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SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27/03/2017 – 2ª FEIRA

GRANDE EXPEDIENTE

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

ORDEM DO DIA
SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 27.03.2017 – SEGUNDA-FEIRA

I – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
2º TURNO - REGIME DE URGÊNCIA (REQ.  Nsº 114/2017)

1. PROJETO DE LEI  Nº  217/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº 090/2016), QUE ALTERA
O ART. 2º DA LEI Nº 10.515, DE 11 DE OUTUBRO DE 2016, QUE
AUTORIZA O PODER EXECUTIVO A CONTRATAR
OPERAÇÃO DE CRÉDITO EXTERNO JUNTO AO FUNDO AO
FUNDO INTERNACIONAL DE DESENVOLVIMENTO
AGRÍCOLA – FIDA, COM A GARANTIA DA UNIÃO E DÁ
OUTRAS PROVIDÊNCIAS. COM PARECER FAVORÁVEL DAS
COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA E CIDADANIA;
- RELATOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA E ORÇAMENTO,
FINANÇAS FISCALIZAÇÃO E CONTROLE. – RELATOR
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO.

II – PROJETO DE LEI EM DISCUSSÃO  E VOTAÇÃO
 1º E 2º TURNOS - REGIME DE URGÊNCIA

(REQ.  Nsº 113/2017)

2. PROJETO DE LEI  Nº  224/2016, DE AUTORIA DO
PODER EXECUTIVO (MENSAGEM Nº103/2016), QUE INSTITUI
O PROGRAMA DE INCENTIVO AO DESENVOLVIMENTO DOS
CENTROS DE DISTRIBUIÇÃO NO ESTADO DO MARANHÃO.
DEPENDE PARECER DAS COMISSÕES DE CONSTITUIÇÃO,
JUSTIÇA E CIDADANIA; ORÇAMENTO, FINANÇAS,
FISCALIZAÇÃO E CONTROLE.

III – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DO PLENÁRIO

3. REQUERIMENTO Nº 078/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO WELLINGTON DO CURSO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA ENCAMINHADO
EXPEDIENTE AO SECRETÁRIO DE ESTADO DE
INFRAESTRUTURA, CLAYTON NOLETO SILVA,
SOLICITANDO AO MESMO QUE ENCAMINHE A ESTA CASA,
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS CÓPIAS INTEGRAIS DOS
PROCESSOS  LICITATÓRIOS AUTUADOS OU QUE ESTEJAM
EM ANDAMENTO, PARECERES OU NOTAS TÉCNICAS,
EMPENHOS E INSCRIÇÕES EM RESTOS A PAGAR, ORDENS
DE PAGAMENTO, NOTAS DE CRÉDITO, PRESTAÇÕES DE
CONTAS, OU SEJA, CÓPIAS DE TODOS OS DOCUMENTOS
RELACIONADOS A ESSE PEDIDO DE CONTRATAÇÃO DE
EMPRESAS PARA EXECUÇÃO DOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DA OBRA DA PONTE DO RIO GAN GAN
(PONTE PAI INÁCIO).  – INDEFERIDO PELA MESA, O AUTOR
RECORREU DA DECISÃO DA MESA, CONFORME O ARTIGO
159 DO R.I. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO PARA
A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DEVIDO A AUSÊNCIA DO AUTOR EM PLENÁRIO. (3ª
SESSÃO).

4. REQUERIMENTO Nº 120/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO ADRIANO SARNEY, REQUER QUE DEPOIS DE
OUVIDO O PLENÁRIO, SEJA ENCAMINHADA MENSAGEM
DE CONGRATULAÇÕES AO EXCELENTÍSSIMO SENHOR JUIZ
EDUARDO JOSÉ LEAL MOREIRA, PARABENIZANDO-O PELA
POSSE COMO MEMBRO EFETIVO DO TRIBUNAL REGIONAL
ELEITORAL DO MARANHÃO.

IV – REQUERIMENTOS A DELIBERAÇÃO DA MESA

5. REQUERIMENTO Nº 112/2017, DE AUTORIA DA
DEPUTADA NINA MELO, REQUER QUE DEPOIS DE OUVIDA
A MESA, SEJAM APRESENTADAS A ESTA CASA, PELA
SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO – SEDUC, QUAIS
AS PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS PARA SOLUCIONAR
A QUESTÃO REFERENTE A FALTA DE PROFESSORES QUE
IMPELIU A MANIFESTAÇÃO DOS ESTUDANTES DO CENTRO
DE ENSINO ANTÔNIO REINALDO PORTO – CEARP, EM
PASSAGEM FRANCA/MA, OCORRIDA EM 20 DE MARÇO DO
ANO EM CURSO. – TRANSFERIDA A DISCUSSÃO E VOTAÇÃO
PARA A ORDEM DO DIA DA PRÓXIMA SESSÃO ORDINÁRIA,
DEVIDO A AUSÊNCIA DA AUTORA EM PLENÁRIO. (2ª
SESSÃO).

6. REQUERIMENTO Nº 121/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO PROFESSOR MARCO AURÉLIO, REQUER QUE
DEPOIS DE OUVIDA A MESA, SEJA JUSTIFICADA SUA
AUSÊNCIA DAS SESSÕES PLENÁRIAS REALIZADAS NOS DIAS
08 E 09 DE MARÇO DO ANO EM CURSO, PERÍODO EM QUE
ESTIVE EM BRASÍLIA PARA LUTAR PELOS INTERESSES DO
NOSSO ESTADO.

7. REQUERIMENTO Nº 122/2017, DE AUTORIA DO
DEPUTADO CARLINHOS FLORÊNCIO, REQUER QUE DEPOIS
DE OUVIDA A MESA, SEJAM CONCEDIDOS 121 DIAS DE
LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME
ATESTADO MÉDICO, DEVENDO SER CONSIDERADA A
PARTIR DE 23 DE MARÇO DE 2017.

PAUTA DE PROPOSTA PARA RECEBIMENTO DE EMENDAS:
DATA: 27/03/2017 – SEGUNDA-FEIRA

ORDINÁRIA  1ª SESSAO:
1. PROJETO DE LEI Nº 043/17, de autoria do Senhor

Deputado Edson Araujo, que Institui a Semana Estadual de
Conscientização, Prevenção e Controle à Retinopatia diabética, e dá
outras providências.

2. PROJETO DE LEI Nº 044/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson  Araújo, que Institui a “Semana Estadual do Rim”, do
Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado e
dá outras providências.

3. PROJETO DE LEI Nº 045/17, de autoria do Senhor
Deputado Edson Araújo, que dispõe sobre a instalação de fraldários
para uso de pessoas com necessidades especiais e idosas.

4. PROJETO DE LEI Nº 046/17, de autoria do Senhor
Deputado Sérgio Frota, que dispõe sobre a inclusão de quadras
poliesportivas nos projetos de construção de escolas públicas no estado
do Maranhão.

ORDINÁRIA 3º SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 042/17, de autoria do Senhor

Deputado Bira do Pindaré, que considera Patrimônio Cultural Imaterial
do Maranhão a Manifestação Carnavalesca Fuzileiros da Fuzarca.

ORDINÁRIA 4º  E  ULTIMA SESSÃO:
1. PROJETO DE LEI Nº 041/17, de autoria do Senhor

Deputado Wellington do Curso, que dispõe sobre horário especial de
trabalho do Policial e do Bombeiro Militar, estudante matriculado em
estabelecimento de Ensino Superior.
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2. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 009/17,

de autoria do Senhor Deputado Alexandre Almeida, que concede a
“Medalha Backman” ao Senhor Cleones Carvalho Cunha.

3. PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/17,
de autoria do Senhor Deputado Júnior Verde, que condece a Medalha
do Mérito Legislativo “Manoel Beckman”, ao Coronel do Corpo de
Combeiros Militar do Maranhão, Izac Muniz Matos.

DIRETORIA GERAL DA MESA   DO PALÁCIO MANOEL
BEQUIMÃO, em  23/03/17.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado C´sar Pires.
Segundo Secretário Senhor Deputado Stênio Rezende.

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

I – ABERTURA.

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

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Senhor Segundo Secretário
para fazer a leitura da Ata da Sessão anterior e do Texto Bíblico.

O SENHOR SEGUNDO SECRETÁRIO DEPUTADO
STÊNIO REZENDE (lê Texto Bíblico e Ata) - Ata lida, Senhor
Presidente.

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

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

II – EXPEDIENTE.

PROJETO DE LEI N° 043 / 17

Institui a Semana Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Retinopatia diabética, e
dá outras providências.

Art. 1º- Fica instituída, no calendário oficial de eventos do
Estado do Maranhão, a “Semana Estadual de Conscientização,
Prevenção e Combate à Retinopatia diabética” que será realizada
anualmente, na primeira semana de abril, para orientação da população

sobre os riscos da doença através da divulgação em toda a rede pública
e privada de ensino e de saúde do Estado.

§ 1º - A Semana de Conscientização, Prevenção e Combate à
Retinopatia diabética deverá ser realizada anualmente na primeira
semana de abril, objetivando levar ao conhecimento da população,
informações sobre a aludida doença, orientação sobre o combate, a
prevenção, o diagnóstico e o tratamento adequado.

Art. 2º - O Poder Executivo, por meio de seus órgãos
competentes, poderá regulamentar a programação a ser desenvolvida
durante a Semana instituída por esta Lei como: palestras, seminários,
informações sobre sintomas e prevenção e combate da retinopatia
diabética, outras atividades que possam ser desenvolvidas com a
finalidade de alcançar os objetivos previstos nesta Lei.

Art. 3º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA

O edema macular diabético é a principal causa de cegueira em
pessoas com idade produtiva em países desenvolvidos, tendo em vista
que diabetes não controlado poderá ter complicações em diversos
órgãos, inclusive nos olhos. Estima-se que o Brasil tenha hoje 13,4
milhões de pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2. Destes, 90% dos
pacientes tipo 1 e 60% dos pacientes tipo 2 devem desenvolver
retinopatia diabética ao longo da vida, que prejudicará sua visão e, se
não for tratada, pode causar a cegueira.

A retinopatia diabética, ao contrário do que se imagina, não é
uma doença ligada à idade. Adolescentes e jovens adultos, também
podem desenvolver retinopatia diabética, caso não tenham um bom
controle de seu diabetes. A retinopatia diabética acomete a visão devido
ao acúmulo de material anormal nos vasos sanguíneos do fundo do
olho, o que pode ocasionar o entupimento ou enfraquecimento desses
vasos, muitas vezes levando ao seu rompimento e a danos à retina.

A retina é a camada do olho em que estão alojadas as células
que recebem luz, processam as imagens e levam essas informações ao
cérebro. Com o excesso prolongado de açúcar no sangue, os vasos
sanguíneos da retina se deterioram se tornando mais permeáveis,
possibilitando o extravasamento de sangue e fluido: o chamado edema.
Como consequência, o portador da retinopatia diabética pode,
inicialmente, perceber um embaçamento da visão e a condição pode
progredir para a perda parcial ou mesmo total da visão.

Considerando a importância da campanha, as escolas da rede
de ensino público e privado do Estado, poderão celebrar parcerias com
hospitais e órgãos públicos ou privados, organizações não
governamentais, associações profissionais, e outras entidades afins
para a implementação dos objetivos pretendidos pela Semana de
Conscientização, Prevenção e Combate à Retinopatia diabética.

Com base nas razões acima aduzidas, contamos com o
indispensável apoio dos nobres pares para a aprovação deste justificado
Projeto de Lei.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 044 / 17

Institui a “Semana Estadual do Rim”, do Combate
à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente
Transplantado e dá outras providências.

Artigo 1º - Fica instituída a “Semana Estadual do Rim”, do
Combate à Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado, a
ser comemorada na segunda semana de março.

Parágrafo único - Para efeito desta Lei, a segunda semana de
março de cada ano será a Semana Estadual do Rim, do Combate à
Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado no Estado do
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Maranhã, considerando que o dia 10 de março é o “Dia Mundial do
Rim”.

Artigo 2° - A Semana Estadual do Rim, do Combate à
Insuficiência Renal Crônica e do Paciente Transplantado tem como
objetivo:

a. Estimular a reflexão sobre os problemas do portador de
Insuficiência Renal Crônica e incentivo a doação e transplante de rins;

b. Sensibilizar a sociedade e o poder público sobre o seu papel
na melhoria da qualidade de vida do Portador de Insuficiência Renal
Crônica e do Transplantado;

a. Estabelecer que a creatinina sérica e a pesquisa de proteína
na urina façam parte dos exames médicos anuais.

Artigo 3° - O Poder Executivo, por meio de seus órgãos
competentes, fixará a programação a ser desenvolvida durante a Semana
instituída por esta Lei, incluindo palestras, cursos, atividades médicas
e laboratoriais, a fim de sensibilizar a sociedade sobre a importância da
comemoração.

Artigo 4º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA
A Doença Renal Crônica (DRC) se constitui um problema de

saúde pública, que afeta direta ou indiretamente – a vida de vários
segmentos da sociedade. Os rins são considerados órgãos-chave para
manutenção da homeostase corporal devido às inúmeras funções básicas
que exercem: controle do volume corporal, regulação da pressão arterial,
depuração das escórias nitrogenadas, manutenção do equilíbrio
hidroeletrolítico e ácido básico, produção de hormônios (eritropoietina,
vitamina D), regulação do metabolismo ósseo, dentre outras. A perda
progressiva da capacidade renal de executar estas funções é o que
chamamos de DRC.

Segundo a Sociedade Brasileira de Nefrologia estima-se que no
Brasil  10 milhões de indivíduos tenham algum grau de DRC.  A
prevalência é de 50/100.000 habitantes, inferior ao que é visto nos
Estados Unidos (110/100.000) e no Japão (205/100.000), o que sugere
que seja uma doença subdiagnosticada. De acordo com o último Censo
realizado pela Sociedade, existem mais de 110 mil brasileiros em diálise,
sendo 90% em hemodiálise, com um custo anual de dois bilhões de
reais.

A melhor forma de prevenir esta doença que acomete milhares
de pessoas no país é o seu diagnóstico precoce em pacientes com risco
potencial, como hipertensos, diabéticos, idosos, cardiopatas e familiares
de portadores de doença renal. Os números mostram ainda que 70%
dos pacientes que fazem diálise descobrem a doença tardiamente.

Conforme as razões apresentadas, justificamos nossa
proposição quanto a legalidade e mérito e contamos com a sensibilidade
e apoio dos nobres pares desta Casa de Leis pela aprovação,
considerando que a criação desta Semana é marco na prevenção e
incentivo a doação de órgão e busca por qualidade de vida aos pacientes
renais.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 16 de março de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI N° 045 / 17

Dispõe sobre a instalação de fraldários para uso
de pessoas com necessidades especiais e idosas.

Artigo 1º - Os estabelecimentos públicos ou privados
destinados ao uso coletivo, onde circulem diariamente mais de
quinhentas pessoas, deverão dispor, pelo menos, de um fraldário
acessível, cujos equipamentos e acessórios deverão ser distribuídos de
maneira que possam ser utilizados por pessoas idosos, pelas pessoas
portadoras de deficiência e/ou com mobilidade reduzida.

Parágrafo único - Entende-se por fraldários, ambiente
reservado que disponha de mesa de apoio para troca de fraldas, lavatório
e produtos destinados à higienização.

Artigo 2º - As despesas com a execução da presente Lei correrão
por conta das dotações orçamentárias próprias.

Artigo 3º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.

JUSTIFICATIVA

Trata-se de projeto que visa oferecer locais com acomodação
digna para trocas de fraudas, às pessoas idosas, pessoas com deficiência
e pessoas com mobilidade reduzida, lugares com acomodação digna
para essa finalidade.

A utilização de fraldas demanda cuidados constantes e a
observação de procedimentos que não só visam à manutenção da higiene
do usuário, mas principalmente sua saúde. Segundo informações
especializadas, é necessária a troca de fraldas em intervalos regulares.

Não é recomendável deixar fraldas molhadas no corpo por
muito tempo, evitando assaduras e ferimentos na pele. Assim, uma
boa higiene, em cada troca, é muito importante, com o uso de água e
sabonete para retirar qualquer resíduo. Nas mulheres, a má higiene
pode, inclusive, causar infecção urinária.

A necessidade de utilização de fraldas é uma situação muito
desconfortável, tanto para aquele que faz uso dela quanto para aqueles
que, em alguns casos, cuidam destas pessoas e precisam fazer as trocas.

Muitas dessas pessoas, às vezes, necessitam estar em lugares
públicos que não oferecem condições para fazer a troca das suas fraldas,
pelo fato do local não possuir fraldários para adultos, a fim de que
possam fazer a sua própria higiene, situação que as submetem a
constrangimentos. Isso ocorre em shoppings, em supermercados,
teatros, em estádios de futebol, em aeroportos, e em outros lugares. A
medida facilitará a vida daqueles que acompanham pessoas que se
encontram diante da necessidade de trocar a fralda.

São essas as razões que nos impulsionam a apresentar o
presente projeto de lei que, por motivos dos mais relevantes, deve
merecer o acolhimento dos meus nobres pares.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- EDSON ARAÚJO - Deputado Estadual - PSB

PROJETO DE LEI Nº 046 / 17

DISPÕE SOBRE A INCLUSÃO DE QUADRAS
POLIESPORTIVAS NOS PROJETOS DE
CONSTRUÇÃO DE ESCOLAS PÚBLICAS NO
ESTADO DO MARANHÃO.

Art. 1° - Fica o Poder Executivo obrigado a incluir quadras
poliesportivas nos projetos de construção de Escolas Públicas no Estado
do Maranhão.

Art. 2° - Caberá a Secretaria de Estado de Educação a
fiscalização e controle do disposto no art. 1°.

Art. 3° - Caberá a Secretaria de Obras do Estado planejar de
acordo com as possibilidades de espaço a referida quadra.

Art.4° - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposições em contrário.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
Esta proposição pretende assegurar as escolas públicas do

Estado um melhor desenvolvimento das atividades esportivas ao seu
corpo discente. É de conhecimento público que o esporte muito
contribui na formação do cidadão.

Logo diante da sociedade em que vivemos, é fundamental
oferecer maiores possibilidades aos jovens, visto que seguramente as
atividades esportivas não só ajudam a socialização como evitam que
os jovens abracem caminhos equivocados.

Desse modo, outro fator a ser considerado refere-se a
padronização e melhor uniformidade aos prédios públicos escolares,
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visando melhor aproveitamento do espaço a ser utilizado pelos
estudantes.

Por fim, dada a relevância deste projeto, solicito o apoio de
todos os deputados desta Casa para aprovação da presente proposição.

Assembleia Legislativa do Maranhão, em 17 de março de 2017.
- Sergio Frota - Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 120 / 17

Senhor Presidente,

Na forma do que dispõe o Regimento Interno desta Casa (Art.
163, inciso VIII), requeiro a Vossa Excelência, que depois de ouvido o
Plenário, seja encaminhada mensagem de congratulações ao
Excelentíssimo Sr. Juiz Eduardo José Leal Moreira, parabenizando-o
pela posse como membro efetivo do Tribunal Regional Eleitoral do
Maranhão.

PLENÁRIO DEPUTADO “NAGIB HAICKEL”, PALÁCIO
MANUEL BECKMAN, 22 de março de 2017. - ADRIANO SARNEY
- Deputado Estadual – PV - 4° Vice-Presidente

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.03.17
EM: 24.03.17

REQUERIMENTO Nº 121 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno da Assembleia
Legislativa do Estado do Maranhão, requeiro a Vossa Excelência que
seja justificada minha ausência das Sessões Plenárias realizadas nos
dias 08 e 09 de março do ano em curso, período em que estive em
Brasília para lutar pelos interesses do nosso Estado.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de março de 2017. -
Prof. Marco Aurélio - Deputado Estadual – PC do B

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.03.17
EM: 24.03.17

REQUERIMENTO Nº  122 / 17

Senhor Presidente,

Nos termos do que dispõe o Regimento Interno deste Poder,
requeiro a Vossa Excelência, após manifestação da Mesa, que sejam
concedidos 121 dias de licença para tratamento de saúde, conforme
atestado médico anexo, devendo ser considerada a partir desta data.

Plenário Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckam,
em  23 de marco de 2017. - Carlinhos Florêncio - Deputado Estadual

NOS TERMOS DO ART. 107 DO REGIMENTO INTERNO, O SR.
PRESIDENTE DETERMINOU A INCLUSÃO DO
REQUERIMENTO NA ORDEM DO DIA. 27.03.17
EM: 24.03.17

INDICAÇÃO Nº 376 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do

Maranhão, com cópia para o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando
a disponibilização de uma ambulância para o Município de
Chapadinha.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias
dificuldades financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para
a população. Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham
como se deslocar aos hospitais, bem como, a outros centros mais
especializados, colocando em risco de morte os munícipes desta cidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de março de 2017. -
Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICAÇÃO Nº 377 / 17

Senhor Presidente,

Conforme preconiza o art. 152 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, solicitamos que a
presente Indicação seja encaminhada ao Governador do Estado do
Maranhão, com cópia para o Secretário de Estadual de Saúde, solicitando
a disponibilização de uma ambulância para o Município de Capinzal
do Norte.

Justifico-me, pois, aquele Município passa por sérias
dificuldades financeiras e, no momento, não dispõe deste serviço para
a população. Também, frisa-se, é muito comum os enfermos não tenham
como se deslocar aos hospitais, bem como, a outros centros mais
especializados, colocando em risco de morte os munícipes desta cidade.

Plenário Deputado Nagib Haickel, em 22 de março de 2017. -
Deputada Ana do Gás - PC do B – MA.

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

INDICACÃO N° 378 / 17

Senhor Presidente,

Na conformidade regimental, requeiro a Vossa Excelência que,
depois de ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhada ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado, Flávio Dino de Castro e Costa, e ao
Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, a
presente Indicação que solicita a adoção de providências no sentido de
viabilizar a Aquisição de uma ambulância para o Município de
Tufilândia, neste Estado.

Trata-se de um município com 10.000 habitantes,
aproximadamente, e enfrenta sérios problemas sociais, dentre eles o
relativo à saúde, não obstante os constantes esforços da administração
pública municipal em oferecer um atendimento de saúde a contento
para urgência e emergência necessitando-se, porém, urgentemente, de
uma nova ambulância para atender principalmente a demanda do
hospital do município com 20 leitos, pois a ambulância que opera
atualmente já está bastante defasada, com quase cinco anos de uso,
gerando um alto custo com manutenção. Desta forma, solicita-se uma
nova ambulância, para transportar enfermos da periferia (mais de 10
povoados) para a Sede de Tufilândia ou para outros grandes centros,
como Santa Inês ou São Luís (nos casos mais graves). Quando alguém
adoece naquela localidade, na falta de uma ambulância em condições de
uso, as pessoas tem se utilizado até de carros particulares, tipo de
transporte este inadequado, aumentando muito os riscos de agravamento
do quadro de saúde do enfermo, o que tem causado muita dor e angustia
aos pacientes e seus familiares.

Desta forma, com o objetivo de pelo menos minimizar o
sofrimento dos enfermos e de suas famílias, é de suma importância a
aquisição de uma nova ambulância para aquela municipalidade, a fim
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de viabilizar o oferecimento de um atendimento de saúde digno àquela
população.

São Luís (MA), 17 de março de 2017. - VALÉRIA MACEDO
- Deputada Estadual PDT

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

INDICAÇÃO Nº 379 / 17

Senhor Presidente,

Na forma regimental requeiro a Vossa Excelência que depois de
ouvida a Mesa Diretora, seja encaminhado oficio ao Excelentíssimo
Senhor Secretário de Infraestrutura do Estado, Clayton Noleto,
solicitando a melhoria e implantação asfáltica de trechos importantes
da MA - 332, haja vista tratar-se do estratégico corredor de tráfego que
faz acontecer o intercambio social, econômico e cultural, entre os
municípios de Coroatá e Pirapemas.

Sabe-se, inclusive, que o governador do Estado, ciente do nível
de desgaste e dos perigos que alguns trechos da rodovia representam
para o tráfego de pessoas, de mercadorias e de animais, já se
comprometeu com diversas lideranças da área a recuperá-los, tendo,
inclusive, autorizado a iniciação das obras e serviços essenciais a essa
recuperação, dentro do contexto socioeconômico que a rodovia
representa para todas aquelas cidades.

E, o pleito que ora pedimos seja aprovado e encaminhado pela
Mesa Diretora da Casa, tem o objetivo de fazer coro com os
trabalhadores da área que alimentam a produção e o consumo da região;
com os estudantes que diariamente precisam encarar os desafios da
vida em busca da profissionalização  que o mercado requer; com os
professores que militam no dia a dia dos povoados e distrito das
cidades, disseminando o conhecimento e trocando experiências de vida;
com os produtores rurais que usam a rodovia para o escoamento da
produção e para a aquisição dos insumos; com os comerciantes, enfim,
com os transeuntes que  encontram  na MA  - 332  a rota natural de seu
dia a dia, e que por isso mesmo convivem permanentemente com o
perigo.

É em nome das preocupações de toda essa gente e das causas
que defendem que peço, aos ilustres pares que aprovem a presente
indicação e façam-na chegar aos mãos do senhor secretário de
Infraestrutura do Estado.

Plenário “deputado NAGIB HAICKEL” do Palácio “Manoel
Beckman” em 21 de março de 2017. - Fábio Braga - Deputado Estadual
– Solidariedade

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

O SENHOR PRIMEIRO SECRETÁRIO EM EXERCÍCIO
DEPUTADO CÉSAR PIRES – Expediente lido, Senhor Presidente.

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

III – PEQUENO EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputada Ana do Gás, V. Ex.ª vai utilizar o
tempo? Deputado Cabo Campos? Ausente. Deputado Fábio Braga,
por cinco minutos sem apartes. Registro a presença no Plenário do
Secretário Estadual de Meio Ambiente Marcelo Coelho, Codoense,
aqui, conterrâneo do Deputado César Pires. Secretário, seja muito
bem-vindo à Assembleia Legislativa.

O SENHOR DEPUTADO FÁBIO BRAGA (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas,
imprensa, todos que nos ouvem e nos assistem pela TV Assembleia.
Senhor Secretário do Meio Ambiente do Estado, Marcelo Coelho, que
tanto nos honra com sua presença nesta Casa. Senhor Presidente,
acabei de protocolar nesta Casa uma Indicação em que peço a essa
Mesa que envie, através das normas regimentais da Casa, e façam
chegar às mãos do Secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, um
pleito para obras e serviços, melhoria da implantação asfáltica, no
futuro, do trecho da MA-332, rodovia estadual, que tem uma função
estratégica para intercâmbio social e econômico e cultural, trecho de
Coroatá a Pirapemas. Nós sabemos que o asfalto vem a Matões,
Cantanhede e Pirapemas. De Pirapemas a Coroatá, nós temos a
continuação da  MA–332, que é ainda uma estrada piçarrada e com
várias pontes, uma delas de concreto e outras de madeira. Sabe-se,
inclusive, que o Governador do Estado, ciente do nível de desgaste
desse trecho da Rodovia, que já enfrenta os perigos que representam
para o movimento  de veículos, de máquinas, pessoas, de mercadorias
e de animais, já se comprometeu com algumas lideranças da área em
recuperá-la, tendo em vista autorização para iniciar as obras de serviços
essenciais para a recuperação justamente pelo contexto socioeconômico
que a rodovia apresenta para todos daquelas duas cidades, mas ainda
para as cidades vizinhas. Digo no meu requerimento e repito aqui esse
pedido tem o objetivo de juntar a minha voz aos reclames dos
trabalhadores das áreas que fazem a produção e o consumo da região,
dos políticos, dos vereadores, dos líderes sindicais e dos estudantes
que diariamente precisam encarar os desafios da vida em busca de uma
profissionalização que o mercado de trabalho requer. Vários estudantes
necessitam dessa via de acesso para chegar até as suas escolas, com os
professores que militam no dia a dia dessas cidades, distritos e povoados
disseminando o crescimento e trocando experiência de vida. Com os
produtores rurais que usam a rodovia para escoar a produção e para
adquirir os insumos, com os comerciantes, enfim, com todos que fazem
dessa rodovia um meio de acesso. É a rota natural do dia a dia de
milhares de pessoas. Por isso, elas enfrentam permanentemente o perigo
de uma estrada ainda com dificuldades para se transitar e por fim a vida
de muitos desses que querem a normalidade dessa estrada para que
possam continuar seus negócios, seus estudos e sua vida. É portanto,
em nome dessa preocupação da população dessa região, região essa
que carece dessa estrada e toda essa gente que defende e peço aqui aos
ilustres pares que encaminhem junto comigo ao secretário de
Infraestrutura a recuperação dessa MA-332, que liga Coroatá a
Pirapemas.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Algum deputado gostaria ainda de se inscrever?
Com a palavra, o Deputado Léo Cunha por cinco minutos sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO LÉO CUNHA (sem revisão do
orador) - Bom dia, Presidente, Deputadas, Deputados, imprensa, TV
Assembleia. Hoje venho a essa tribuna fazer um pedido ao Governo do
Estado, Governador Flávio Dino, que sejam incluídos os bairros,
povoados e ruas mais carentes dos municípios de Imperatriz,
Davinópolis, João Lisboa, Senador La Rocque, Buritirana, Campestre,
Estreito, Carolina, Sítio Novo, Governador Edson Lobão, Ribamar
Fiquene, Montes Altos, Brejão, Açailândia, Itinga, Vila Nova dos
Martírios, Amarante, São Pedro da Água Branca e os demais municípios
no Programa Rua Digna, no mutirão da Rua Digna. Porque, na verdade,
esses municípios têm muitas ruas carentes, muitos bairros carentes, e
precisam realmente deste mutirão. Então deixo aqui meu clamor, meu
pedido ao Governador Flávio Dino que aumente, expanda esse projeto
para que possa atingir mais outras cidades no Maranhão. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Com a palavra, o Deputado Sousa Neto por
cinco minutos sem apartes.
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O SENHOR DEPUTADO SOUSA NETO (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, Senhoras, Senhores Deputadas,
Deputados, aos amigos da imprensa, a todos da TV Assembleia, aos
internautas. Senhor Presidente, em junho do ano passado, ou seja,
quase dez meses, eu subi à tribuna para denunciar um abuso que
aconteceu no concurso dos agentes penitenciários que foi realizado
pela FUNCAB, que eliminou 112 candidatos na prova de redação
argumentando que esses candidatos haviam fugido do tema. Vejam
bem, a denúncia que eu vou fazer aqui nesta Tribuna, acontece que
antes da fundação avaliar os candidatos, deveria ter avaliado sua própria
conduta quando contrariou o edital do concurso. O edital do concurso
foi claro ao dizer, está aqui o edital do concurso: A prova discursiva
consistirá em redação de texto dissertativo sobre tema a ser enunciado
no caderno de questão. Vejam bem, a prova discursiva consistirá em
redação de texto dissertativo sobre tema a ser enunciado no caderno
em questão. Só, meus amigos, que a Fundação esqueceu de colocar o
tema da prova. Ou seja, eliminou todos os candidatos. Por causa disso,
esses candidatos vieram hoje aqui à minha procura para falar que
conseguiram liminares. Vejam bem, liminares na justiça para que seja
refeita a redação para esses mesmos candidatos eliminados,
injustamente, do concurso. Esse também foi o posicionamento da
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão. Vejam bem a decisão da
Procuradoria Geral do Maranhão. A justiça maranhense reconheceu o
erro cometido pela FUNCAB, que é a fundação que executou o
concurso, e determinou uma multa diária no valor, deputado Adriano
Sarney, preste atenção, valor diário de R$ 1.000,00 a R$ 1.500,00 caso
não fosse refeita a prova para esses candidatos. E onde é que está o
problema? Foram várias decisões nesse sentido e que foram dados
desde o ano passado e as multas aplicadas para o Estado estão crescendo
a cada dia. E o governador teimoso, teimoso está só acumulando a
dívida. Imaginem vocês o quanto nos cofres públicos nós contribuintes
não vamos pagar por uma teimosia de não cumprir uma ordem judicial.
O governador está desobedecendo a uma determinação judicial e vai
endividar o Estado para pagar débito de multa judicial quando esse
dinheiro deveria estar sendo empregado em vários setores em benefício
da população. A decisão judicial está aqui, os agentes penitenciários
que passaram no concurso, no caso com as liminares, porque não foi
atendida a decisão judicial, porque tinha lá que eles tinham que tratar
sobre o tema da redação e na hora não existia tema na redação, como
consta a prova. E o que acontece? Todos zeraram a prova e foram
eliminados. E o governo do estado do Maranhão, por teimosia do
governador, não acata a decisão judicial e desde o ano passado foi
determinado uma multa de mil a mil quinhentos, caso não fosse refeita
a prova. E até hoje não foi refeita a prova. E o que eles estão fazendo?
Contratando agentes penitenciários em vez de chamar os que estão
ganhando na justiça, em vez de chamar e fazer com que a decisão
judicial seja cumprida. Agora vamos aqui calcular, deputados, o quanto
o Estado não acumulou nesse período e vamos saber o quanto o
governador, por teimosia, vai colocar nas contas e no bolso de cada
maranhense para pagar essa multa que foi determinação judicial. Ou
seja, chamar aquelas pessoas, os agentes penitenciários que passaram
no concurso e que ganharam a liminar na justiça. Mais uma vez mostra
o descaso do governo do estado com a sua população, o descaso do
governo do estado com os agentes públicos, com a moralidade e, mais
uma vez, mostra a face de um governo mentiroso e um governo que não
passa de uma mídia paga e cara, que todos nós maranhenses estamos
pagando caro por isso. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Rigo Teles, por cinco minutos sem
apartes.

O SENHOR DEPUTADO RIGO TELES (sem revisão do
orador) - Senhor Presidente, senhores membros da Mesa, senhores
deputados, imprensa, galeria. Senhor Presidente, como não tive a

oportunidade de usar a tribuna na segunda-feira, estive presente na
terça, mas com outros compromissos. Ontem estava em viagem de
trabalho a Brasília, mas não posso deixar essa semana passar em branco
sem fazer uma referência à cidade de Mirador, no Sertão do Maranhão,
cidade esta administrada pelo prefeito Roni, que tem iniciado uma
excelente administração, dando exemplo de uma boa administração.
Estivemos em alguns eventos em fevereiro, um evento de um
campeonato da região, campeonato esportivo, futebol, onde
participamos do encerramento desse campeonato no Estádio Municipal
de Mirador. E agora um evento tradicional da região, cada região tem
sua cultura: uma é vaquejada, uma tem um esporte, uma tem um rally.
E lá já é tradição o rally de Mirador. Então, no sábado, dia 18, nós
participamos do rally do Mirador, que também contou com a presença
do ilustre deputado Ricardo Rios, que também fez parte do rally,
aquele grande home que estava lá também como deputado do Maranhão
fazendo parte do rally. Nós participamos daquela grande festa onde
não tinha gente apenas do Maranhão, mas do Piauí, participando do
rally de Mirador a Fernando Falcão. O 9º Rally, idealizado pelo vereador
Arquimedes, mas com todo o apoio da Prefeitura Municipal de Mirador,
com todo o apoio dos vereadores, apoio da classe política, da classe
também empresarial e da sociedade civil organizada. Com total apoio
do prefeito Roni, que estava presente, participou do rally, foi até o
término do percurso do Rally de Mirador, que é na cidade de Fernando
Falcão. Isso no sábado, dia 18, e retornando no domingo, dia 19, para
a cidade de Mirador. Então foi um evento que movimentou durante
dois dias a cidade de Mirador e a cidade de Fernando Falcão. Eu me
surpreendi, eu já participei, essa é a quarta ou quinta vez que participo
desse rally, mas me surpreende pela quantidade de pessoas, pela
quantidade de participantes. No total, entre motoqueiros e jipeiros
que estavam presentes, aproximadamente umas mil pessoas
participaram efetivamente desse rally. Então foi um evento muito
importante que movimentou o município durante dois dias. Isso é
importante porque também a cultura leva recursos para o município. A
cidade se tornou pequena, deputado Eduardo Braide, para receber essa
quantidade de pessoas no rally de Mirador. Então, um reconhecimento
pelo apoio da Prefeitura Municipal de Mirador a este grande rally.
Também agora, dia 29, quarta-feira, a cidade de Mirador está
completando 79 anos de emancipação política. E nós, que fazemos
política naquela cidade, que representamos aquele município, que
lutamos para cada dia ver melhor aquele município, estamos vendo que
Mirador está em boas mãos. São inúmeras obras que serão entregues à
população: o calçamento, asfalto do povoado Cocos, asfalto na cidade,
entrega de ambulância, entrega de equipamentos, quer dizer, são muitas
obras, inúmeras obras que vão ser entregue na cidade de Mirador em
menos de 90 dias da administração de nosso prefeito Roni, de Mirador.
Então, só tenho aqui que enaltecer a população daquele município por
ter sabido muito bem escolher seus representantes, do Legislativo e do
Executivo, os quais têm compromisso com a cidade, com seus
munícipes, com a população. Então, aqui parabenizo mais uma vez
pelo rally e pelas ações que estou vendo que estão acontecendo e que
vão acontecer. No próximo dia 29, quarta-feira, estaremos entregando
à cidade de Mirador tantas obras, além dos eventos esportivos, as
festas, mas o mais importante para a população são as obras, os
benefícios que a população está recebendo da Prefeitura Municipal de
Mirador e também conveniadas muitas obras com o Governo do Estado
do Maranhão.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Senhor
Presidente, pela Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Presidente,
esta Casa tem um costume de saudar os deputados aniversariantes do
dia. Mas eu quero neste momento, com anuência de V. Ex.ª, que a
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sessão fosse suspensa, porque é uma grande satisfação nós termos de
volta ao plenário o Deputado Edivaldo Holanda. As nossas diferenças
políticas ficam de lado, mas eu tenho o maior respeito pessoal pelo
Deputado Edivaldo. E se for com anuência de V. Ex.ª, eu gostaria que
fosse suspensa a sessão para que a gente possa abraçá-lo e
cumprimentá-lo pelo seu retorno a esta Casa.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Com maior o prazer, Deputado Braide, vamos
acatar sua sugestão. Suspendo a sessão por cinco minutos para que
possamos cumprimentar o nosso querido Deputado Edivaldo, que
está de volta. Deputado Rafael Leitoa, por cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA (sem revisão
do orador) – Obrigado, Senhor Presidente Othelino Neto, senhoras e
senhores deputados, galeria, imprensa, telespectadores da TV
Assembleia. Primeiro, eu queria registrar a presença, no nosso plenário,
além da volta do nosso deputado Edivaldo Holanda, firme e forte. Seja
bem-vindo novamente a esta Casa. Estávamos com saudade de V. Ex.ª,
principalmente nós, não é, deputado Othelino? Que temos uma ligação
mais forte. Sábado eu viajei com Edivaldo Holanda Júnior e estávamos
falando sobre o seu retorno nesta semana. Mas também queria registrar
a presença em plenário do nosso amigo Marcelo Coelho, secretário de
Meio Ambiente do Estado, que está aqui hoje fazendo a visita a esta
Casa, se colocando também à disposição de todos os deputados aqui
da Casa. Senhor Presidente, venho falar aqui com muito pesar que
ontem a cidade de Timon perdeu um grande filho, não um filho de
nascimento, mas um filho porque o João P. Soares não era nascido em
Timon, era nascido em Teófilo Otoni, Minas Gerais, mas adotou Timon
como sua cidade de coração e lá construiu família, construiu amigos,
era um funcionário público exemplar, cumpridor de seus ofícios e um
militante, sobretudo um militante, salvo engano, estava hoje filiado ao
Partido Comunista do Brasil, mas militava especificamente na área da
saúde. Tive o prazer e a oportunidade de ser conselheiro municipal de
saúde do município e, nessa oportunidade, aprender muito com ele,
como todos os conselheiros de saúde. Foi o precursor das conferências
de saúde e era uma referência, não só nessa área, mas também no
aspecto legal da cidade de Timon, tendo em vista que ajudou a construir,
com o legislativo municipal, diversas e diversas leis. Hoje Timon está
de luto, pois perde um grande companheiro. Eu especialmente perco
um amigo, então quero desejar um grande pesar a toda família e justificar
por não estar agora neste momento presente. O motivo são
compromissos já agendados aqui na cidade de São Luís. Acredito que
não chegarei a tempo para o sepultamento, mas ficam as minhas
homenagens, as minhas condolências a esse grande companheiro João
Perocco Soares. Que Deus o tenha em bom lugar e que com certeza Ele
o terá, porque João era um homem de bom coração e, acima de tudo,
um bom trabalhador. Senhor Presidente, eu gostaria também de me
pronunciar porque hoje é quinta-feira e nós temos uma sessão solene,
portanto, a sessão será mais curta, sobre o grande debate, deputado
Bira do Pindaré, deputado Max Barros, que foi feito ontem nesta
Casa. É um debate trazido pelo Sindicato dos Trabalhadores dos
Urbanitários, principalmente servidores da Caema, a FNU estava
representante, que é a Federação Nacional. A grande preocupação que
assola, presidente Othelino Neto, o país que são esses estudos
contratados pelo BNDES a respeito de fazer levantamentos nas
companhias estaduais de saneamento, deputado Max Barros. A Cedae,
do Rio de Janeiro, acabou de ter aprovada na Assembleia Legislativa a
lei que autoriza a sua venda, a sua privatização, e todos sabem que o
governo federal colocou o BNDES para fazer os estudos e aqui também
no Maranhão está sendo feito. Foi feito inclusive o pregão na sexta-
feira e a contratação das empresas que farão esse estudo. Mas a
preocupação, senhoras e senhores, não é apenas essa preocupação.
Acho que o foco principal da discussão - eu, inclusive, falei, me
manifestei várias vezes ontem na audiência pública - é a recuperação
da CAEMA, Esse, sim, tem que ser o foco. Um plano de reestruturação

da CAEMA. Não se admite vender um produto mais barato do que se
custa produzir. A CAEMA tem, sim, que fazer um plano de
reestruturação, tocar em pontos específicos, apertar realmente os cintos
e tocar em feridas que estão abertas. Não se faz uma gestão de
saneamento sem investir em perda de água, sem investir no controle,
nas micromedições. Isso tem que ser o foco, o carro-chefe. É uma
política chata, Deputado Edilázio, Deputado Antônio Pereira, mas
tem que ser feita ou, caso contrário, essa empresa continuará deficitária.
E se está deficitária, não tem como se sustentar. É uma lógica simples.
Então o debate, Presidente Othelino, serviu também para isso, para a
conscientização do sindicato nessa vertente de que o corpo técnico da
CAEMA, que tem vários profissionais excelentes lá, - e a gente sabe
disso - que prepare, inclusive por dentro, esse plano de estruturação e
discuta com a CAEMA, discuta com a diretoria. Porque o Davi Telles
também esteve presente na audiência pública colocando vários dados,
o que já foi investido nesses dois anos, mas o que precisa ser feito para
salvar a CAEMA. Porque eu acho que esse tem que ser o grande mote,
a grande questão: o que precisa ser feito do ponto de vista de
investimento, do ponto de vista de gestão. E aí, Deputado Max Barros,
tem que mexer realmente com várias coisas que tem lá, como super
salários que ainda tem na CAEMA. V. Ex.ª sabe disso. Salários que
chegam, inclusive, segundo informações que o sindicato passou ontem,
que são acima do teto, que nenhum servidor público pode receber,
existe na CAEMA. E isso tudo tem que ser discutido com muita
transparência, caso contrário não tem outro caminho, tem que se
procurar, porque o Maranhão não pode padecer a vida toda amargando
sem água, sem coleta de esgoto, sem tratamento de esgoto, enfim, sem
o saneamento para o nosso Estado. Então isso tem que ser discutido
com muita maturidade, a Secretaria de Meio Ambiente está em curso e
início. Nós já conversamos aqui agora de manhã. Vamos fazer uma
audiência pública para discutir porque a Secretaria de Meio Ambiente
está fazendo e elaborando um plano de recursos hídricos do Estado,
que passa por aí, Deputado Léo Cunha, porque se o Rio Itapecuru
morrer, como é que a CAEMA vai viver? Não vive, Deputado Max
Barros. Então o discurso e o debate são muito mais profundos. Não se
trata apenas de discutir privatização ou não, passa a ser discussão de
salvamento da CAEMA, passa a ser recuperação dos nossos rios, as
conservações das nossas nascentes. É esse o debate e, principalmente,
a conscientização da nossa população e, principalmente, também, dos
gestores municipais que têm que entender que água tem valor
econômico, água não é mercadoria, mas tem valor econômico. Se tem
valor econômico, não pode ser repassada abaixo do seu custo de
produção. E é esse debate que nós precisamos e devemos fazer. Era
isso, Senhor Presidente.

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

O SENHOR DEPUTADO JÚNIOR VERDE (sem revisão do
orador) – Assim diz a palavra de Deus: Revesti-vos do novo homem
que, segundo Deus, é criado em verdadeira justiça e santidade, pelo
que deixai a mentira e falai a verdade a cada um com o seu próximo,
porque somos membros uns dos outros. (Apóstolo Paulo, aos Efésios
4:24,25). Com esta mensagem iniciamos nosso pronunciamento
cumprimentando nosso Exmo Senhor Presidente, em nome de quem
quero saudar também a todos os Exmos Senhores e Senhoras
Deputados, a imprensa, a galeria, a todos que nos acompanham em
todo o estado do Maranhão, quero cumprimentar hoje na pessoa do
nosso secretário de Estado do Meio Ambiente Marcelo Coelho, seja
bem-vindo a esta Casa. Inclusive iniciar o nosso pronunciamento,
senhor Presidente, destacando o aniversário de Balsas, que ontem
completou 99 anos de emancipação política, estávamos ontem em
Balsas. Tivemos a oportunidade de participar de uma extensa
programação festiva naquela cidade, mas essa programação festiva se
traduziu em benefícios sociais para aquela população. E eu quero
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destacar iniciando o nosso pronunciamento aqui, destacar hoje que
consciencializamos iniciativa que fortalece a condição tanto natural
como também social, que é uma política de apoio àquele município que
será presenteado no seu centenário com um parque ambiental, um
parque centenário. E aqui eu quero parabenizar Sua Exa, o senhor
secretário Marcelo Coelho, que levou esse presente do Governo do
Estado, através da sua Secretaria levou esse presente à população
balsense. Balsas vai ganhar um grande parque centenário que servirá
para o lazer, para a preservação do meio ambiente da Lagoa do Jardel
como também para o entretenimento daquela população, então um
grande presente que Balsas recebeu. Como também na oportunidade
estivemos fazendo parte da entrega de um caminhão do leite, que vai
transportar o leite para a cooperativa muito importante para fomentar
essa política da agricultura familiar, da política da pecuária, da política
do abastecimento que é um caminhão que vai ajudar a fortalecer
realmente a agricultura daquele município e foi também um presente
que o nobre secretário levou, o senhor secretário Márcio Honaiser, que
é secretário de Agricultura, que também estava presente e levou aquele
importante investimento, que foi um momento não só de festividades,
mas também de políticas de investimento para o município daquela
região que se localiza ali em Balsas. Então quero destacar o aniversário
de Balsas, falando de tudo aquilo que Balsas ganhou no dia de ontem.
Como também um presente para a saúde pública ali do município. Não
só do município de Balsas, mas toda a região vai ganhar, porque Balsas
ganhou do secretário de Saúde, do governo do estado. Aqui eu falo em
nome da referência que temos hoje que é muito importante para o
nosso Estado, que foi a oportunidade de poder levar saúde pública
através de um convênio, de um fundo a fundo que vai ser repassado ao
município de Balsas, de R$ 500 mil, para a promoção da saúde pública
ali do município. Então também foi um grande presente, Balsas ganha
um fundo a fundo para custear as despesas da saúde, porque ali absorve
vários municípios; de Sambaíba ao município de Alto Parnaíba, todos
ali passam por aquela importante cidade. Então Balsas ganha um
presente, mas também todas as regiões, os municípios daquela região
do entorno de Balsas também foram contemplados com esse presente
dado pelo governo do estado. Eu quero agradecer aos nobres secretários,
tanto o Carlos Lula como o Marcelo Coelho, como o Márcio Honaiser
que estiveram fazendo parte daquela programação entregando presentes
para o município, como também do Exmo Senhor Vice-governador
Brandão que ali estava representando o governo do estado e pôde
também firmar importantes convênios e parcerias para com o município
daquela importante região do Estado, o município de Balsas. Então
senhor Presidente, ontem estivemos, mais uma vez, em um município
que é muito importante para o Estado do Maranhão, não só porque é
produtor de grãos, e aqui temos como referência a soja, mas também
porque é um município importante pela condição humana, a condição
plural de todos aqueles que Balsas recebe e é um município que nós
queremos ver se desenvolvendo. Ontem foi o início de um centenário,
de uma marca que nós deixamos ali porque como Deputado, e eu
destaquei, Deputado Stênio, o encaminhamento do nosso recurso para
a Praça de Balsas, uma praça que está sendo construída no povoado
Aldeia. Reiteramos a necessidade da conclusão das obras, já solicitamos
a medição, o Governo do Estado certamente vai levar mais recursos
para que nós possamos continuar essa construção da praça, lá do
Povoado Aldeia. E também nós deixamos também como presente,
informar também que nós destacamos, e aqui quero fazer referência, o
projeto Água para Todos, nós falamos não só ao município de Balsas,
como também a todos os municípios que estavam ali representados
por prefeitos, que o Governo do Estado lançou um edital para que nós
possamos levar água para todos os maranhenses e lá estávamos para
falar desse projeto e também para deixar a nossa marca. Garantimos
poço artesiano para o município, por meio desse empreendimento
social do Governo do Estado. Mas não foi só isso não, o nosso
compromisso com aquele município foi pleno e em razão disso, nós
destacamos, e aqui também faço referência a um encaminhamento de
emenda individual para pavimentação de ruas em bloquetes lá com o

objetivo de pavimentar ruas de Balsas, ou seja, todos que estavam ali
presentes, dos secretários à representação do Governo do Estado, do
Governo Federal, e aqui eu faço referência ao nobre companheiro
Deputado Federal, André Fufuca, que estava presente, também deixou
presente para o município, todos que estávamos ali presentes fomos
com o intuito de poder fortalecer aquele município tão importante
para o Estado. Por isso que eu acredito na força das parcerias e ontem
foram firmadas parcerias para o fortalecimento do Estado do Maranhão,
por meio do Município de Balsas. Muito obrigado a todos, que Deus
nos abençoe.

O SENHOR PRESIDENTE DEPUTADO OTHELINO
NETO - Deputado Antônio Pereira, cinco minutos, sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO ANTÔNIO PEREIRA (sem revisão
do orador) - Senhor Presidente Deputado Othelino Neto, Senhores
Secretários presentes à Mesa, caros Deputados e Deputadas, imprensa,
galeria. Nesta manhã também contamos aqui com a presença ilustre do
convidado especial, Secretário de Meio Ambiente do Estado, Dr.
Marcelo Coelho, seja bem-vindo. Senhor Presidente, ocupo esta tribuna
para relatar uma visita que fiz no final de semana a Amarante do
Maranhão. Amarante é uma cidade de mais de 40 mil habitantes e lá eu
fiz uma visita para exatamente, in loco, conhecer as unidades de saúde
daquele município. Visitei alguns postos de saúde, visitei o CAPS
(Centro Estadual de Atenção Psicossocial), a unidade mista, diga-se de
passagem, muito bem montada, um prédio em bom estado físico, o
CAPS também da mesma maneira. Visitei o Centro de Parto Normal,
que é novo, não está ainda inaugurado, vai inaugurar agora no próximo
mês. Por último, fiz uma visita e aí é que quero relatar, ao Hospital
Municipal de Amarante. Eu passava sempre, constantemente na frente
do hospital, uma frente agradável, mas não tinha adentrado ao recinto
daquele prédio. Em visita oficial àquele prédio, com a senhora prefeita
municipal, a liderança política, o Dr. Marcone, esposo da prefeita,
vimos ali que o hospital tem lastimáveis instalações. O hospital foi
construído em cima de uma planta de uma usina de arroz, senhores
deputados, isso mesmo, foi construído a partir de um galpão de usina
de arroz. O hospital, o piso não tem condições, as enfermarias são
rampas para você entrar na enfermaria. As instalações hidráulicas e
elétricas não têm absoluta condição de funcionar como hospital. E por
que funciona? Funciona pela necessidade da cidade, pela necessidade
da saúde pública por ser uma área indígena. Temos também saúde
indígena naquele município, mas o hospital não tem as mínimas
condições. Infelizmente, Senhor Presidente, eu quero chamar a atenção
aqui da Valéria Macedo, do Fábio Macedo, que fazem política também
em Amarante, de outros colegas deputados aqui, o Léo Cunha que faz
política em Amarante, do doutor Raimundo Cutrim que faz política em
Amarante, pois são lastimáveis as condições físicas do hospital daquela
cidade. Eu não quero atribuir responsabilidades, até porque estamos
no poder hoje, a responsabilidade é nossa e não quero atribuir culpa a
ninguém, mas passaram os nossos adversários oito anos no Poder, a
liderança maior desse grupo político que lá estava por oito anos, era
exatamente um médico, mas não fizeram nenhuma reforma. Eu penso,
como médico, que não existe reforma que dê jeito ao Hospital Municipal
de Amarante. Eu pedi, através do requerimento, Senhor Presidente,
uma visita do senhor governador, uma visita do senhor secretário
estadual de Saúde, Doutor Carlos Lula, àquele hospital porque aí,
senhor líder do governo, no momento em que o governador visitar
aquele hospital, eu tenho absoluta certeza de que se sensibilizará e
dará como presente à população e à saúde pública de Amarante a
construção de um novo hospital. Aí vão dizer: mais um hospital sendo
construído no Maranhão? Amarante, deputado Edivaldo Holanda, é
uma cidade que tem condições de manter um hospital funcionando,
como já mantém nas condições físicas que aqueles estão, e se torna
muito mais caro pela manutenção física daquele prédio. Amarante, ao
contrário de outros municípios, tem condições de manter o seu hospital,
tem condições econômicas, financeiras e orçamentais de manter o seu
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hospital. Eu quero pedir a visita do governador para que ele adentre
naquele recinto daquele nosocômio, naquele hospital, naquele ambiente
hospitalar, e aí não tem ser humano que não se sensibilize com as
condições físicas daquele hospital. Assim, quando ele sair, tenho
absoluta certeza de que ele anunciará ao povo de Amarante a construção
de um novo hospital para aquela cidade. E, assim, a prefeita fez alguns
compromissos em campanha, como eu também fiz pessoalmente, de
colocarmos ali em Amarante uma saúde pública de ponta, trazermos
equipamentos modernos de tecnologia de ponta, como tomografia
computadorizada, como mamografia, como raios-x, vídeo cirurgia, vídeo
endoscopia alta e baixa e outros equipamentos. Estes que eu acabei de
citar já estão no ponto de funcionar para o povo de Amarante. Mas
vamos colocar onde? O hospital não tem condições de suportar, de
albergar esses equipamentos modernos que o povo de Amarante carece,
precisa e merece. Portanto, fica aqui, fiz um requerimento ao
Governador, ao Senhor Secretário de Estado Lula. Possivelmente vou
conversar com o Senhor Secretário de Estado da Saúde, Doutor Carlos
Lula, hoje. Estou levando um documento com as condições, com
fotografias demonstrando as condições daquele hospital e pedindo que
ele, através do Senhor Governador Doutor Flávio Dino, se sensibilize
e autorize a construção e a implantação de um hospital para Amarante
e para o povo daquela cidade. Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELEINO NETO – Deputado Bira do Pindaré, por cinco minutos,
sem apartes.

O SENHOR DEPUTADO BIRA DO PINDARÉ (sem revisão
do orador) – Senhor Presidente, colegas parlamentares, imprensa,
galeria, servidores, povo do Maranhão. Muito brevemente, Senhor
Presidente, apenas para, em primeiro lugar, registrar que assumi a
Comissão de Assuntos Municipais. Está hoje publicado no Diário
Oficial. E esse ano, portanto, nós vamos ter uma temática prioritária
na nossa ação parlamentar, que é a metropolização. Já estou
providenciando a primeira reunião com o Presidente da Agência
Metropolitana, o Secretário Pedro Lucas Fernandes. E também já
estabeleci contatos com os prefeitos aqui da Ilha. E vamos estender
também aos prefeitos da região para aprofundar essa discussão e dar
celeridade. Porque metropolização tem que ser efetiva e é o grande
desafio que nós temos. E o ambiente é muito favorável, tendo em vista
que há uma vontade política por parte do Governo. E há uma manifesta
disposição por parte dos prefeitos também, de seguir o mesmo caminho.
E há grandes temas comuns que podem ser abordados e avançados em
relação à metropolização. E eu destaco aí a mobilidade urbana, porque,
sem dúvida nenhuma, é um tema prioritário, como também a questão
dos resíduos sólidos, que é outro ponto importante dentro desse debate
dos temas comuns para os municípios da Região Metropolitana.
Amanhã, inclusive, será inaugurado o cais em São José de Ribamar.
Nós estaremos lá acompanhando esta ação. E várias intervenções já
estão sendo feitas. Em relação a MA- 201, MA-202, MA-203 e também
na região do Parque Vitória. Ontem eu pedi dessa tribuna a pavimentação
dos bairros da região das vilas em São José de Ribamar, que é uma área
densamente habitada e que há muito tempo está abandonada e precisa
de pavimentação, precisa de drenagem e drenagem profunda, em razão
dos pontos de alagamento que existem ali. Portanto, há muito trabalho
a se fazer. E o nosso papel, enquanto parlamento, é acompanhar,
fiscalizar essas ações e produzir as legislações complementares
necessárias para que a região metropolitana possa funcionar de maneira
adequada. Portanto, a partir da semana que vem, senhor Presidente,
vamos iniciar as atividades, mas desde já justifico a minha ausência nas
próximas sessões, porque na próxima semana estarei fazendo a revisão
de uma cirurgia e estarei ausente nas sessões desta Casa. Mas os
contatos serão estabelecidos e todo trabalho da comissão será conduzido
de maneira transparente com a participação de todos os colegas que
terão a oportunidade de maneira ordinária, regular de se reunir com a
comissão todas as quartas-feiras, como já é de praxe aqui nesta Casa.

Senhor Presidente, para concluir, eu queria também comentar
rapidamente, ontem foi aprovado o Projeto da Terceirização, a liberação
da terceirização é em todos os setores da economia. Uma decisão que
considero extremamente prejudicial à classe trabalhadora brasileira.
Vocês sabem que a terceirização já era permitida apenas nas áreas
meios. O que são áreas meios? A área de vigilância, limpeza, essas
áreas de apoio já tinham autorização para a terceirização. O que esse
projeto autorizou ontem? Foi a terceirização em todos os setores,
inclusive nas áreas finalísticas das empresas. Então uma empresa de
ônibus, por exemplo, pode terceirizar o motorista. Olha que situação
teremos em nosso país. E isso vai precarizar o trabalho. Mais ainda, é
a legalização do gato, é a permissão para burlar a legislação e precarizar
ainda mais o direito dos trabalhadores, como o 13º, as férias, o fundo
de garantia e outros direitos que o trabalhador tem no nosso país.
Porque agora eles podem contratar por seis meses, por nove meses,
então contrata nove meses, dispensa e o trabalhador não vai poder
usufruir nem do 13º, nem das férias e vai ter que procurar emprego em
outra empresa terceirizada, vai ser uma situação realmente muito ruim.
Mas de qualquer maneira é importante destacar que a votação foi 231
a 188. Qual é o lado bom dessa história? A votação de ontem provou
que o governo federal, o governo Temer, não tem maioria para aprovar
a reforma da Previdência. Se a votação da Previdência for o mesmo
resultado de ontem certamente a reforma não passa. Portanto, tem um
lado negativo, porque essa decisão é prejudicial a todos os trabalhadores
no Brasil, mas tem um lado positivo, porque a reforma da Previdência,
ao que parece, está indo para o ralo, não vai conseguir passar, porque
não tem força no Congresso Nacional para aprovar uma medida tão
perversa contra a classe trabalhadora no Brasil quanto essa reforma da
Previdência. Muito obrigado, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Ordem do dia.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor
Presidente, queria pedir conferência de quórum, por gentileza.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Solicito que libere o painel. E peço aos deputados
e deputadas que confirmem as suas presenças, aqueles que o desejarem.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Pela ordem.
Senhor Presidente, Partido Verde em obstrução.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Colegas Deputados, hoje a TV Assembleia não
está transmitindo a Sessão em razão de problemas técnicos com a
TVN. Então, a TV Assembleia não está podendo transmitir a Sessão,
está sendo transmitida via Net, mas só o áudio da Sessão, se os senhores
ouvirem alguma reclamação, saibam que é em razão de problemas
técnicos.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, vamos deixar para segunda-feira essas votações, que a TV
Assembleia vai estar transmitindo e a gente já passou dois minutos aí
e não deu quórum regimental.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Ainda aproveito a oportunidade e informo que
chegou há pouco um convite para esta Casa, para a posse do advogado
Eduardo Moreira, que tomará posse novamente como membro efetivo
do Tribunal Regional Eleitoral, chegou um convite, ele pediu que
transmitisse a todos, e a posse será na segunda-feira, às 17h, na sede
do Tribunal Regional Eleitoral. Deputado César, V. Ex.ª quer Questão
de Ordem? Deputado Dr. Levi, registre a sua presença, por gentileza.
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O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Senhor

Presidente, eu quero aproveitar o momento, então e pedir à Mesa
também que nós possamos regulamentar esse tipo de coisa, porque
não pega bem e não é legal. Se é online, agora é aqui no dedo, não tem
mais negócio de conferência, não tem que chamar por nome, se nós
chegamos aqui, pedimos a conferência, que nós tenhamos, olha 30
segundos, é um minuto, é meia hora, duas horas de relógio, então
vamos regulamentar para que não ocorra mais esse tipo de coisa, porque
é extremamente constrangedor, é chato e pega mal para esta Casa.
Então, eu peço à Mesa que nós possamos regulamentar, que sejam 30
segundos, é um minuto, é meia hora, são duas horas de relógio. Então,
vamos regulamentar para que não ocorra esse tipo de coisa, porque é
extremamente constrangedor, é chato e pega mal para esta Casa. Então
eu peço à Mesa que nós possamos regulamentar e que sejam 30 segundos
ou uma hora, ou meio dia, enfim, o que quer que seja, mas vamos fazer
uma coisa limpa e transparente. Obrigado.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Edilázio, é lícito e é normal que um
deputado, estando no gabinete, possa se deslocar para cá e peça que
segure até que ele chegue, mas vamos apreciar a sua consideração.

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA - Senhor
Presidente, só para ajudar a discussão também, às vezes a Ordem do
Dia não acontece às 10h30 exatamente, às vezes acontece às 10 horas,
10h15 também inteiramente. Acredito também que tenha que
regulamentar não só isso, deputado Edilázio. Não vou tirar a sua razão
de fazer esse protesto, mas outras situações também ocorrerão nesse
sentido de regulamentar. Por exemplo, a Ordem do Dia começar apenas
exatamente às 10h30, porque aí o deputado se organiza a tempo de
chegar.

IV – ORDEM DO DIA.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Parecer nº  065/2017, da Comissão de
Constituição e Justiça. Deputado ausente. Assim com o Parecer nº
066. Projeto de lei de autoria do Poder Executivo, que altera o Artigo 2º
da Lei nº 10.515, que autoriza o Poder Executivo a contratar operação
de crédito externo junto ao fundo internacional FIDA, com a garantia
da União e dá outras providências. Em discussão. Em votação. Os
deputados que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai ao
segundo turno. Requerimentos à deliberação do Plenário. Requerimento
nº 078, de autoria do deputado Wellington do Curso. Deputado ausente.
Fica transferido para a próxima sessão. Requerimento de autoria do
deputado Adriano Sarney (lê). Foi indeferido pela Mesa e o autor
recorreu da decisão conforme o Artigo 159. Vou submeter à decisão do
Plenário com relação à decisão da Mesa. Os deputados que aprovam,
que mantêm a decisão da Mesa, permaneçam como estão. Os contrários
fiquem de pé.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Senhor
Presidente, só para fazer um registro. Vossa Excelência vai a um ritmo
como Schumacher na Fórmula 1. Quando chega aqui, no do deputado
Adriano Sarney, aí vai tipo Rubinho, vai pegando leve, para ver se o
líder tá olhando para encaminhar. Então, só para fazer esse registro,
Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Edilázio, eu li o requerimento do
deputado Adriano, que é um requerimento longo, e Vossa Excelência
está pedindo que eu talvez lesse só o número do requerimento. Para
que Vossas Excelências soubessem o conteúdo, eu li com a devida
paciência para que todos pudessem se manifestar. A decisão da Mesa
foi mantida. Requerimento 113...

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Senhor
Presidente, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, na verdade, requer que, depois de ouvida a Mesa, seja
solicitado ao secretário de Estado. Muito bem. Então, essa questão
não foi explicada quando Vossa Excelência parou para ler. Vossa
Excelência não fez devidamente a explicação de que os deputados que
são a favor do requerimento têm que levantar. Então esse aí não foi
feito dessa forma, não foi explicado dessa forma, porque é assim: dois
pesos e duas medidas. Eu vi que V. Ex.ª leu aqui o projeto da FIDA,
passou rapidamente, não leu todo o requerimento que estava aqui na
Ordem do Dia.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Eu li, Deputado Adriano.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Não, não
leu. Eu estava aqui. Eu fiquei aqui, prestei atenção atentamente e V.
Ex.ª em nenhum momento leu aqui tudo o que estava dizendo a
mensagem aqui do Projeto de Lei nº 217 de forma alguma, de forma
alguma. Então, assim, eu acho que fica feio. Aqui na Casa a gente
pegou, tiveram aqui duas leis com redação final. Parecer nº 065, V. Ex.ª
também não leu.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano os dois Pareceres não foram
lidos por completo porque o autor não estava em plenário, então ficou
transferido para a próxima sessão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – E do FIDA
também?

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - E no caso do projeto do FIDA foi lida a Emenda
como está aí nos diários que V. Ex.ª tem. Todos votaram a favor. O caso
do seu Requerimento, que é um recurso, o Deputado Sousa Neto e o
Deputado Max levantaram se manifestando a favor do ser recurso e V.
Ex.ª não o fez. Mas se quiser registrar evidentemente o voto, nós o
faremos.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Não, eu
vou registrar, porque isso aí foi uma coisa absurda. Porque, assim, nós
estamos aqui votando a Ordem do Dia. Aí V. Ex.ª pega o que é de
interesse do Governo, V. Ex.ª passa correndo. O que é interesse da
Oposição V. Ex.ª faz de uma forma lenta, de uma forma diferenciada. É
um negócio que até dá na cara. Uma coisa que, enfim, é um problema,
um negócio absurdo. Mas, claro, obviamente, é meu requerimento. Eu
vou votar a favor do meu requerimento. Eu quero que fique...

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA - Questão
de Ordem...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Antes de conceder a Questão de Ordem ao
Deputado Rogério. Peço que registre os votos a favor do recurso do
Deputado Adriano, Deputado Max Barros, Deputado Sousa Neto,
Deputado Adriano Sarney, Deputado Edilázio. Registre por favor, os
4 votos. Com a palavra, o Deputado Rogério Cafeteira.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA (Questão
de Ordem) – Presidente, com todo o respeito à Oposição e ao Deputado
Adriano, eu acho que foi até uma deferência de V. Ex.ª a leitura do
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requerimento do Deputado. Agora, eu até queria parabenizar por essa
votação do registro de voto contra. Porque a Oposição nas últimas
votações tem se notabilizado pela incoerência. Na questão da MP 230,
eles passaram 15 dias dizendo que a MP continha ilegalidade que
tirava direito dos professores, que era aumento de mentirinha, Senhor
Presidente, e na hora votaram a favor. Eu realmente fiquei com
dificuldades de entender. E ontem eu vi um deputado subir, encaminhar
a votação e um requerimento dele e depois descer e se colocar em
obstrução. Então eu queria parabenizar a postura da Oposição nesta
votação.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, eu fui mencionado e não tem absolutamente nada a ver a
história que está acontecendo agora na Ordem do Dia. Ou seja, o
Deputado Rogério Cafeteira está aproveitando uma situação para fazer
politicagem no meio do momento na Ordem do dia.

O SENHOR DEPUTADO ROGÉRIO CAFETEIRA -
Politicagem quem fez foi V. Exa. no aumento dos professores.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – V. Exa.
está falando de Medida Provisória...

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Senhores deputados, a discussão está encerrada.
Requerimento n.º 113/17, de autoria do deputado Othelino Neto. (lê).
Em discussão. Em votação.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Fica
registrado meu voto contrário, senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Os deputados que aprovam permaneçam como
estão.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY – Senhor
Presidente, estou inscrito para discutir aqui esse projeto, esse
requerimento. Eu e o deputado Eduardo Braide.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Se V. Exa. está inscrito, deputado Adriano, está
garantida a discussão. V. Exa. tem dez minutos com direito a apartes
para discutir. Antes do deputado Adriano iniciar seu pronunciamento,
eu como sou o autor do requerimento, se o aprovarmos hoje eu já
solicito à Mesa que deixe para apreciarmos na segunda-feira, o Projeto.
O Requerimento se puder ser apreciado hoje vamos apreciar, o Projeto
fica para segunda-feira, até para que os deputados possam discutir
mais detidamente o conteúdo do Projeto de Lei.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY (sem revisão
do orador) - Muito bem, senhor Presidente, senhoras e senhores
deputados, o que acaba de acontecer aqui é justamente o que estávamos
mencionando agora há pouco. Ou seja, durante a ordem do dia o que é
de interesse do governo é lido de forma rápida, atropelada e o que é de
interesse da oposição é feito de forma lenta, pausada, didática. Ora,
por que a leitura desse Requerimento não foi feita também dessa forma?
De forma lenta, pausada? Leu tão rápido! O Presidente Othelino leu
tão rápido o Requerimento que se esqueceu de dizer que o deputado
Adriano e o deputado Braide estavam inscritos para debater esse
Requerimento. Eu acho que esta Casa não pode ter e continuar tendo
essa questão de dois pesos e duas medidas, porque está ficando feio.
Ainda bem que não estamos ao vivo na TV Assembleia, ainda bem!
Porque eu não fico contente em criticar a Casa, pelo contrário, eu me
sinto triste porque faço parte desta Casa, mas não podemos aqui
utilizar dois pesos e duas medidas, porque a Oposição é feita de uma
forma ou que é Governo é feito de outra forma. Nós não podemos

fazer isso. Nós precisamos dar exemplo à sociedade maranhense e não
ser um mau exemplo. Mas muito bem. Esse requerimento de regime de
tramitação de urgência é um requerimento completamente equivocado.
Por que é equivocado? Aqui nós presenciamos a quantidade de
requerimentos de urgência nesta Casa quando diz respeito a projetos
do governo estadual. Se nós formos fazer uma análise e eu vou fazer
quando tiver tempo, para saber dos projetos aqui do Governo Estadual,
quantos foram utilizados o Requerimento de regime de urgência? Se a
gente for fazer essa análise aprofundada, nós vamos chegar a um número
incrível de talvez 80% 90%, ou seja, quase todos os projetos do
Governo Estadual são votados nesta Casa por Requerimentos de
pedidos de urgência, por quê? Quando não são Medidas Provisórias.
Então, nós precisamos ter a calma de analisar, de debater as questões.
Ora, essa questão precisa da suposta redução de impostos para os
atacadistas, aquele maranhense que está ouvindo e que está nos vendo,
acha que o governo comunista, que é o governo que mais aumentou
impostos no Maranhão, na história do Maranhão, está passando aqui
um projeto de redução de impostos para os atacadistas, mas não sabe
que a redução de impostos é para as empresas que faturam mais de cem
milhões e que empregam mais de quinhentos funcionários. Ora,
Senhoras e Senhores, vamos colocar aqui na ponta do lápis as empresas
do Maranhão que faturam mais de cem milhões e que tem mais de
quinhentos funcionários. Vamos lá, Mateus, que hoje tem a bandeira
do Maranhão, que é maranhense, que eu respeito, mas que metade do
seu capital é de um fundo estrangeiro. O que mais nós temos? Aquela
outra grande atacadista, que é do Carrefour, que é daquele grupo francês,
que tem essa quantidade de faturamento, essa quantidade de funcionário.
Quem mais? Aquela outra que é da rede Pão de Açúcar, Abílio Diniz e
do Casino, que é francês, é esse pessoal que nós vamos aqui dar 2%
apenas de imposto. Enquanto o pequeno atacadista, aquele que mais
emprega, aquela que segura no braço o nosso Estado, aquele maranhense
vai pagar 18%, os grandes grupos vão pagar 2%.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR – Deputado
Adriano, me conceda um aparte?

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Lhe passo
o aparte, Deputado Edilázio.

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR (aparte) –
Deputado Adriano, esse governo Comunista, esse governador cada
vez surpreendendo, ele sempre vendeu Brasil afora em taxar as grandes
fortunas, inclusive propôs isso, à época deputado federal, de taxar as
grandes fortunas, de ser a favor dos menos favorecidos. E o que a gente
vê aqui no Maranhão é totalmente diferente. Ele aumenta o ICMS para
aquele que mais precisa, para a conta de energia, para a conta do
celular, para o combustível e prejudica agora com esse projeto que
encaminha para cá, dirigido para beneficiar apenas uma empresa. Isso
é fato! Na verdade não é faturamento, é a única empresa que tem
capital social de R$ 100 milhões.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Desculpa,
eu falei faturamento, mas é capital social. Pior ainda!

O SENHOR DEPUTADO EDILÁZIO JÚNIOR - Então, é
como se fosse uma licitação dirigida, quando você bota alguma coisa
para dirigir a compra daquele material e equipamento. Esse projeto de
lei é para uma única empresa. Empresa essa que já teve deputado
governista aqui indo para a tribuna e falando no caso Sefaz, empresa
essa que já apanhou desse governo, só que a política do morde assopra,
mordeu pegou pressão, foi para a inauguração e agora vou mandar até
um projeto de lei para ajudar vocês. E é assim que funciona o governo
comunista. Uma grande vergonha.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY - Muito bem,
muito obrigado, deputado Edilázio, que vem a enriquecer o nosso
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pronunciamento. Agora votar um projeto de lei absurdo, nós ainda
vamos discutir esse projeto de lei absurdo! Isso é absurdo! Aqui eu
vejo deputados, até alguns que são empresários também, que estão no
ramo atacadistas e sabem a dificuldade que é. Agora nem os deputados
que podem ter empresa no ramo atacadista têm um capital social de R$
100 milhões. Eu duvido! Um capital social de R$ 100 milhões é muito
pior, deputado Edilázio, do que o faturamento. Quer dizer, você pode
ter um faturamento de R$ 100 milhões e ter um capital social de R$ 10
milhões. Agora, para o cara ter um capital social de R$ 100 milhões,
você tem que faturar 1 bi, e a única empresa que fatura 1 bi aqui das
poucas é o Mateus que fatura R$ 3 bilhões, talvez o Quinua com as
empresas deles, que deve faturar também por volta de R$ 1 bilhão. É
um absurdo. E os pequenos que mais empregam? Eles não vão ter?
Eles vão ser prejudicados, porque você está aumentando ainda mais o
poder daquele que já é grande, dando mais isenção e tirando mais ainda
daquele que é pequeno. Nós temos provas e conhecemos que aquele
que mais emprega são os pequenos, os médios empresários, as empresas
médias e pequenas, essas são as que mais empregam. Mas eu vou
utilizar meu último minuto de fala, claro que eu vou votar contra, já
estou votando contra desde já esse requerimento absurdo, e o outro
projeto de lei nós vamos ainda fazer uma audiência pública para debater
melhor. Mas eu quero usar os últimos 40 segundos, porque eu fui
atropelado em relação ao meu requerimento do Marcio Jerry que todo
mundo sabe é professor doutor, PHD em comunicação, já leu todos os
livros, do nazismo ao comunismo, enfim, todos esses livros que falam
de propaganda política ele já leu. Por exemplo, aquele livro famoso da
época do nazismo, aquela análise daquele livro da época do nazismo,
que é a Violação das Massas pela Propaganda Política. Eu acho que
quem é interessado em ler esse tipo de coisa sabe que esse livro é a
violação das massas pela propaganda política, é a bíblia do Márcio
Jerry. Ele lê aquilo ali muito bem lido. Estuda, é professor, dá aula na
faculdade dessas coisas. Mas muito bem, então, o Márcio Jerry
utilizando, Deputado Edilázio, o dinheiro do povo do Maranhão, o
dinheiro nosso do povo do Maranhão. O que Márcio Jerry fez?
Contratou por 114 mil reais uma empresa que se chama Ideia -
Inteligência em Pesquisa. O que essa empresa fez?

O SENHOR DEPUTADO RAFAEL LEITOA- Senhor
Presidente, Questão de Ordem. O Deputado Adriano tem que discutir
o projeto, Deputado.

O SENHOR DEPUTADO ADRIANO SARNEY- Essa
empresa, o que ela fez? Essa empresa fez uma pesquisa no Maranhão
para saber os hábitos de consumo das pessoas, se as pessoas leem
jornal, se as pessoas ouvem rádio, se as pessoas veem televisão. Ou
seja, ele fez uma pesquisa e não deu publicidade. Ou seja, ele usou o
dinheiro do povo do Maranhão para fazer uma pesquisa. E cadê o
resultado dessa pesquisa? Porque eu quero ver. Eu quero ver quais são
os hábitos do povo maranhense, se eles veem blog, se eles veem
televisão, ouvem rádio. Nós precisamos saber nesta Casa. A Assembleia
Legislativa precisa saber quais são os hábitos, já que o Governo pagou,
que o povo do Maranhão pagou por isso. Por que não é público? Por
que isso não é público? Era isso que eu estava pedindo para que fosse
público. Não precisa mandar para o Deputado Adriano, não. Pode
publicar lá no site da Secretaria de Comunicação e pode publicar no
site da Articulação Política. Pode mandar aqui para a Casa, Deputado
Othelino, e publicar no site da Assembleia Legislativa. Agora nós
precisamos saber. Nós precisamos ter acesso a esse estudo. Eram
essas as minhas palavras, Senhor Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano, eu agradeço por Vossa
Excelência concluir, mas quero lhe dizer que a sua reclamação com
relação à condução ela foi injusta. As vezes em que presido as sessões
garanto todas as falas e os espaços para a Oposição se manifestar.
Inclusive, agora, Vossa Excelência estava discutindo o requerimento de

urgência de minha autoria, mas tratou de outro assunto que V. Ex.ª
poderia tratar em outro momento. Mas respeito as suas observações.
V. Ex.ª é educado como sempre. Em Votação...

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO – Presidente, Questão de Ordem.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Só um instante, Deputado Josimar, só concluir
a votação. O Deputado Eduardo está inscrito, mas ele não está em
plenário. Vou colocar em votação. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Deputados que aprovam o
requerimento. Aprovado. Com os votos contrários dos deputados
Adriano, Edilázio e Sousa Neto. Lembrando que, apesar de ter sido
agora, em uma sessão extraordinária, o projeto não será mais votado
hoje. Deputado Josimar.

O SENHOR DEPUTADO JOSIMAR DE
MARANHÃOZINHO (Questão de Ordem) – Eu tenho dois projetos
de lei em redação final e como nós estamos ainda em Grande Expediente,
eu gostaria que pudesse ser colocado em votação, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO – Deputado Josimar, nós vamos colocar em
votação. Eu vou só concluir aqui os outros itens e no final eu coloco os
dois projetos seus, os dois pareceres de redação final para votação.
Requerimento nº 114/2017, de autoria do Deputado Fábio Macedo.
(lê). Foi transferida da sessão ordinária anterior por falta de quórum
regimental. O projeto foi votado em primeiro turno na sessão de hoje.
O requerimento de urgência vai servir apenas para incluir na sessão de
segunda-feira. Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimentos nº 115/2017 e nº
117/2017, de autoria dos Deputados Adriano Sarney e Júnior Verde.
(lê).   Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO – Senhor
Presidente.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputada Valéria.

A SENHORA DEPUTADA VALÉRIA MACEDO (questão
de ordem) - Presidente, eu queria assinar o requerimento do aniversário
de Balsas, por favor.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Deputado Adriano e deputado Júnior Verde, V.
Exas autorizam a deputada Valéria a subscrever o requerimento?
Autorizado. A deputada Valéria vai subscrever o requerimento já
aprovado. Requerimento n.º 116/2017, de autoria do deputado Adriano
Sarney. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que aprovam
permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento n.º 118/2017, de
autoria do deputado Adriano Sarney. (lê). Em discussão. Em votação.
Os deputados que aprovam permaneçam como estão. Vamos apreciar
os dois pareceres dos projetos do deputado Josimar: Parecer n.º 065/
2017 da Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, em redação
final, Projeto de Lei n.º 187/2016, de autoria do deputado Josimar de
Maranhãozinho. (lê). Em discussão. Em votação. Os deputados que
aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à sanção. Parecer n.º
066/2017, da CCJ, em redação final, Projeto de Lei n.º 201/2016 de
autoria do deputado Josimar de Maranhãozinho. (lê). Em discussão.
Em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado, vai à Sanção. Requerimentos à deliberação da Mesa:
Requerimento n.º 112/2017, de autoria da deputada Nina Melo. A
deputada está ausente, fica transferido para a próxima Sessão.
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Requerimento n.º 119/2017, de autoria do deputado Alexandre Almeida.
O deputado está ausente, mas como se trata de justificativa de falta,
vamos apreciar. (lê). Deferido. Inclusão na Ordem do Dia da Sessão
Ordinária de segunda-feira, 27 de março de 2017: Requerimento n.º
120/2017, de autoria do deputado Adriano Sarney, Requerimento n.º
121/2017, de autoria do deputado Professor Marco Aurélio.

V - GRANDE EXPEDIENTE.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos. Tempo dos Partidos
ou Blocos. Solicito aos líderes que em razão da sessão solene que está
marcada para 11h, e já são 11h, se pudermos entrar em acordo para
declinar do tempo seria bom, porque os convidados já estão aí. Hoje
será a entrega do Título de Cidadão Maranhense para o Senhor Felipe
Mussalém, Presidente da Associação Comercial do Maranhão. Gostaria
de consultar os líderes e saber se é possível que declinem do tempo?
Não havendo objeção.

VI - EXPEDIENTE FINAL.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Não há oradores inscritos.

O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO
OTHELINO NETO - Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a
presente Sessão.

SESSÃO SOLENE EM COMEMORAÇÃO AO DIA
INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADA NO DIA 09 DE

MARÇO DE 2017 ÀS 11h30min.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO - Declaro aberta a Sessão Especial convocada
pela passagem do Dia Internacional da Mulher, comemorada anualmente
no dia 08 de março. Convocada através de Requerimento n.º 040/2017,
de minha autoria. Convido para compor a Mesa dos trabalhos a Exma
Senhora Laurinda Pinto, secretária de Estado da Mulher. Convido para
compor a Mesa a Exma Senhora Tati Lima, secretária municipal de
Informática e Tecnologia, neste ato representando o prefeito de São
Luís. Convido para compor a Mesa a Exma Senhora Promotora de
Justiça, Alana Cristina Barros, neste ato representando o procurador
geral de Justiça, Luiz Gonzaga. Convido para compor a Mesa Werther
de Moraes Lima Júnior, defensor geral do Estado. Convido para compor
a Mesa a professora Silvia Duailib, representando a reitora da
Universidade Federal do Maranhão, Nair Portela. Convido para compor
a Mesa, a Exma Senhora Sônia Amaral, juíza de Direito. Convido para
compor a Mesa, a senhora Rosana Galvão representando a OAB
Mulher, Maranhão. Convidamos para compor a Mesa, a senhora
Kazumi Tanaka, coordenadora das Delegacias da Mulher. Convido
para compor a Mesa, coronel Maria Augusta Andrade, comandante da
Secretaria Comunitária e coordenadora da Patrulha Maria da Penha.
Um bom dia. Quero inicialmente parabenizar a todas as mulheres aqui
presentes, todos os homens, mas em especialmente as mulheres pelo
nosso dia, pelo Dia Internacional da Mulher, que foi ontem no dia 08
de março, mas que todo mês de março é o mês representativo das
mulheres, das nossas lutas, da representatividade que a mulher tem na
política, na sociedade, na economia, em todos os espaços do nosso
Estado. Hoje, antes de qualquer coisa, preciso agradecer a acolhida da
sociedade maranhense e desta Casa pela instalação da Procuradoria da
Mulher, que foi ontem dia 08 de Março. Ontem aqui recebemos várias
mulheres, foi realmente um sucesso de público e de grande

representatividade de mulheres que ocupam cargos em instituições do
Estado e da Sociedade Civil Organizada que tem por missão
constitucional zelar pelos interesses e direitos da mulher na sociedade
civil. Estiveram presentes o vice-presidente desta Casa, vice-presidente
Othelino Neto representando a nossa Mesa Diretora; representantes
da Comunicação Social, doutor Carlos Alberto, que esteve presente,
das servidoras desta Casa, da minha equipe que nos ajudou a organizar
a receptividade e a instalação da Procuradoria, de toda a imprensa do
estado do Maranhão que esteve presente fazendo a cobertura dessa
instalação da Procuradoria, que representa muito, marca como eu disse
ontem para a história do Maranhão, para as futuras gerações de
deputadas, de representantes do povo e, principalmente, de mulheres
maranhenses e de todos que de modo geral colaboraram com a instalação
dessa Procuradoria, os deputados, as deputadas que me elegeram a
primeira procuradora da Mulher desta Casa. Enfim, estou muito feliz
pela grande largada que foi ontem, que demos ontem na defesa dos
direitos femininos e que ganhou importante espaço na inauguração da
Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa do Maranhão.
Mulheres de grande relevo do Estado também participaram, das mais
diversas áreas. Tivemos representantes da Polícia, do Judiciário, do
Ministério Público, da OAB Mulher, da Saúde, do Esporte, da
Educação, dos Conselhos, todas estiveram ontem, abraçaram a iniciativa
e ressaltaram com suas presenças e falas a importância da Procuradoria
da Mulher como a trincheira caçula de defesa, afirmação e promoção
dos direitos, garantias e espaços da mulher maranhense. A exemplo do
Senado e da Câmara, pela Procuradoria da Mulher nós poderemos
viabilizar Projetos de Lei, nesta Casa, para garantir direitos e fortalecer
a presença feminina nos mais diversos setores da sociedade. O ilustre
vice-presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, na ocasião
ontem do descerramento da placa, ressaltou que a inauguração da
Procuradoria no Dia Internacional da Mulher demonstra o compromisso
do Legislativo Estadual com a igualdade de gênero. Othelino disse
ontem: “Hoje fazemos história, inclusive homenageando mulheres que
ajudaram a construir a história política do Maranhão”. Disse ele ao
lado também dos deputados que estiveram lá participando da instalação
da Procuradoria, o deputado Bira do Pindaré, o deputado Wellington
do Curso, a deputada Francisca Primo e o deputado Zé Inácio. Como
representante do Poder Judiciário a Dra que está aqui, a juíza Sônia
Amaral, declarou que a Procuradoria da Mulher será mais um espaço
de discussão de políticas públicas para afirmação de igualdade entre
homens e mulheres. Só as leis não bastam, é preciso efetivá-las”.
Doutora, a senhora foi ponto central das nossas questões, das nossas
lutas. Nós precisamos realmente, porque há uma dificuldade muito
grande em efetivar as leis que já temos para garantir os nossos direitos
e as nossas defesas também contra essa violência que assola nossas
mulheres, em grande proporção, no estado do Maranhão. Então só
tenho a agradecer muito pelo apoio e pela participação de todas vocês
mulheres que estiveram ontem e estão aqui hoje para esta homenagem
especial e para o registro, que aqui hoje esta sessão solene da maior
Casa de representatividade do povo, que é Assembleia Legislativa do
Maranhão, hoje faz esta sessão não apenas para homenagear as
mulheres, mas sim para reafirmar as nossas lutas e refletir sobre o que
realmente nós avançamos. E já sabemos disso, mas é importante
instrumentalizar todas as mulheres que aqui estão e tornarmos
conscientes que muito e muito temos ainda que avançar e conquistar.
Então hoje vamos iniciar os trabalhos ouvindo uma fala especial de
uma mulher destacada na política nacional que é a procuradora da
Mulher no Senado, a senadora Vanessa Grazziotin. Feliz Dia
Internacional da Mulher. E muito obrigada, mais uma vez, pela presença
de todos vocês. Nós vamos animar esta sessão, as mulheres são fortes,
as palmas têm que ser vibrantes. Vamos dar palmas a todas nós
mulheres. Quero registrar e agradecer a presença do deputado Eduardo
Braide que está aqui, deputada Graça Paz, deputada Ana do Gás e
deputada Francisca Primo. Registro a presença e agradeço também, do
senhor Jhonny Marlon, presidente do COREN-MA. Da senhora
Conceição Andrade, ex-prefeita de São Luís, que nos dá a honra da sua
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presença; a senhora Vania Albuquerque, representando a Coordenadoria
Municipal da Mulher; a ex-Deputada Estadual Helena Heluy, uma
grande mulher que nos inspira e nos fortalece no Parlamento pelo seu
exemplo. Registrar e agradecer a presença Tenente Coronel Edilene
Soares da Silva, Comandante do Batalhão de Polícia Ambiental do
Maranhão. Palmas para as mulheres! Senhora Rose Sales, ex-vereadora
e militante social que nos dá a honra da sua presença; senhora Maria de
Jesus Castro Reis presidente do PSDC-Mulher; senhora Lúcia Gatto,
presidente do Conselho Estadual da Mulher; senhora Neuzeli Maria
de Almeida Pinto, representando a coordenação do Fórum de Mulheres.
Mais uma vez, obrigada pela presença de todas vocês. A professora
Mary Ferreira, pesquisadora das questões de gênero, pesquisadoras
das mulheres e da senhora Esmeralda Freire, representando o Conselho
Municipal de Saúde. Eu quero agradecer a presença de todas as mulheres
que estão em especial a todas que foram homenageadas lá na instalação
da Procuradoria, Mary, inclusive, eu quero convidá-las depois da sessão
a conhecer o endereço da nossa Procuradoria, que é de todas nós, é de
todos vocês, inclusive dos homens e mulheres. Concedo a palavra a
nossa primeira palestrante de hoje, a Juíza do Tribunal de Justiça do
Maranhão, doutora Sônia Amaral, que falará sobre as políticas
afirmativas de igualdade de gênero.

A SENHORA JUÍZA SÔNIA AMARAL - Bom dia a todos e
a todas. Inicio cumprimentando a Mesa, na pessoa da deputada Valéria
Macedo, quero cumprimentar este plenário na pessoa da doutora Helena
Heluy, como muito bem disse a presidente da Mesa, uma mulher que
inspira todos nós. E a quem peço, mais uma vez, uma salva de palmas.
Inicio as minhas palavras agradecendo à deputada Valéria Macedo, que
fez este convite para falar hoje, e deputada quero registrar só para
relembrar é a segunda vez que eu ocupo a Assembleia Legislativa, o
púlpito da Assembleia Legislativa para tratar deste mesmo tema. Não
neste mesmo aspecto, mas para tratar alguma coisa voltada à questão
de gênero na Semana da Mulher, de sorte que é muito caro estar aqui
presente e em todas as vezes que esse convite me foi feito, as duas
vezes que o convite me foi feito, eu aceito de pronto, eu não sei se a
senhora reparou o convite veio e ela mal terminou de falar e eu já estava
aceitando. E aceito porque me considero uma democrata, e por me
considerar uma democrata entendo que esse espaço da Assembleia
Legislativa é um dos mais representativos em qualquer Estado, em
qualquer país, é o espaço representativo da democracia que temos. E,
portanto, todas as vezes já me fazendo de convidada, eu registro que
estou à disposição a postos para atender a qualquer convite que me
seja feito pela Assembleia Legislativa do meu Estado. O tema Valéria
Macedo, desculpe, eu acho que eu falei Valéria Lauande, Lauande é
porque é da minha área desculpe, deputada. Mas, enfim, o tema que
me foi proposto é a questão das políticas afirmativas de igualdade de
gênero. E a gente inicia fazendo o seguinte questionamento que já feito
outrora e que já foi objeto até de intervenção do Supremo Tribunal
Federal, a pergunta que se faz é: O artigo 5º da Constituição Federal em
seu Inciso 1º estabelece que todos são iguais perante a lei, entre homens
de mulheres não há diferenciação. E, nesse contexto, é que a gente se
pergunta e alguns perguntam se as políticas afirmativas de igualdade
de gênero ferem ou não o artigo 5º, que fala que todos são iguais
perante a lei, homens e mulheres têm mesmo os direitos e deveres. E se
essas políticas afirmativas não estariam a ofender, a ferir o dispositivo
constitucional presente no Artigo 5º, Inciso 1º também da nossa
Constituição Federal, aos apressados, sim, a resposta seria positiva,
mas somente aos apressados, e como eu não sou apressada e tampouco
sei que aqui não existe nenhum apressado, sabemos que a resposta
verdadeira é que de fato não há nenhuma infringência ao dispositivo
constitucional ao se tratar de políticas afirmativas às mulheres, e por
que não existe? A interpretação da Constituição Federal não pode ser
feita nem apressada, nem somente literal, a interpretação da
Constituição Federal tem que ser sistêmica e somado ao artigo 5º, nós
temos o artigo 3º da Constituição Federal que estabelece que um dos
fundamentos ou um dos objetivos principais do país, do Brasil, da

República Federativa do Brasil, é combater a discriminação. E por ter
esse artigo 3º, por permitir essa faculdade de combate à discriminação,
é que a gente pode adiantar que de fato o que é vedado na Constituição
em termo de igualdade é a discriminação negativa, aquela que diminui o
ser humano, aquela que diminui a pessoa, que nos torna diferente da
discriminação positiva que ela visa justamente alcançar a igualdade
professada na Constituição. Afinal, quando se fala no Artigo 5º e em
igualdade estamos falando tão e simplesmente da igualdade formal, da
igualdade prevista em lei. Mas a igualdade formal, ela não pode se
resumir a um pedaço de papel, a um discurso muito bem feito, a
discriminação, ou melhor, a igualdade, ela tem que se tornar vida, ela
tem de vir para a vida, é para isso que existem as nossas leis, e é para
isso que existe muito mais a nossa Constituição. E ao se dizer isso, nós
estamos dizendo quê? Quando se discrimina positivamente, e é para
isso que existem as políticas públicas afirmativas estamos indo ao
encontro do que se prega em termos de igualdade. Porque a igualdade
propagada e estabelecida na Constituição Federal, só é valida se ela se
tornar realidade no dia a dia do cidadão e da cidadã desse país. E é nesse
contexto, senhores, que a discriminação positiva prevista no Artigo 3º,
lido corretamente no Artigo 5º, Inciso I, da Constituição é que se faz
vida. Nesse sentido, só para recordar, existe já teve questionamento no
Supremo Tribunal Federal em outros tempos sobre a validade da
própria Lei Maria da Penha, existiu quem entrasse no Supremo Tribunal
Federal, isso foi aberta uma Ação Direta de Inconstitucionalidade nº
19, questionando a validade da própria Lei Maria da Penha por entender
que ela promovia uma desigualdade entre homens e mulheres. E aí o
Supremo veio e disse: “não há desigualdade, não há a se está a formalizar
uma desigualdade, estar-se a concretizar uma discriminação positiva
para que a igualdade formal estabelecida na Constituição se faça vida.”
É nesse sentido, portanto, é que devemos interpretar toda e qualquer
política pública afirmativa nesse contexto da questão de gênero como
em outras minorias que são também referenciadas com políticas
afirmativas. E o quê são políticas afirmativas? A gente pode dizer que
políticas afirmativas, é toda e qualquer ação que combate a desigualdade.
Desigualdade essas reais, existentes no dia a dia de todos nós. Através
de quê? De medidas legais e políticas públicas temporárias, visando a
eliminação e a erradicação de qualquer tipo de desigualdade existente
na sociedade. Dito isso, passamos então, senhores e senhoras, a fazer
uma abordagem, uma breve abordagem o tempo que me foi concedido,
eu sei que não é tão elástico, uma breve abordagem na perspectiva
histórica da norma no contexto da igualdade de gênero. Como é que
evoluímos? Como começamos? E onde estamos? E aí começo fazendo
em 15 minutos, tentando falar, Conceição, de 500 anos, no início dos
tempos, é uma tarefa, mas vamos tentar. E aí começamos com o Brasil
Colônia, que nós estávamos naquela época sendo regidos como o Brasil
Colônia, por ordenações, as ditas ordenações Manuelinas, Afonsinas e
Filipinas. E aquela época senhores, vejam bem. Eu vou fazer uma
citação de alguns aspectos dessas ordenações para gente ver em que
aspecto a mulher é tratada, como a mulher é tratada àquela época. E
nós citando rapidamente alguns exemplos, nós tínhamos um tal de
benefício do Valeano, que estava nas ordenações Afonsinas esse
repetiram nas ordenações Manuelinas e Filipinas. Esse benefício de
Valeano, ele impedia a mulher de ser fiadora de terceiros, mas o mais
interessante disso eram as justificativas dadas pelos parlamentares da
época, no caso portugueses, para excluir, para retirar da mulher a
possibilidade de conferir fiança a qualquer que seja. E dizia um dos
senhores senadores: os senadores que fazem as leis imperiais, fundada
nos bons costumes, pela fraqueza do físico que há na geração de
mulheres, que não podem ter oficio público, entendendo que
rapidamente poderiam fazer erros, que tardiamente ou com grande
dificuldade não poderiam ser remediado. E repete-se isso nas ordenações
manuelinas e filipinas com outra justificativa, por direito ordenado e
determinado em respeito à fraqueza do entendimento das mulheres, ou
seja, isso era algo natural, nós éramos fracas de espírito, tínhamos
limitações que impediam de discernir adequadamente sobre diversos
aspectos, inclusive sobre até conceder uma fiança. E vamos mais
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adiante, e aí avançamos para o Brasil/Colônia, e no Brasil/Colônia, ou
melhor, ainda no Brasil/Colônia, desculpe, nós temos, no contexto do
direito civil, a administração do patrimônio e educação dos filhos. Por
lei exclusiva dos homens, mulheres não tinham capacidade nem para
administrar e nem para educar os filhos, dizer o que eles deviam ou não
deviam fazer. E no aspecto penal, então, é mais alarmante o que se via
àquela época. No aspecto da bigamia, a pena era de morte, para homens
e mulheres, sejamos justas, mas isso só valia por um momento essa
justiça que vos fala. Existiam casos de exclusão no caso de bigamia, a
pena era de morte para homens e mulheres. Sejamos justas, mas isso
só valia por um momento essa justiça que vos fala. Existiam casos de
exclusão no caso de bigamia, nos casos dos homens. Se este fosse
menor de 25 anos, a pena estava excluída, se este fosse fidalgo e a
mulher com que fizera que casar em segundas núpcias fosse pobre,
também estaria excluída a bigamia, ou ainda, se a mulher tivesse fugido
a primeira esposa e este não soubesse se ela estava viva, também
estaria excluído o crime de bigamia, o caso ainda comportava uma
substituição por uma pena mais branda, isso tudo, repito, só está
valendo para o homem. Se a mulher se no caso o segundo casamento ele
negasse que tinha casado sob tortura, se ele fosse torturado e negasse
e se não ficasse provado que ele proferiu as palavras de consentimento
textuais, estaria também substituída por uma pena mais branda, repito,
isso tudo só valia para o caso da mulher. No caso do adultério, senhores,
a mesma coisa pena de morte, mas essa pena de morte, ou melhor
dizendo, pena de morte e tinha mais uma coisa, senhores, não era só o
estado que podia mata-las, se o marido a pegasse em flagrante delito
estava autorizado a matá-la, e mais, se ele tivesse uma prova certa do
adultério também ele estava autorizado a matá-la, independente de
passar isso por um processo judicial regular. E mais, a pena de morte
persistia mesmo se o marido viesse a falecer, todas as situações,
senhores, eram exclusivamente para a mulher, enquanto se atenuava a
conduta do marido na bigamia do homem, no caso do adultério da
mulher existiam agravantes a dificultar sua vida. E chegamos e passando
um pouco mais, nesses anos todos, de uma forma mais rápida, ao
Brasil Império, e temos a Constituição de 1824, a primeira Constituição
do Brasil Império, a primeira e única, diga-se de passagem, em que o
Artigo 179 nº 32, estabelecia que a educação fosse conferida a ambos o
sexo, mas o que acontecia na realidade? A educação era exclusiva para
meninos, a despeito da Constituição estabelecer a possibilidade de
educação para ambos os sexos. Outra coisa que a Constituição Federal
de 1924 não proibia era o voto da mulher, mas só que a Constituição
não proibia porque nós fazíamos, nós mulheres, logicamente, a leitura
errada, porque não era preciso proibir, senhores, estava implícito,
tanto estava implícito que era proibido que uma brasileira chamada
Isabel de Mato Delon, valendo-se uma lei chamada Lei Saraiva, que
permitia que as pessoas que tivessem títulos científicos se
candidatassem e votasse, ela se valendo desse título porque ela era
uma farmacêutica, ela resolveu se candidatar e se inscreveu. E isso
causou uma comoção imensa na sociedade, porque, apesar da
Constituição não proibir, como proibia em outros casos, era lógico no
entendimento da época que estava vetado, que estava proibido,
deputado, nós é que não entendíamos. De sorte que essa postura
inadequada da doutora Isabel, levou o Ministro do Interior, Cesário
Alvin, aferindo a Constituição, deputada, estabeleceu uma Lei Ordinária
proibindo em definitivo o voto e a eleição da mulher, para deixar claro,
ou seja, aquilo que a Constituição não proibia achou por bem o legislador
ordinário proibir, porque nem se precisava dizer que ela não podia
votar, estava implícito. Pois bem, o exercício do comércio nessa época
dependia que a mulher fosse autorizada pelo marido para exercer o
comércio, também temos esse tipo de legislação, à época do Brasil
Império. E chegamos ao Brasil República e temos a primeira
Constituição do Brasil República, de 1891, essa Legislação ignorava
solenemente o que dizia a Constituição de 1891 que já pregava a
igualdade entre as pessoas entre homens e mulheres. Não é que a
Constituição vetasse a igualdade, ela estabelecia a Constituição da
República, a primeira Constituição Republicana estabelecia que

houvesse igualdade entre homens e mulheres, mas a Legislação
Infraconstitucional toda se manifestava de forma contrária e o maior
exemplo disso é o Código Civil de 1916, a despeito da Constituição em
falar igualdade, considerava a mulher como relativamente incapaz, a
exemplo dos silvícolas, dos menores e dos pródigos. O domicílio
continuava sendo aquele que o marido estabelecesse, a mulher adúltera,
não tinha mais a pena de morte, mas ela era impedida de casar com o
considerado corréu, aquela pessoa, aquele homem com quem ela
praticara o adultério, ela era impedida de casar com o corréu. A viúva
só podia casar após 10 meses da viuvez, o defloramento da mulher,
sabido pelo homem após o casamento era considerado erro essencial
capaz de promover a separação judicial e o apelido do marido foi
conferido como um direito a nós mulheres, como se direito fosse. Pois
bem, o pátrio poder; da mesma forma era exclusivo do pai e o voto foi
negado em 1891, nessa nova Constituição, e aqui interessante recordar
o que disseram os senadores e deputados da época, em 1891, os
senhores constituintes, ao negarem o direito de voto a mulher. Disse o
senador Lauro Sodré: “O voto à mulher seria uma conduta anárquica,
desastrada e fatal”. O deputado Pedro Américo, o intelectual da época,
nos disse o seguinte ensinando a mulher a se colocar no lugar: “A
missão da mulher é mais doméstica do que pública, mais moral do que
política. Demais, a mulher, eu não direi ideal e perfeita, mas
simplesmente normal e típica, não é a que vai ao Fórum, nem à praça
pública, nem às assembleias políticas defender os interesses da
coletividade, mas a que fica no lar doméstico exercendo as virtudes
feminis, base da tranquilidade da família e por consequência da felicidade
social”. Essas eram as justificativas que impediram que fosse
estabelecido o voto da mulher, desde 1891, na Primeira Constituição
Republicana. E nós conseguimos enfim em 1932 nosso direito a voto
data de 32. Constituição de 34, nós não temos muita coisa e passando
um pouco mais, a gente vai para a Constituição de 37 que também não
tem acréscimos de novos direitos, mas é importante registrar mais uma
vez o que acontecia em nível de legislação infraconstitucional, nós
temos o Código Penal e todos os crimes contra os costumes exigiam o
quê, senhores? Primeiro, a vítima era somente a mulher; segundo tinha
um requisito indispensável, honestidade da mulher. Mulher honesta,
ou seja, prostituta que fosse estuprada não era crime. Temos ainda
nesse mesmo período no Código de Processo Penal, a queixa crime
necessitava da autorização do marido para a mulher assim proceder. Se
não tivesse autorização do marido, ela não poderia promover a queixa
crime, deputada Graça Paz. A lei de falências estabelecia que se a
mulher não tivesse autorização do marido pra comercializar, deveria
ser decretada a sua falência. Pois bem, chegamos, andando um pouco
mais, chegamos no período da Constituição de 1988 avançando, pulando
46 pulando 64, porque o tempo é curto. Pois bem, vamos a
Constituição de 88 e aí nós começamos a ter alguns avanços, não que
não tenha tido avanços antes, mas a Constituição de 1988, ela um
ponto importante e de destaque nós temos, a partir de então, a formação
em 1885 do Conselho Nacional de Direito da Mulher, e esse Conselho
começa a se reunir sob slogan, “ De constituinte para valer tem de ter
palavra de mulher”. E passa a caravana, eu acredito que muitas, talvez
a deputada tenha participada, a então deputada Conceição Andrade,
tenha participado da caravana que veio colher várias propostas para
que fosse incrementada na Constituição de 88 referente aos direitos da
mulher, isso é um grande avanço. Em 1986, esse documento formalizado
é entregue aos congressistas por mais de mil mulheres e isso tem força,
isso começa avançar e isso chega ao que temos hoje. E aqui eu cito
somente dois artigos que entendo deveras importante, nós temos o
Artigo 5º que fala em igualdade, mas o mais importante ainda nós
temos o Inciso 1 desse Artigo 5º que deixa mais claro ainda essa
igualdade. E por que acho importante? Porque o Inciso I, ele afasta
qualquer possibilidade de qualquer legislação infraconstitucional,
legislação ordinária, de modificar como antes se fazia o que a
Constituição estabeleceu. E nesse sentido de estar o Art. 5º parágrafo
1º, mas mais ainda, destaco o Art. 226 onde estabelece os direitos e
deveres iguais e referentes à sociedade conjugal, que passa a ser exercida
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igualmente entre homens e mulheres e também no parágrafo 5º e no
parágrafo 8º do Art.226 que estabelece que ao Estado compete combater
qualquer forma de violência no seio da família e em favor de qualquer
dos integrantes desta família. Isso é importante, senhores, porque
muitos já devem ter ouvido falar e eu espero que seja coisa do passado
aquele ditado que diz: em briga de marido e mulher ninguém mete a
colher. Quando o Estado diz isso no art. 226, o Estado tem que coibir
qualquer forma de violência, ele está dizendo: não, isso não é coisa
privada, é uma coisa pública, interesse da sociedade. Por isso a
importância do Art. 226 da Constituição Federal. Nesse contexto que
começa a moldar toda a outra legislação, porque qualquer legislação
infraconstitucional tem que se amoldar a Carta maior, a Constituição
Federal, e a nossa Carta tem uma vantagem: ela trabalha e gira em torno
todo de um conceito muito importante, que é a dignidade da pessoa
humana e por conta disso, nós temos o nosso Código Civil, que é de
2002, que substituiu o de 16 e que vem trabalhar em cima da dignidade
humana, e nós temos coisas interessantes, nós não falamos mais em
homens e mulheres, nós falamos em pessoas, porque é disso que se
trata, é de pessoas. A dignidade de todos os membros da família passa
a ser, como disse, o ponto fundamental do Código Civil em substituição
àquela divisão andrógina do Código de 16, e só exemplificativamente,
fixar domicílios é obrigação ou direito de ambos e o sobrenome hoje em
dia o próprio marido pode adotar o da mulher, não é isso? Quantas
homens não gostariam talvez de ter um Merkel, da Ângela Merkel no
seu sobrenome! Talvez sim, não é? Eu creio que sim, eu se fosse
homem talvez quisesse um Merkel. Mas enfim o Código Penal, os
crimes contra os costumes, aquele requisito da honestidade é afastado
e mais, não se trata mais só da mulher, crime contra costume pode ser
objeto de homens e mulheres. E chegamos nesse mesmo ambiente que
a Constituição de 1988 traz de novo, de moderno, chegamos à Lei
Maria da Penha. Uma Lei que me perguntava ainda agora a jornalista se
não precisaria ser mais divulgada, eu acredito que sim, mas eu acho que
os movimentos sociais têm feito um bom trabalho nesse sentido. Ela é
uma lei importantíssima para todos nós, mesmo que não sejamos objeto
de agressão, porque nessa plateia vemos mulheres que detêm o poder
sobre a sua vida, vamos dizer assim, pessoas com formação escolar,
pessoas com cargos que lhe dão notabilidade, que lhe dão certo poder,
mas não podemos esquecer a importância dessa lei, é para a grande
maioria das mulheres, a gente acaba ficando em nosso mundinho e
esquecendo que existem coisas, e não é à toa que a violência a despeito
da Lei Maria da Penha esta aí a todo vapor, só cresce. Pois bem, a Lei
Maria da Penha é um marco nesse sentido, ela nesse contexto legislativo
vem afirmar em definitivo aquela história que não vale mais se falar que
é: “em briga de marido e mulher, é questão do casal”. A Lei Maria da
Penha é o reforço, ou é a concretude do Artigo 226 da Constituição
Federal. Esse era o passeio legislativo que eu queria falar, e já chegando
à conclusão, não mande me abater que eu já estou chegando a conclusão,
eu acho que a gente pode concluir dizendo o seguinte: avanços
legislativos ao longo e quando a gente olha a história a gente percebe
que tivemos bastantes avanços legislativos, e, claro, que a legislação é
um instrumento vital para incrementar políticas afirmativas, mas, repito
o que disse hoje, isso não basta! A letra morta da lei só se torna viva
com a incrementação de políticas públicas e mais ainda, com a mudança
de cultura. Temos de combater, sim, essa cultura que até hoje confere
às mulheres um papel de subalternidade a despeito da lei não fazê-lo e
precisamos, portanto de maiores avanços culturais, econômicos e
políticos e aqui político, deputada, faço registro da importância da
Procuradoria que V. Ex.ª vai assumir ou já assumiu na data de ontem,
porque na seara política isso tem que realmente se concretizar. Eu falo
tanto no espaço que V. Ex.ª vai comandar voltado às mulheres de modo
todo, mas também na fala da senadora Grazziotin, que é muito
interessante o que ela falou, nesse próprio espaço democrático é
importante que aquela Procuradoria se faça presente para que vocês,
deputada Graça Paz, Francisca Primo, Ana do Gás, V. Exas. e tantas
outras que eu não lembro porque não estão presentes e que são minorias
sejam mais ouvidas quem sabe. Não estou dizendo que não seja, mas

nós sabemos que os Parlamentos ainda são espaços muito masculinos
e, portanto a importância da Procuradoria, eu penso eu no contexto da
fala da Senadora Vanessa Grazziotin. Mas chegando ao final registrar o
que entendo como entendo como proposta atual, eu acho que naquela
década de 70, 80, 70 principalmente a queima dos sutiãs foi muito
importante, mas eu acho que a luta atualmente deve ser tratada ou deve
ser travada com nova dimensão, com novo formato. As diferenças
entre homens e mulheres não sejamos ingênuas existem, diferenças
físicas, nossos aparelhos reprodutores não são iguais, nossas forças
não são iguais, força física que eu falo, não são iguais. Mas não é isso
que nos diferencia como seres humanos, força física diferencia o leão
do gato, mas não nos diferencia como seres humanos. O que nos
diferencia como seres humanos é o intelecto e isso todos nós temos.
Está provado que aqueles dizeres ditos na época do Império, não
valem. Todas nós, ou muitas de nós ou a maioria de nós. Mas o certo
é que todas nós temos, já provamos que podemos fazer em termos de
intelecto, usando nosso conhecimento, usando o raciocínio, podemos
fazer qualquer coisa que o homem faz, podemos ir à lua com a mesma
capacidade, como podemos dirigir caminhões pesadíssimos com a
tecnologia que hoje dispõe que não precisa de força, deputado. Podemos
fazer, mover caminhões imenso, enfim, podemos tudo o que o intelecto
permite. De sorte que não é essa discussão. Eu acredito que hoje isto
está superado, mas me parece que o avanço passa por outras coisas em
relação às mulheres e que nós devemos, deputada Valéria, talvez apostar
na educação das mulheres, e parece que é esse o novo contexto de luta,
buscar educar a mulher, educação formal para que ela possa dispor e
dizia isso há pouco a jornalista também quando ela me perguntava
sobre essa mesma pergunta, se a lei era pouco conhecida. Eu disse acho
que não, acho que a informação está disseminada. Mas nos falta maior
educação, talvez até para interpretar a informação que nos é
disseminada. Isso em contexto da Lei Maria da Penha, mas, no contexto
geral, a mulher vai sair, vai avançar cada vez mais, isso está provado
em países mais avançados da Europa, a partir da educação, e, portanto,
proponho como política pública mais importante nessa quadra da
história a educação para as mulheres. Vejam que o INEP, e acho que
estamos no bom caminho. O INEP tem dados atuais de que das 6
milhões de matrículas em cursos superiores, 3,4 foram de mulheres, ou
seja, número superior de homens, e a maioria, e aqui que vem uma
constatação que talvez não seja boa, porque eu acho que a gente tem
que diversificar, é no Curso de Humanas, no Curso de Exatas ainda
somos em números inferiores, por isso temos de avançar também para
o Curso de Exatas, porque temos capacidade plena para fazê-lo. Dito
isso, quero encerrar a minha fala, desejando à deputada Valéria Macedo
e a todos os congressistas, que nos seus percursos como parlamentares,
disse no início e repito agora, essa Casa é muito importante, essa Casa
é muito importante para a democracia e essa Casa é muito importante
para que tenhamos, de fato, políticas públicas afirmativas que saiam
do papel e se tornem realidade. E é nesse contexto que eu encerro a
minha fala, conclamando a todos vocês a pensar na sociedade, não só
na mulher, vocês têm um papel além da mulher, mas que naquilo que
diga respeito aos direitos da mulher, que vocês tenham o compromisso
e acho que é possível se pensar e espera isso dessas Casas, dessas
mulheres que compõem essas Casas. Tenham compromissos não só de
fazer legislações, mas de fazer legislações e exigir que as legislações
sejam cumpridas. Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCICIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Parabéns, doutora Sônia Amaral pela palestra
e, com certeza, vai contribuir muito para todas nós mulheres do estado
do Maranhão. Eu gostaria inclusive de pedir a permissão para que nós
possamos divulgar essa palestra nos meios, nas redes sociais, obrigada,
com certeza, vai ser de grande valia para nós todas as mulheres do
Maranhão. Concedo a palavra à delegada Kazumi Tanaka que fará uma
explanação do tema “O trabalho em rede no atendimento e
enfrentamento da violência contra a mulher”.
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A SENHORA DELEGADA KAZUMI TANAKA – Bom dia

para todos e para todas e por meio da doutora Valéria, cumprimento
também a Mesa. Quero dizer que é sempre uma satisfação participar
de eventos na Assembleia Legislativa, sobretudo, em datas como essa
comemorativas o Dia Internacional da Mulher, que mais do que a data
em si, mas que simboliza a preocupação dessa Casa Legislativa no
trato, da discussão, no levantamento dos questionamentos e avanços
que nós temos que ter relativos à questão da violência contra a mulher,
da garantia dos direitos da mulher. Então é emblemático, é simbólico
que haja momentos como esse que é o de agora de levar questões que
são importantes ser relevantes para que todos os deputados e deputadas
aqui presentes que fazem parte desta Casa, desta Assembleia Legislativa,
eles possam também chamar para si essa responsabilidade de dizer
também: - eu estou nessa luta, eu realmente quero fazer a diferença na
vida das mulheres, que inclusive não somos não só a maioria da
população, somos a maioria do eleitorado também e, por conta disso,
nós temo de ser visibilizadas até mesmo enquanto quantitativo maior
da nossa população. Eu vou também ser um pouco breve data a questão
do tempo que já está um pouco adiantada, mas queria destacar a situação
do trabalho em rede de atendimento enfrentamento à violência contra a
mulher, é como dos trabalhos a serem realizados, que foram trazidos
principalmente a discussão após a Lei Maria da Penha que até então
não era tido como trabalho que deveria ser de fato realizado, não era
algo que se pretendia que fosse a solução ou que fosse o grande impulso
para que a mulher pudesse de fato acessar os serviços e sair daquele
ciclo de violência. A Lei Maria da Penha na verdade foi tida como uma
das leis mais avançadas no mundo exatamente ela teve essa, o legislador
teve essa compreensão de que para que a mulher saia de uma situação
de violência, especialmente à violência doméstica e familiar, não adianta
esperar que apenas a Polícia resolvesse esse problema, quem dera que
a Polícia tivesse a capacidade de resolver esse problema”. Ou então
quem dera que uma lei com novos crimes ali a serem criados com uma
penalidade maior resolvesse também a situação da violência praticado
contra as mulheres, especialmente a violência doméstica e familiar que
mais assola a vida de todas. Sabendo disse que não adiantava ser a ver
punições mais severas, que não adiantava apenas criminalizar de maneira
mais dura que se resolvera o problema, sabendo disso foi que a lei ela
trouxe mais do que um panorama de novos crimes e novas punições,
ela trouxe exatamente o destaque para as políticas públicas que têm
que ser implementadas no combate, ao enfrentamento a todo o tipo de
violência praticado contra a mulher. E a violência doméstica e familiar
que foi o foco da Lei Maria da Penha, tendo em vista principalmente
que nas estatísticas criminais das Delegacias da Mulher de todo o
Brasil, não se tenha dúvida a mulher é mais vítima das pessoas com
quem ela mantém ou manteve algum tipo de relação familiar, com quem
mantém relação familiar ou com quem ainda mantém ou manteve relações
afetivas e amorosas. Então, vendo essa situação e vendo que a mulher
não conseguia avançar no enfrentamento a essa problemática foi que a
Lei Maria da Penha veio demonstrando que o investimento em política
pública, em educação, em segurança, em cultura é em tantas outras
áreas também de políticas públicas governamentais deveria ser essencial
para que se mudasse, se transformasse o que está aí. E o que está aí, e
o panorama que se tinha, não eram comportamentos pontuais de homens
agressivos, era uma situação em que a violência praticada contra a
mulher, ela era realmente naturalizada dentro dos relacionamentos em
que as pessoas se acostumavam que aquilo ali era assim mesmo, que
comportamento de homem é esse, que o papel da mulher na família, na
sociedade é esse. As pessoas simplesmente não identificavam que
vivenciavam uma situação de violência, as pessoas na verdade continuam
a não identificar que aquela situação pela qual elas passam é de fato
uma situação que lhe retira a capacidade de acreditar nela mesma, de
buscar novos horizontes, de entender que ela não pode e não deve mais
submeter aquele tipo de situação que vem vivenciando. Então, assim
atualmente, inclusive esse tipo de comportamento ainda vem ocorrendo,
destacando inclusive o que a doutora Sônia falou talvez somado a falta
de informação que também faz com que as mulheres continuem

aprisionadas nos seus relacionamentos amorosos por uma série de
situações, somada a falta de informação, também há a situação de que
a mulher às vezes falta a ela a compreensão de que há uma rede de
articulação, falta a compreensão de que que o que ela vive realmente é
violência e ela não sabia que aquilo ali era violência, também só para
destacar e exemplificando esse tipo de problema, recordo de vários
relatos de mulheres que chegam à delegacia e que diziam: eu não vim
denunciar antes porque ele dizia que a casa era dele, foi comprada com
o dinheiro dele, dizia que se eu separasse dele eu não teria direito a
nada, que se eu separasse dele eu não teria direito a pensão alimentícia,
que não teria juiz nenhum que o faria pagar pensão alimentícia e tantos
outros argumentos que ela por falta de conhecimento achava que
realmente era o certo e não procurava ajuda não só dentro da delegacia,
mas dentro de todos os organismos que atendem a mulher em situação
de violência. E aí eu coloco o mérito na Lei Maria da Penha que veio
não só fortalecer os organismos já existentes e que até então, até antes
da criação de fato eram poucos, o grande impulso no enfrentamento da
violência contra a mulher até a Lei Maria da Penha, não se tenha
dúvida, foram os movimentos feministas que brigavam, que clamavam
por um sistema melhor de proteção a mulher, por políticas públicas
deste aquela época e desde bem antes e que após a Lei Maria da Penha,
a partir dessa compreensão novos organismos foram criados que até
então não existiam como promotorias especializadas, defensorias
especializadas, varas especializadas, o aumento no número de delegacias
da mulher, criação de centros de referência de atendimento a mulher em
situação de violência em que é disponibilizado à mulher atendimento
psicossocial, atendimento jurídico também para que ela tenha a
possibilidade de ter acompanhamento desses profissionais que têm o
olhar técnico para outras demandas que a mulher ali apresenta, até
porque nós sabemos que pegando uma situação mais prática, uma
mulher quando acessa um serviço como é uma delegacia ela não espera
apenas: olha quero que a investigação aconteça e que haja uma punição.
Se isso para ela fosse suficiente realmente a polícia resolveria o
problema, mas não é apenas isso, ela dá aquele discurso daquela
fragilidade, mas diz que está em depressão, diz que não tem trabalho,
diz que não tem capacidade de ser inserida no mercado formal de
trabalho porque ela não tem nenhuma qualificação profissional, diz
que quer até trabalhar, mas não tem onde deixar os filhos. Diz que os
filhos repetem o comportamento agressivo do pai. Então, assim, só
por um discurso de uma mulher que acessa um serviço como é, por
exemplo, a Delegacia da Mulher, mas também já destaco que não é
apenas a Delegacia da Mulher e tantos outros também são acessados,
como por exemplo, os hospitais, os centros de referencia também e
tantos outros, por aí já se verifica uma série de demandas a serem
atendidas: criação de creches em bairros de periferia para que a mulher
tenha a possibilidade de deixar seus filhos num local de responsabilidade
enquanto sai para trabalhar; possibilidade de que elas tenham acesso a
uma capacitação profissional para ser inserida no mercado formal de
trabalho e esse tipo de encaminhamento também pode ser feito dentro
da rede de articulação; políticas públicas desenvolvidas dentro do
município, dentro do Estado. Isso aí a Secretaria do Estado da Mulher
tem encampado e com grande excelência o trabalho que está sendo
executado. Dentro do município também nós temos a Coordenadoria
Municipal da Mulher que agora a Vania também está com essa
coordenação. Então, assim, tudo isso tem que funcionar e tudo isso
tem que cada vez mais ser fortalecido esse trabalho disponibilizado à
mulher e tem que ser interiorizado, porque aqui na capital, de fato, nós
dispomos de vários organismos que ainda precisam ser fortalecidos e
criados, agora no interior do Estado mais ainda, principalmente não só
para que a mulher tenha possibilidade no interior do Estado acessar
todos estes serviços, mas também pelo que se demonstra que onde se
instala um organismo que atenda com a especialidade a mulher em
situação de violência, aquele município que até então não tinha índices
grandes de violência contra a mulher começam aparecer, as violências
praticadas e naturalizadas naquela região começam a ser destacadas,
começam a ser visibilizadas. As pessoas começam a questionar as suas
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relações e a maneira como elas estão sendo construídas. Então, daí a
necessidade de se expandir esse tipo de trabalho que deve ser
desenvolvido e daí porque o meu destaque na minha fala na necessidade
de destaque do trabalho em rede de atendimento, do trabalho em rede
de enfrentamento à violência contra a mulher na necessidade de
articulação permanente com as diversidades de mulheres, com os
movimentos feministas, com fortalecimento dos organismos que
trabalham com a política pública de enfrentamento à violência contra a
mulher e com a garantia dos direitos da mulher para que de fato a gente
consiga alcançar níveis de violência não nulos, não suportáveis, mas
níveis de violência controláveis, eu digo controláveis porque nós
conhecemos a natureza humana e sabemos que chegar a níveis nulos de
violência é algo mesmo utópico, mas o que a gente quer e o que a gente
pretende é que a gente chegue a esses níveis para que a gente tenha
possibilidade de fato de viver num mundo de mais igualdade e que a
mulher, de fato, consiga se libertar e entender que as relações domésticas
e familiares não são relações de poder, são relações de liberdade. Muito
obrigada.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Parabéns, doutora Kazumi Tanaka pela fala,
eu gostaria também de pedir a mesma permissão para divulgação nas
redes sociais dessa palestra. Obrigada. Concedo a Coronel Augusta
Andrade que fará uma palestra abordando o tema Patrulha Maria da
Penha.

A SENHORA CORONEL AUGUSTA ANDRADE – Bom
dia a todos e todas quero cumprimentar a Mesa da Deputada Valéria,
agradecer o convite para estar aqui fazendo alguns esclarecimentos
sobre a Patrulha Maria da Penha. A nossa patrulha é da Polícia Militar
que está hoje em funcionamento, a patrulha ela foi criada através de
decreto, em 2016, 20 de maio de 2016, mas só agora no mês de fevereiro,
nós começamos a trabalhar de fato com a patrulha com os seus serviços
de atendimento. O que vem ser essa patrulha? A patrulha ela foi criada
para fazer o acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência,
então a partir do momento que a mulher faz o registro da ocorrência na
delegacia ou procura o fórum, onde ela solicita uma medida protetiva
que é despachado para a Polícia Militar, onde a Polícia Militar faz o
acompanhamento do oficial de justiça que vai fazer esse afastamento
do lar, aí sim, aí é que a patrulha começa atuar. A patrulha só começa a
atuar quando nós recebemos uma certidão do oficial de justiça que
cumpriu, que fez o cumprimento do afastamento. Então, a partir deste
momento, a patrulha começa a atuar. A nossa patrulha ela é formada
por três policias, sendo dois masculinos e um feminino, eu fiz questão
de trazê-los aqui para mostrar que essa patrulha já existe e já está em
funcionamento há mais de um mês, então nós estamos com três policiais.
Esses policiais que fazem o primeiro atendimento, esse primeiro
atendimento é feito por uma policial feminina que faz o relatório, onde
ela chega à casa da mulher que foi vítima de violência procurando
saber... a gente faz o levantamento do histórico, esse levantamento de
tudo o que ela já passou. Então essa primeira visita se faz um
levantamento da vida, onde ela vai informar toda a situação. Então,
como eu já falei, a Patrulha ela foi criada através do Decreto 31763, de
20 de maio de 2016, ficou instituído no âmbito do Estado do Maranhão
a Patrulha Maria da Penha destinada a conferir com maior efetividade
as medidas protetivas de urgência. A Patrulha tem o objetivo de
acompanhar e atender as mulheres em situação de vulnerabilidade
vítimas de violência doméstica e familiar tendo como fiscalizador o
cumprimento dessas medidas protetivas. Então, qualquer mulher vítima
de violência doméstica e familiar poderá ser incluída nas ações da
Patrulha Maria da Penha, desde que ela registre esse Boletim de
Ocorrência, solicite e que a Justiça nos mande para que o oficial de
justiça faça esse cumprimento e nos informe. A gestão da Patrulha
Maria da Penha na Capital e Região Metropolitana será exercida pela
Polícia Militar do Estado do Maranhão, por meio do Comando de
Segurança Comunitária, que é onde eu estou comandando hoje, o

Comando de Segurança Comunitária atua com a Patrulha Maria da
Penha, o PROERD e a Ronda Escolar. Na capital e Região Metropolitana
será compreendida no mínimo uma viatura em cada uma das áreas, hoje
nós atuamos apenas com duas viaturas. No decreto ele diz que a gente
vai atuar nas quatro áreas Norte, Sul, Leste e Oeste, cada uma com uma
viatura. Quando a gente tiver com esse efetivo pronto e com todas
essas viaturas, a gente vai poder fazer um atendimento bem melhor e
com um melhor resultado. Nesse mês, que a gente começou a atender,
desde o dia 2 de fevereiro, a gente já tem uma produtividade. Nessas
visitas, nessas ações que a Polícia vai até a residência, a gente vai
catalogando para fazer um parâmetro do nível de atendimento, do
nível de mulheres que a gente está atendendo e o que a gente observa é
que na maioria dessas situações, o atendimento feito, são
relacionamentos de mais de 20 anos, não é assim um relacionamento
que começou há 2 anos, 3 anos, então a gente já observou que tem
relacionamento que tem 30 anos de casados e a mulher é agredida. Mas
o que acontece também, hoje com essa divulgação, com todo esse
trabalho da rede de proteção à mulher é que a gente vê que elas estão
tendo mais coragem de denunciar, coisa que não acontecia, então com
esse atendimento, a patrulha vai numa casa onde a amiga já está sendo
também agredida, então com essa informação, a vizinha que também é
agredida, ela já tem a coragem de chegar e fazer a denúncia. Então o
serviço da patrulha é muito importante, só o fato de a viatura fazer a
ronda já inibe, porque a gente teve caso nesse começo do atendimento
de agressores que estavam com a medida protetiva, foi feito o
afastamento, mas ele continuava nas proximidades da residência da
mulher, da vítima e ficava bebendo em bares bem próximos. Então,
com a patrulha fazendo a ronda isso aí já se observou que já saiu, elas
mesmo informam. A gente tem um caso de uma mulher também vítima
de violência, não só física, mas também psicológica, no caso dela foi
mais a violência psicológica, ela nos informou que ela já tinha emagrecido
mais de 20 kg, porque ela não tinha mais sossego. Então, ele era o
tempo todo agredindo psicologicamente, porque isso também mata,
essa situação também é uma violência muito grave, tanto a violência
física, como a violência psicológica. Então, como os senhores podem
ver no período que a gente começou a atender no dia 2 de fevereiro nós
temos setenta e quatro mandados de afastamento cadastrados, desses
setenta e quatro nós temos com dezenove acompanhamentos, quer
dizer, pouco tempo, um mês e poucos dias, nós já temos dezenove
mulheres que nós estamos acompanhando com a Patrulha Maria da
Penha. Processos finalizados nós temos onze, temos sete desistências,
porque também existem os casos das desistências, porque a mulher
vai, faz o boletim de ocorrência, solicita a medida protetiva, o oficial de
justiça vai e faz, a gente acompanha e ela decide que ela não quer mais,
só que a gente orienta, ela também assina no nosso relatório um termo
e a gente orienta que ela procure a Justiça para dar baixa porque para
nós ainda continua, mesmo ela dizendo, a gente orienta, mas mesmo a
gente orientando para ela ir nós temos o cuidado de informar também
que ela desistiu para que sejam tomadas as providências. Nós temos
também, de afastamentos ainda não efetivados, nós temos quatro por
quê? Esses não efetivados é que quando a gente recebe a demanda a
nossa patrulha vai não encontra mais a pessoa no endereço, já saiu,
tem situações que acontece que solicita a medida protetiva, mas nessa
situação também com essa medida depois se arrepende, tem vergonha
de voltar lá na Justiça para dizer que não tem mais interesse e sai, acho
que em comum acordo com o agressor, vamos mudar de endereço que
é mais fácil. Existem também esses casos. Então, hoje a gente tem
nessas solicitações, também nessa visita que a gente faz, nesse
acompanhamento, a gente faz também perguntas se elas estão
necessitando de algum apoio assistencial. Então a gente tem hoje, sete
situações dessas mulheres que a gente está acompanhando das 19, que
solicitaram o apoio assistencial, aí esse apoio a gente faz, encaminha
para a Secretaria da Mulher, para a Casa da Mulher e também para a
juíza da Vara da Família, da Mulher para que ela também faça esse
acompanhamento, porque eles também tem um setor social que ajuda.
Então é uma rede e essa rede ela só funciona se todas nós estivermos
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unidas. Então sempre há esse trabalho aqui com a Secretária da Mulher,
com a Delegada Kazumi. Então a gente está sempre nesse trabalho,
sempre de informação, comunicando o que está acontecendo, para que
a gente possa tomar juntas as providências que melhor o caso requer.
Então, a composição, como eu já falei, das nossas patrulhas, elas são
com viaturas, viaturas caracterizadas da patrulha mesmo, então quando
passa já assusta, inibe muito essa questão da patrulha está passando
na rua com os nossos policiais componentes da patrulha. Um
pensamento uma coisa que eu li que eu achei muito interessante é o que
realmente acontece: “Não existe mulher que gosta de apanhar, o que
existe é uma mulher humilhada demais para denunciar, machucada
demais para reagir, com medo demais para acusar e pobre demais para
ir embora”. Como já foi falado aqui, a situação financeira das mulheres,
a situação de que elas não têm condições de sair da casa, depende
financeiramente, então nessa situação é que ainda existe muito e o
número de ocorrências ainda está pequeno por isso, porque elas têm
medo de denunciar, não o medo, além do medo, elas não têm pra onde
ir. Tem os filhos, ela não trabalha, então com essa situação também a
gente está informando a questão do acompanhamento, da Casa Abrigo
que elas têm para um apoio também, então tudo isso aí nessa divulgação
da Rede da Mulher, a gente está fazendo para que essas mulheres
sejam bem melhor orientadas. Então, outra situação que elas têm pouco
conhecimento, esse número 180, que ele atende, ele é 24 horas para
atender as mulheres vítimas de violência, para que elas possam ser
atendidas. Nesse telefone, elas vão informar tudo o que elas estão
passando e elas vão ser orientadas a qual tipo de serviço que elas vão
procurar. Aqui estão os nossos telefones, o da Patrulha, o telefone da
Segurança Comunitária, o número 180 e o nosso 190, que é o nosso
carro-chefe, não adianta, é o 190 mesmo que é o primeiro que vai
procurar e o 190 que está lá para nos atender. Então essa patrulha
também, só para deixar bem esclarecido, ela não trabalha direto nas
ocorrências, ligar para o 190 e atender, essa patrulha ela trabalha direto
no acompanhamento das mulheres que são vítimas de violência. Então,
o nosso trabalho tem sido acompanhamento, cada mulher a gente tem
um processo desse aqui, então aqui está tudo da vida dela, a gente está
acompanhando. Terminou, ela não quis mais o acompanhamento da
Patrulha, aqui a gente finaliza, a gente informa para a Justiça, para a
Secretaria da Mulher que a gente trabalha é em conjunto e guarda, a
gente arquiva, se, daqui a um ano ou dois anos, essa mulher for vítima
novamente de violência, mas a gente tem aqui a finalização do processo,
onde ela também quis e a gente não obriga, é uma situação que a gente
procura, a gente orienta, a gente conversa, mas a gente não obriga ela
aceitar. Há situações que a Patrulha chega depois do afastamento,
informa que tem esse serviço à disposição mas elas dizem: “não, eu
não vou querer agora”. Mas, às vezes, no mesmo dia já aconteceu da
patrulha de manhã e à tarde elas já me ligarem. Acho que pensam
depois de que é melhor ter o apoio deles do que eu ficar aqui sozinha.
Então isso tem acontecido também. Tem acontecido situações de
mulheres que têm medo de serem agredidas novamente, ficam
assustadas. Às vezes um carro que está próximo às suas residências e
elas já nos ligam e já mandamos a viatura. Então o que a gente está
querendo mesmo é divulgar esse nosso trabalho, trabalho da patrulha,
esse trabalho de apoio às mulheres que são vítimas de violência. Só
queria contar com o apoio de todos os senhores para que a gente possa
divulgar, porque é um serviço realmente necessário e é um serviço
importante. Eu só queria agradecer, deputada, mais uma vez o convite,
estamos à disposição também para qualquer outra situação que a
senhora precise de apoio na sua nova missão, com a nossa patrulha.
Muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Nós é que agradecemos coronel Augusta
Andrade e na oportunidade também parabenizamos a coronel pelo
trabalho realizado à frente da Patrulha Maria da Pena. E na oportunidade
nós queremos aqui, secretária Laurinda, secretária da Mulher,
parabenizar o governador Flávio Dino pela criação, através do Decreto,

da Patrulha Maria da Penha. E também o Decreto que cria o
Departamento de Feminicídio. O Decreto que cria também a
Coordenação das Delegacias de Atendimento e Enfrentamento à
Violência contra a Mulher e esse Decreto foi assinado ontem e
coordenadora é a nossa competente delegada Kazumi Tanaka. Então
parabéns e bom trabalho e que com certeza contribuirá muito com a
sociedade maranhense. Vamos passar a palavra aos nossos deputados
e deputadas aqui presentes e aproveitamos também para pedir, pelo
adiantado da hora, a questão de tempo e também agradecer a presença
das alunas da escola do ensino médio CINTRA, acompanhadas aqui da
diretora Sheila Brito. Da nossa querida amiga Rita Ivana, aqui do
Instituto Florence, educadora que se faz presente. A senhora Vânia
Albuquerque, coordenadora municipal da Mulher e que nos dá a honra
da sua presença. E a senhora Silvana Leal, diretora de Desenvolvimento
Social, GEDEMA, que esteve aqui conosco e também nos presenteou,
a todas as mulheres aqui com um brinde especial pelo nosso dia, muito
obrigada. Depois do encerramento nós teremos um coquetel para
amenizar o adiantado da hora. O primeiro deputado inscrito é a
deputada Graça Paz, com a palavra. E registro a presença do deputado
Bira do Pindaré.

A SENHORA DEPUTADA GRAÇA PAZ - Eu não vou citar
todos os nomes, porque o tempo é curto, mas quero saudar a todas da
Mesa, a todas essas mulheres maravilhosas em nome da minha querida
colega deputada Valéria Macedo, que assumiu ontem a Procuradoria da
Mulher da nossa Assembleia e desejar a V. Exa muito sucesso. Sei que
tudo que V. Exa se coloca à frente para fazer com certeza tem bons
resultados, e aqui não vai ser diferente, esse papel que V. Exa está
assumindo agora tem o apoio de todas essas mulheres, todas essas
instituições e é um papel muito importante por tudo que já foi falado
aqui. E esta Casa lhe deseja muito sucesso e tenho certeza que vai ter.
Meu discurso é curto, porque quero colocar uma mensagem que recebi,
achei muito bonita e quero passar para todas. Talvez até alguém já
tenha recebido. Mas olhem: estamos mais uma vez comemorando o
Dia Internacional da Mulher, este dia marcado com tantas homenagens,
lindas mensagens, tantos abraços e muita festa. É claro que isso só
não nos basta. Agradecemos, mas queremos muito mais. Queremos
mais respeito em nosso dia a dia, mais consideração, mais
reconhecimento por tudo que nós representamos para nossa família e
nossa sociedade, de uma forma geral. É uma data simbólica, mas um
bom momento para se travar debates sobre os direitos das mulheres.
Mas a minha fala de hoje, deputada Valéria e todos que estão aqui, não
é só para reclamar como a gente tem feito e eu mesma tenho feito nos
anos que se passaram, é mais para mostrar e reconhecer os avanços
que a mulher tem alcançado ao longo do tempo. Li e fiz questão de
trazer aqui, não sei até que ponto é verdadeiro, mas vi que nenhum
país do mundo é páreo para o Brasil em matéria do crescimento do
papel da mulher em nossa sociedade nos últimos 50 anos. Acho que
estava bem ruim, não é? Depois de conquistar igualdade numérica,
avançou para os 2/3 na conquista de grau universitário. Isso significa
que as mulheres hoje representam o dobro dos homens na graduação
em nível superior. E justifica, porque elas são maioria em todos os
campos da atividade humana, a exceção dos níveis de chefia. Apesar de
ainda terem muitos obstáculos a vencerem como a discriminação, e a
juíza falou muito bem, que sofrem na remuneração e as dificuldades
para ocupar os mais altos postos nas organizações públicas e privadas,
as mulheres já representam a metade da massa salarial e estão quase
empatadas com os homens quando se trata de renda domiciliar. Nossa
atual Constituição da República, que também já foi falado, assegura
igualdade de direitos, mas não basta que haja uma regra positivada. Só
o tempo e a reivindicação constante poderão assegurar que esse direito
se torne uma norma real e em pleno vigor. Ao lado do crescimento de
sua expressão econômica, a mulher equiparou-se ao homem em
domínios até há pouco quase que exclusivamente masculinos e um dos
mais importantes é, sem dúvida, sua emancipação sexual. O surgimento
da pílula anticoncepcional também foi um grande avanço no que diz
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respeito ao aumento da autonomia feminina uma vez que as mulheres
podem ser ativas na decisão de ter ou não ter um filho. Antes as
relações eram estritamente monogâmicas e voltadas para o matrimônio.
A esposa muitas vezes humilhada e traída tinha que conviver com seu
parceiro, porque ali existia um casamento. Hoje, a mulher não é obrigada
a permanecer em um relacionamento onde ela é tratada com violência,
desprezo, falta de respeito, maus-tratos, traição, enfim, onde ela esteja
infeliz. E se a gente voltasse, deputada Valéria, ao tempo do Império
que foi tão falado ali, eu tenho certeza que a mulher viria em uma
situação bem diferente pelo tanto que já conquistamos e aí ia ter muito
marido morto por aí. Portanto, quando olhamos para trás, para um
passado recente verificamos o quanto avançamos. É claro que a luta
tem que continuar, mas devemos admitir que avançamos. Buscamos a
tão falada e desejada igualdade de gênero. Com certeza estamos
conseguindo. Isso é fruto de um grande trabalho, de uma constante
conscientização que vem avançando com o passar dos anos. Para quem
era considerada apenas uma simples dona de Casa e hoje já se encontra
inserida em todos os lugares, realmente foi uma grande conquista. E
continuamos desempenhando nosso papel de dona de Casa, esse é o
nosso diferencial. A mulher não cansa de lutar por um futuro melhor,
ela quer ter a possibilidade de viver uma condição feminina de igualdade
onde possa ser reconhecida pela sua competência não tendo que lidar
com o machismo que ainda a oprime de diferentes maneiras. Já
conquistamos inúmeros direitos: direito à vida, à liberdade, à segurança
pessoal, à igualdade, à educação, à liberdade de pensamento, à saúde, à
participação na política, a planejar sua família e a não sofrer
discriminação. Com todo esse avanço na sociedade percebe-se,
claramente, que hoje por se achar bem mais fortalecida a mulher não
está lutando apenas pelos seus direitos, mas também por uma sociedade
mais justa para todas as pessoas. Então o meu maior objetivo hoje,
portanto, neste dia de comemorações foi fazer uma reflexão sobre os
avanços que as mulheres vêm desenvolvendo, sempre norteadas por
ideais de liberdade, justiça e igualdade. Ao mesmo tempo em que quero
me congratular com todas essas guerreiras, quero também solidarizar-
me com todas aquelas que, pelos mais diferentes motivos, ainda são
excluídas da nossa sociedade. Obrigada, gente. Vou botar ligeiramente
aqui para vocês ouvirem. (apresentação). Espero que vocês tenham
gostado, porque gostei muito e por isso que tive a vontade de trazer
para todas nós, e para os homens que estão aqui, ouvirem. Muita
obrigada.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Agradecendo a deputada Graça, inclusive
estava faltando essa parte da música do entretenimento. A deputada
cantou para nós aqui homenagens. E é o cantor Wando, “Nossa Senhora
das Fêmeas”. Vamos convocar Nossa Senhora das Fêmeas para nos
ajudar nas nossas lutas. Passo a palavra para a deputada Ana do Gás.
E antes que a deputada chegue à tribuna, quero registrar a presença da
enfermeira Keila Passos, que é professora da Universidade CEUMA e
que está acompanhada das alunas da Universidade CEUMA e também
é fundadora do Instituto Sou Enfermagem. Ao mesmo tempo
cumprimento a Celeste, que é técnica de enfermagem e é conselheira do
COREN. E a secretária Susan Lucena, que é secretária-adjunta da
Secretaria da Mulher e que nos dá a honra da sua presença, e também
é a coordenadora do Grupo de Trabalho do Feminicídio. Eu gostaria
também de cumprimentar as nossas companheiras, servidoras pública
que estão representadas pela Tânia, que já foi inclusive nossa assessora.
Muito obrigada pelas presenças. Com a palavra a deputada Ana do
Gás.

A SENHORA DEPUTADA ANA DO GÁS - Bom dia a todas
e a todos aqui presentes, aguardando o nosso grande coquetel que já
passou do horário. Eu gostaria de cumprimentar a Mesa em nome
dessa colega que tem demonstrado um empenho muito grande no qual
tenho aprendido muito com V. Exa, deputada Valéria. Parabéns, conte
conosco, conte com sua amiga. Em nome de todos os representantes

do governo do Estado, cumprimentar a nossa secretária da Mulher, a
Laurinda, a Susan que está aqui e dizer que me sinto feliz de ver todo
esse resultado e o empenho da Secretaria, o apoio do governador Flávio
Dino pela classe feminina onde ontem pude participar, e até peço
desculpas por não ter chegado a tempo da inauguração da Procuradoria,
porque eu estava prestigiando o evento onde a doutora delegada estava
presente também, da valorização e da importância das mulheres no
governo. Parabenizar a coronel, que acho que é a primeira mulher nessa
patente de coronel. É a primeira, não é isso? Do Estado, uma
representação muito importante para nós. Eu estive, na sexta-feira,
acompanhando também mais formações de novos policiais e mulheres
também policiais, onde a que tirou o primeiro lugar, não foi isso coronel?
Ela saiu à frente dos homens em todos os requisitos. Acho que são as
provas físicas, provas verbais, tudo, onde parabenizo e me senti muito
feliz de saber que em meio à força física, como a Dra. Sônia falou aqui,
dessa desigualdade entre homens e mulheres, na polícia, doutora, nós
saímos em primeiro, viu? E isso assim nos honra muito. Cumprimentar
também a minha colega deputada Francisca Primo, a deputada Graça
Paz que é esse amor, essa graça de pessoa, de paz, que é a nossa
deputada que carrega mais mandatos aqui na Casa e tenho muito orgulho
de fazer parte desta Assembleia representando as mulheres
maranhenses, que é por elas que estou aqui. Como a Dra. Kazumi falou
somos a maioria do eleitorado e a maioria da população, mas somos a
menor representação nos parlamentos. Hoje aqui nesta Casa somos
apenas 06 mulheres deputadas e, talvez, por isso a nossa voz não seja
tão ouvida. Mas precisamos buscar mais esse espaço onde convido a
todas as mulheres maranhenses que a gente tome o Partido, o nosso
Partido em primeiro lugar, que a gente possa tomar o nosso Partido de
ter coragem, de fazer parte. Cumprimentar também o nosso colega
aqui, o deputado Braide, que é um lorde com as colegas aqui deputadas
e que está aqui, o deputado Bira. E dizer que esta semana, visando e
analisando, dei entrada em um projeto de lei que obriga o estado do
Maranhão somente contratar empresas que possuam no mínimo 5%
de empregados do sexo feminino no seu quadro profissional. Eu dei
entrada aqui nesta Casa, peço o apoio das colegas e dos colegas
deputados, do governador Flávio Dino que analise, onde o parabenizo
pelo projeto, que está em trâmite aqui, da assinatura do Departamento
do Feminicídio da Polícia Civil, onde em nome da Doutora Kazumi e
da doutora Adriana, da delegada-adjunta parabenizo essa vitória, esse
avanço do Governo do Estado de estar dando condições para melhor
atender as mulheres vítimas de violência, e em todos os aspectos.
Então esse projeto de lei que dei entrada aqui nesta Casa, obriga o
Estado, como falei. Atualmente hoje nós mulheres ocupamos uma
parcela no mercado de trabalho grande, sendo que muitas vezes somos
nós as responsáveis pelo nosso sustento, o sustento da nossa família
e, entretanto, principalmente na região do Nordeste, nessa região nossa
que tem uma decadência muito grande de oportunidades, as mulheres,
porque a maioria está ali no trabalho doméstico. A deputada falando aí
de um vídeo e eu recebi um vídeo também em que demonstra muito que
a mulher tem muito trabalho: trabalho de casa, que o homem testemunha
o que a sua esposa faz quando a outra pessoa pergunta: “e a sua
esposa ela trabalha?” “Não, ela não trabalha. Ela fica em casa cuidando
dos meninos”. Mas ela acorda cinco da manhã para preparar o café,
para ajeitar a mochila das crianças para levar criança para o colégio,
para preparar o café do marido. Isso tudo no cotidiano é um grande
trabalho e ainda tem tempo para si. Talvez até não tenha tempo para si
mesma. Então eu acredito que nós precisamos buscar essa igualdade de
oportunidade de emprego, que é muito baixa. Existe essa diferença de
cargos, de igualdade de salário. E a gente precisa realmente fazer a
nossa voz valer a pena, principalmente para o nosso sexo feminino.
Por conta disso, faz-se necessário esse aumento de empregos para nós
mulheres. Daí, Secretária Laurinda, a necessidade de criar uma cota
para o aumento dessa possibilidade de ocupação de nós mesmas nesse
mercado de trabalho, principalmente onde as áreas de emprego feminino
é meramente residual. Vale ressaltar que hoje nós mulheres já ocupamos
quase todas as esferas que antes eram inacessíveis. Chegamos até
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conduzir uma mulher presidente da República e em outras esferas que
nos obrigam por conta de nossa condição sexual. Cursos
profissionalizantes hoje revendo a palestra da Dra. Sonia, da juíza
aqui, no passado, hoje os cursos profissionalizantes já passaram a não
ser mais restringidos apenas ao sexo masculino, hoje já obriga as
mulheres a ter esse direito, o acesso de nós mulheres por conta disso
nas empresas e por isso passaram a contratar cada vez mais mulheres,
principalmente nos grandes centros urbanos. Então nós estamos
buscando cada vez mais o nosso espaço, como a Deputada Graça
falou, nós já conquistamos muitas coisa, existem ainda muitas coisas a
serem conquistadas, mas ainda temos que criar mecanismos de acessos
para nós mulheres na esfera social e é evidente a falta de oportunidades
para nós, então nós precisamos nos assegurar das políticas públicas e
buscar esses direitos, precisamos estar juntas. A ex-vereadora Rose
Sales é uma mulher que encoraja também tantas outras mulheres no
meio da política, porque não é fácil você dar a cara a tapa, você se
expor nesse âmbito tão masculino, um pouco machista e cruel em
expor a imagem feminina e a moral da mulher, é muito difícil, acho que
isso aterroriza um pouco a nós mulheres, algumas mulheres a fazer
parte da política. Mas entre esse outros homens existem alguns como
o Deputado Braide, que são uns cavalheiros sensíveis a nossa figura
feminina. Aproveito hoje para parabenizar, mais uma vez, o
Governador por toda a iniciativa, por ter criado esse departamento, as
chances, as condições da Secretaria da Mulher, a Assembleia Legislativa
na figura do nosso Presidente Humberto Coutinho, da Dra. Cleide ex-
deputada, que tem feito um grande trabalho no GEDEMA com as
esposas dos deputados, que essas realmente são mulheres especiais
que fazem parte do mandato de cada homem, aqui nesta Casa.
Parabenizo a coronel Augusta mais uma vez de nos representar na
Polícia Militar, a Dra. Sônia, a Deputada Valéria, a nossa delegada e de
externar aqui a importância de todas nós mulheres e pedimos a vocês
homens que estão nos assistindo, que estão em casa, que possam nos
tratar com mais respeito, com mais carinho, com mais amor. Existe até
uma piada aí na internet sobre Barak Obama e a sua esposa Michele
Obama, que, no passado, ela namorava com um garçom de restaurante
e por coincidência parece que eles foram nesse restaurante e Obama
chegou a ela referindo-se: oh, está vendo, se você tivesse casado com
ele, você seria hoje esposa de um garçom de restaurante. Ela respondeu
para o esposo: não, talvez se ele tivesse casado comigo ele seria o
Presidente dos Estados Unidos. Então, eu acho que nós somos essa
figura, essa figura forte, essa figura de representar, a grande importância
na nossa família com nossos esposos. E eu faço mais uma vez um
convite às mulheres maranhenses que possam fazer parte mais da
política, que a gente possa pelo menos ser 50% deste Parlamento, ano
que vem é ano de eleição e vamos tomar partido. Primeiramente, nosso
partido desejar um feliz dia das mulheres, que foi ontem, que é hoje
que será amanhã a todas as mulheres, parabenizar mais uma vez a
Deputada Valéria e a todas aqui presentes, deixar o meu grande abraço
e que nós estamos aqui à disposição, bom dia a todos.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, deputada Ana do Gás. Passo a
palavra à Deputada Francisca Primo.

A SENHORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO – Boa
tarde. Nós não almoçamos, mas já é boa tarde. Eu cumprimentar a
Deputada Valéria e parabenizar pela Sessão Solene e também
parabenizá-la pela posse ontem como Procuradora da Mulher, aqui
nesta Casa, esse instrumento que vem ajudar a nós mulheres, não é
Laurinda? Eu queria cumprimentar a Mesa em nome da Laurinda da
Secretária de Estado da Mulher. Queria cumprimentar todos vocês
aqui presentes, cumprimentar a Deputada Graça pelo belíssimo discurso,
Deputada Ana também que falou muito bem e cumprimentar também
o Deputado Eduardo Braide que está nos prestigiando aqui, neste
momento, eu acho que é único Deputado que está presente aqui na
sessão. E agradecer a todas vocês por estarem presentes nesta sessão

solene mais uma vez aqui na Assembleia Legislativa, que sempre que é
convidada por nós, por mim ou pela Deputada Valéria ou Deputada
Ana, está sempre presente aqui conosco. Muito obrigada pela presença
de vocês e parabenizá-las mais uma vez pelo nosso dia que foi o dia de
ontem, mas que nosso dia não é só de ontem, mas sempre, todos os
dias é o Dia da Mulher. Muitas vezes nós mulheres não queremos ser
homenageadas só no dia da Mulher, mas queremos ser homenageadas
todos os dias, ser respeitada todos os dias, ter os nossos direitos
respeitados todos os dias. E é assim como mulher, como filha, como
mãe de mulher também é que eu me sinto, e que eu peço também não só
para mim, mas para nossas famílias, para nossas filhas, para nossa
mãe. Eu sou a segunda de seis mulheres, a casa lá de muitas mulheres.
Nós somos sete irmãos. Só um homem, seis mulheres. Então, com
minha mãe é a casa das sete mulheres. Então, gente, eu me sinto muito
feliz de hoje estar aqui na Assembleia Legislativa representando esta
população feminina do nosso Estado do Maranhão. Eu agradeço a
todas as mulheres, a todos vocês de estar aqui contribuindo com as
mulheres de nosso Estado. E fico triste cada vez que leio a questão da
violência contra a mulher, que essa sempre foi uma bandeira aqui nesta
Casa nossa, como presidente da Frente Parlamentar de Combate à
Violência contra a Mulher, a gente sempre bateu nesta tecla, sempre
defendeu, sempre buscou trabalhar no combate à violência contra a
mulher e pensando nisso recentemente foi aprovada uma Proposta de
Emenda de nº 012/2015 da Constituição Estadual, que cria o Fundo
Estadual de Enfrentamento à Violência contra a Mulher no Estado do
Maranhão. Já foi promulgado por esta Casa e nós estamos correndo
agora para ser implantado, já conversei até agora pouco com a Laurinda
e nós vamos buscar esse recurso, que é de suma importância para o
combate à violência contra a mulher. O fundo é criado para que seja
destinada uma parte do orçamento específico para o combate à violência
contra a mulher, a medida vai facilitar o cumprimento da Lei Maria da
Penha e programas assistenciais a vítimas com a política específica de
enfrentamento contra a mulher. Então, este é o objetivo deste fundo e
eu acredito que nós vamos ter o apoio do Governador do Estado,
porque ele vem sempre mostrando este trabalho de estar ajudando
nesse combate à violência contra a mulher. Contar também com juízes,
promotores, defensores, que estão aqui presentes nessa luta de
combater esse mal, que todos os dias a gente vê na internet que só
cresce, como a pesquisa recentemente divulgada ontem, em que 500
mulheres foram agredidas fisicamente por hora no ano passado aqui no
Brasil. Então isso nos deixa triste e este número ainda é maior quando
se trata da violência verbal e psicológica, então não é só a violência
física, mas a violência pior é a psicologia no nosso caso. Então, eu
quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui hoje e dizer
que estou à disposição secretária, para a gente continuar o nosso
trabalho aqui em defesa das mulheres, porque, como eu disse, somos
mães, somos filhas e somos mulheres. Então, eu quero agradecer e
parabenizar, mais uma vez, a Deputada Valéria Macedo pelo seu trabalho
e estamos aqui também para contribuir com a Procuradoria da Mulher,
que vai só engrandecer o seu trabalho, aqui nesta Casa e o trabalho de
todas nós deputadas, Deputada Ana, Deputada Graça, Deputada Nina,
a Deputada Andréa, que não está presente, mas que essa Procuradoria
venha ajudar todas as mulheres, aqui do nosso Estado do Maranhão,
muito obrigada.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, Deputada Francisca Primo, passo a
palavra ao último orador, Deputado Eduardo Braide.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE - Estou aqui
rápido que eu estou morrendo de fome, serei breve, que eu quero
saudar a Mesa na pessoa da nossa deputada e presidente desta sessão,
Valeria Macedo, e pelo o adiantar da hora que todas vocês se sintam
saudados no dia de hoje. Eu sei que essa semana é a semana de
comemoração ao Dia Internacional da Mulher, mas eu como o único
representante masculino agora que estou usando a tribuna quero fazer
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dois pedidos a vocês e começo com o primeiro: O nome da minha avó
era Conceição de Maria Ribeiro, e eu lembro e que eu era pequeno e
uma vez chegando a cama dela, encontrei um sutiã e de um lado era
normal e de um outro tinha um enchimento. E depois daquele dia que
eu encontrei o sutiã da minha avó desse jeito, eu comecei a perceber
que ela começou a ir diversas vezes para o hospital e perguntava a
minha mãe e aos meus primos o porquê daquilo ali. O certo que minha
avó faleceu em 1989, vitima de câncer de mama. E a explicação que me
deram à época e eu era muito pequeno é que a minha avó teve um pudor
tão grande de ir ao médico e mostrar o seu seio para que pudesse fazer
o exame da mama, que acabou falecendo porque quando foi detectado
o tumor já se encontrava do tamanho de uma laranja. Passado esse fato
a minha mãe e por conta da genética sempre teve uma preocupação
muito grande em relação à questão do câncer de mama, então ela
realizava as suas mamografias de seis em seis meses. Mas apareceu um
pequeno nódulo e ela não falou a ninguém e por receio de fazer a
mamografia e encontrar naquele pequeno nódulo alguma notícia que
não lhe fosse favorável ela prolongou esses seis meses para dois anos.
E quando veio a fazer a mamografia, o tumor não estava tão grande,
mas já estava mais avançado e depois de um ano de descobrir esse
tumor na mama veio a falecer, em 2010. Nós estamos agora na campanha
do Março Lilás, que é uma campanha feita e desenvolvida pelo Hospital
Aldenora Belo e que trata exatamente da conscientização do câncer de
colo do útero. E por que eu estou falando isso a vocês? Porque se nós
pararmos para pensar, um órgão que é útero é o que gera a vida e o
outro órgão que é a mama é o que alimenta a vida, então o primeiro
pedido que faço a vocês, mulheres maranhenses, cuidem de vocês,
previnam-se, porque nós os homens e o mundo precisamos e não
vivemos sem vocês. Segundo, um tema que foi muito abordado aqui, a
questão da violência contra a mulher, todo mundo sabe e aqui eu quero
parabenizar os representantes dos Conselhos das Mulheres que se
encontram a aqui no plenário e que tem à frente do seu trabalho essa
luta de enfrentamento e sabem a realidade que vou falar juntamente
com todas as autoridades que aqui se encontram. Não é segredo para
ninguém, Dra. Kasumi, que aproximadamente a metade dos agressores,
como disse, V. Exas., são exatamente, ou companheiro, ou marido,
aquela pessoa que vive com a mulher. Não é novidade também que nós
temos a Lei Maria da Penha que veio para seguir com uma nova realidade
em relação ao enfrentamento da mulher. E foi exatamente pensando
nisso que nós apresentamos em 2015 uma lei no sentido de
complementar a Lei Maria da Penha, isso porque o Data Senado, que
é um Instituto de Pesquisas do Senado, demonstrou que a grande parte
das mulheres que sofriam a violência doméstica não conseguia se
desvencilhar da vida conjugal, porque tinham a sua dependência
financeira ligada diretamente ao marido e essa é uma realidade que eu
tenho certeza de que vocês vivem. Em razão disso, nós apresentamos
e já é Lei, desde 20 de julho de 2015, aí é o segundo pedido que quero
fazer a vocês, não se preocupem porque eu vou pedir para dar uma
cópia a cada uma de vocês. A lei que estabelece as diretrizes para o
regime assistencial e especial de emprego e renda às mulheres vítimas
de violência conjugal no Estado do Maranhão, não me critiquem ainda
em relação à terminologia conjugal e não doméstica, porque eu vou já
explicar para vocês o porquê, e a lei diz o seguinte: é uma lei muito
curta, mas tenho certeza de que se aplicada será muito útil as nossas
mulheres. Artigo 1º - Esta lei estabelece diretrizes para a criação do
regime assistencial, especial de emprego e renda às mulheres vítimas
de violência conjugal com dificuldade de inserção no mercado do
trabalho. Parágrafo 2º - A violência conjugal deverá ser comprovada
por intermédio de boletim de ocorrência nas delegacias especializadas
das mulheres ou certidão de acompanhamento psicológico emitido por
entidades públicas assistenciais. Artigo 2º - O Governo do Estado
poderá por intermédio do órgão público competente para a área em
parceria com outros órgãos atender às mulheres identificadas no artigo
anterior com as seguintes cotas de prioridades: Inciso 1º - destacar até
20% das vagas anuais para cursos de capacitação e qualificação
profissional sob sua administração ou das instituições de treinamentos

conveniadas. Inciso 3º - dar, caso existente, assistência direta ou através
de consultorias especializadas conveniadas na montagem de
micronegócios formais. Eu pulei do inciso primeiro para o inciso terceiro,
porque o inciso segundo foi vetado, mas eu quero dizer que vou
representar este ano, acho que foi até um problema técnico na Casa
Civil, porque o inciso segundo tratava exatamente da destinação de um
percentual de 20% dos encaminhamentos mensais para as vagas de
empregos formais oferecidos pelas empresas. E a gente sabe que a
Secretaria de Trabalho e Economia Solidária do Estado faz esse trabalho,
a Secretária da Mulher, Doutora Laurinda, tem conhecimento disso eu
tenho certeza que nós vamos reapresentar e será sancionado pelo
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, mas o maior objetivo é
pedir a execução desta lei, pedir a aplicação desta lei, principalmente
aquelas que se encontram nesta Mesa e que sabem o que é o dia a dia
daquelas que sofrem a violência e que deixam muitas vezes ser
violentadas, porque não têm ainda sua independência financeira e essa
lei vem não no âmbito penal, porque nós não temos competência para
legislar nessa área, só o Congresso Nacional, mas no âmbito financeiro,
através do Estado, do Poder Público, dar as mãos a essas mulheres
para que elas possam romper com essa situação de violência que
acontece principalmente dentro de suas casas. Portanto, fica aqui o
nosso parabéns a cada uma de vocês, os nossos parabéns a todas as
mulheres maranhenses, que Deus possa abençoar imensamente cada
uma de vocês. E como eu disse, não há no mundo ninguém que viva
sem vocês, a começar pela vida que é gerada por vocês. Que Deus
abençoe a cada uma de vocês.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, Deputado Braide, e parabéns pelas
suas proposições. Realmente, Laurinda, é uma proposição muito
importante, porque ela cria as oportunidades e a independência da
mulher em situação de vulnerabilidade, Deputado Braide. É uma das
reivindicações importantes, porque nós precisamos de condições para
essas mulheres serem independentes e sair ali do seu cárcere, vamos
dizer, privado, ali da questão da violência, sem depender do homem e
ficar ali sofrendo violência.

O SENHOR DEPUTADO EDUARDO BRAIDE – Deputada
Valéria, eu sei que não tem aparte, mas eu quero quebrar o protocolo.
Porque eu estava tão preocupado com o horário de falar tão rápido,
mas eu tenho que fazer este registro. Primeiro, dizer que esta lei contou
com o apoio incondicional da bancada feminina desta Casa. E isso tem
que ser bem registrado. Segundo, dar o meu testemunho como membro
da Comissão de Constituição e Justiça desta Casa, que a grande maioria,
senão praticamente a totalidade das proposições voltadas para as
mulheres é apresentada nesta Casa pela bancada feminina, que é
composta pela Deputada Ana do Gás, pela Deputada Valéria Macedo,
pela Deputada Graça Paz, pela Deputada Francisca Primo, pela
Deputada Andréa Murad e pela Deputada Nina Melo. Então, eu sou
extremamente feliz em conviver com essas deputadas, aqui no plenário
desta Casa, e quero dizer que se a Assembleia Legislativa do Estado do
Maranhão consegue hoje prestar um bom serviço nessa área, que é a
política voltada pela mulher, é inteiramente inspirado nessa bancada
feminina que nós temos nesta Casa. Portanto, parabéns a todas vocês
da bancada feminina da Assembleia.

A SENHORA PRESIDENTA EM EXERCÍCIO DEPUTADA
VALÉRIA MACEDO – Obrigada, deputado. Como a deputada Ana
do Gás disse, o senhor realmente é digno dos nossos aplausos e da
nossa inspiração. E eu quero dizer, na nossa bancada feminina é apenas
de seis mulheres, infelizmente, mas é como disse, uma bancada
representativa e a minoria representando a maioria do Estado do
Maranhão, nós mulheres. Esperamos que, na próxima legislatura, nós
tenhamos mais representantes mulheres, deputada Francisca Primo,
aumentando esse quórum aí de mulheres defendendo as mulheres e
também, claro, toda a família maranhense. Para encerrar, mais uma
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vez, obrigada pela presença de cada uma de vocês, estamos até agora,
com fome, temos um coquetel oferecido a todas vocês convidadas, e
digo, mais uma vez, preciso muito da participação de cada uma de
vocês mulheres para que a nossa Procuradoria, que é como disse é o
órgão caçula, a trincheira caçula da mulher maranhense na Assembleia
Legislativa do Maranhão, mas que só se tornará forte e efetiva com a
participação de todas vocês. Eu sou apenas, vamos dizer assim, o
instrumento, como todas nós deputadas somos o instrumento, a voz
das deputadas, para, por meio do nosso poder como deputada, por
meio desta tribuna, de nossas proposições, é compartilhada com os
deputados, fazermos valer realmente a mulher, o valor da mulher, a
igualdade entre gêneros nesta Casa, que é a Casa do Povo. Então,
muito obrigada pela presença de vocês e nada mais havendo a tratar
declaro encerrada a presente Sessão.

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

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

Braide.
Segundo Secretário, em exercício, Senhor Deputado Othelino

Neto.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney,  Alexandre Almeida,  Ana do Gás, Andréa
Murad,  Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, César Pires,
Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo Braide,
Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim, Graça
Paz, Hemetério Weba, Humberto Coutinho, Júnior Verde, Léo Cunha,
Max Barros, Othelino Neto, Paulo Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Ricardo Rios, Rigo Teles, Rogério
Cafeteira, Sousa Neto, Stênio Rezende, Valéria Macêdo, Wellington do
Curso e Zé Inácio. Ausentes Carlinhos Florêncio, Edivaldo Holanda,
Josimar de Maranhãozinho, Nina Melo, Roberto Costa, Sérgio Frota e
Vinícius Louro. O Presidente, Deputado Humberto Coutinho, declarou
aberta a Sessão, determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da
Ata da Sessão anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado
à publicação. Em seguida, concedeu a palavra aos Deputados Wellington
do Curso, Adriano Sarney, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Stênio Rezende, Rogério Cafeteira, Bira do Pindaré. Esgotado o tempo
regimental destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou
que os Deputados Rigo Teles, Sousa Neto, Alexandre Almeida, César
Pires e Doutor Levi Pontes ficaram transferidos para a próxima Sessão
Ordinária e declarou aberta a Ordem do Dia anunciando em único turno
a Medida Provisória nº 229/2017, de autoria do Poder Executivo
(Mensagem nº 002/2017), que altera a estrutura orgânica da
administração pública do Poder Executivo do Estado do Maranhão,
com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania.
Sendo esta aprovada e encaminhada a Sanção Governamental, assim
como foi aprovado em único turno, regime de prioridade, e encaminhado
à promulgação o  Projeto de Lei de Conversão nº 001/2017, de autoria
da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania oriundo da Medida
Provisória nº 226/2017, que altera a Lei nº 9.860, de 1º de julho de
2013, que dispõe sobre o Estatuto e o Plano de Carreiras, Cargos e
Remuneração dos Integrantes do Subgrupo Magistério da Educação
Básica, com parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, acatando emenda oferecida pela referida Comissão. Em
seguida, o Plenário aprovou os Requerimentos nºs: 086/2017, de autoria
do Deputado Eduardo Braide, solicitando que seja votado em regime
de urgência, em uma Sessão Extraordinária logo após a presente Sessão,
o Projeto de Lei nº 003/2017, que dispõe sobre a instituição do “Dia
Estadual de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas”;

093/2017, de autoria do Deputado Adriano Sarney, encaminhando
Mensagem de Congratulações ao Senhor Sebastião Barros Jorge,
parabenizando-o pela posse como novo membro da Academia
Maranhense de Letras (AML) e  090/2017, de autoria do Deputado
Othelino Neto, solicitando que seja votado em regime de urgência, em
Sessão Extraordinária a realizar-se logo após a presente Sessão, o
Projeto de Lei nº 029/2017, que dispõe sobre o reajuste dos servidores
da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os Projetos de Lei nºs: 187 e
201/2016, de autoria do Deputado Josimar de Maranhãozinho e o
recurso do Deputado Wellington do Curso, da decisão da Mesa que, na
Sessão anterior, indeferiu o Requerimento nº 078/2017, foram
transferidos para a próxima Sessão devido a ausência dos autores em
Plenário. Sujeito a deliberação da Mesa, foi deferido o Requerimento
nº 092/2017, de autoria do Deputado Léo Cunha, enviando Mensagem
de Pesar à família do Senhor Joel da Costa Chaves por ocasião do seu
falecimento ocorrido no dia 12 do mês em curso. Em seguida, o
Presidente submeteu a deliberação da Mesa o Requerimento nº 091/
2017, do Deputado Adriano Sarney, ao Secretário de Estado da
Comunicação Social e Assuntos Políticos, Senhor Márcio Jerry Saraiva
Barroso, solicitando-lhe informações referentes ao Contrato 009/2015,
assinado com a empresa Ideia Inteligência e Pesquisa Ltda, tendo por
objeto “seleção e contratação de empresa, instituto ou entidade
especializada na prestação de serviços de pesquisa quantitativa com
entrevistas pessoais e domiciliares e moradores do Estado do Maranhão,
para o levantamento de hábitos de consumo de mídia da população”.
Este requerimento foi indeferido, o autor recorreu da decisão da Mesa
e mesmo ficou incluído na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária.
Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos na Ordem
do Dia da próxima Sessão Ordinária, os Requerimentos nºs: 094/2017,
de autoria da Deputada Nina Melo; 095, 096 e 099/2017, do Deputado
Wellington do Curso; 097/2017, do Deputado Fábio Braga; 098/2017,
de autoria do Deputado Alexandre Almeida e 100/2017, do Deputado
Eduardo Braide. Nesta oportunidade, o Deputado Eduardo Braide
levantou questão de Ordem solicitando que o Projeto de Lei nº 029/
2017, de autoria da Mesa Diretora que dispõe sobre o reajuste do
vencimento-base dos servidores desta Casa, fosse votado na presente
Ordem do Dia. O Deputado Rogério Cafeteira acrescentou a esta
solicitação a votação da Medida Provisória nº 230/17. Reformulando a
Questão de Ordem ao que o Deputado Eduardo Braide lembrou que a
Medida Provisória nº 230/17, havia sido incluída na Ordem do Dia da
Sessão Ordinária de quinta-feira, pelo Presidente Humberto Coutinho.
Manifestaram-se ainda sobre esta questão de Ordem os Deputados
Rafael Leitoa que apoiou o posicionamento do Deputado Rogério
Cafeteira e os Deputados Alexandre Almeida, Wellington do Curso,
Edilázio Júnior, Max Barros e Andrea Murad que apoiaram o ponto de
vista defendido pelo Deputado Eduardo Braide. Os Deputados Rafael
Leitoa, Othelino Neto, Rogério Cafeteira defenderam a inclusão da
Medida Provisória nº  230/2017 na Ordem do Dia da Sessão
Extraordinária convocada para após a presente Sessão. A Sessão foi
suspensa para que os Deputados chegassem a um acordo. Não havendo
acordo entre os líderes, a Sessão foi reiniciada. No primeiro horário do
Grande Expediente ouviu-se o Deputado Antônio Pereira. No tempo
dos Partidos e Blocos ouviu-se os Deputados César Pires no tempo do
PEN; Adriano Sarney pelo PV; Alexandre Almeida pelo Bloco
Parlamentar Independente e pela Liderança deste Bloco. No Expediente
Final falaram os Deputados Sousa Neto, Wellington do Curso,
Alexandre Almeida, Max Barros, Eduardo Braide e a Deputada Andréa
Murad. Esgotado o tempo regimental destinado a esta Sessão Ordinária
o Presidente convocou a Sessão Extraordinária para discussão e votação
dos Projetos de Lei nºs 003/17, de autoria do Deputado Eduardo Braide
e 029/17 da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão.
Dando prosseguimento aos trabalhos, o Presidente consultou o Plenário
sobre a inclusão da Medida Provisória nº 230/2017 na Ordem do Dia
da referida Sessão Extraordinária, sendo esta inclusão aprovada pela
maioria contra a posição dos líderes do Bloco Parlamentar Independente.
Nada mais havendo a tratar, a Sessão foi encerrada e lavrado o presente
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Resumo, que lido e aprovado, será devidamente assinado. Plenário
Deputado Nagib Haickel, do Palácio Manuel Beckman, em São Luís,
16 de março de 2017.

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

Presidente, em exercício, Senhor Deputado Othelino Neto.
Primeiro Secretário, em exercício, Senhor Deputado Glaubert

Cutrim.
Segundo Secretário, Senhor Deputado Stênio Rezende.

Às nove horas e trinta minutos, presentes os Senhores
Deputados: Adriano Sarney, Ana do Gás, Andréa Murad, Antônio
Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio, César
Pires, Doutor Levi Pontes, Edilázio Júnior, Edson Araújo, Eduardo
Braide, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Primo, Glalbert Cutrim,
Léo Cunha, Max Barros, Othelino Neto, Professor Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Sousa Neto, Stênio
Rezende, Vinícius Louro, Wellington do Curso e Zé Inácio. Ausentes:
Alexandre Almeida, Edivaldo Holanda, Graça Paz, Hemetério Weba,
Humberto Coutinho, Josimar de Maranhãozinho, Júnior Verde, Nina
Melo, Paulo Neto, Ricardo Rios, Rigo Teles, Roberto Costa, Sérgio
Frota e Valéria Macêdo. O Presidente declarou aberta a Sessão,
determinando a leitura do texto bíblico, do resumo da Ata da Sessão
anterior, que foi aprovado e do expediente encaminhado à publicação e
concedeu a palavra aos Deputados Stênio Rezende, Glaubert Cutrim,
Fábio Macêdo, Bira do Pindaré, Wellington do Curso, Eduardo Braide,
Léo Cunha, César Pires e Zé Inácio. Esgotado o tempo regimental
destinado ao Pequeno Expediente, o Presidente informou que as
inscrições da Deputada Ana do Gás e do Deputado Cabo Campo
ficaram transferidas para a próxima Sessão e declarou aberta a Ordem
do Dia, submetendo à deliberação do Plenário o Recurso do Deputado
Wellington do Curso, da decisão da Mesa que indeferiu o Requerimento
nº 078/2017, de sua autoria, ao Secretário de Estado de Infraestrutura,
Senhor Clayton Noleto, solicitando informações sobre os processos
licitatórios relacionados à contratação de empresas para execução dos
projetos de construção da obra da Ponte do Rio Gan Gan (Ponte Pai
Inácio). Na sequência, o Deputado Wellington do Curso iniciou a
discussão do Recurso. Concluída esta etapa, o Deputado Max Barros,
solicitou verificação de “quórum” regimental que foi acatada pelo
Presidente. Constatou-se a presença dos Deputados (as): Ana do Gás,
Antônio Pereira, Bira do Pindaré, Cabo Campos, Carlinhos Florêncio,
Doutor Levi Pontes, Fábio Braga, Fábio Macêdo, Francisca Prima,
Glalbert Cutrim, Léo Cunha, Othelino Neto, Prof. Marco Aurélio,
Rafael Leitoa, Raimundo Cutrim, Rogério Cafeteira, Stênio Rezende,
Vinícius Louro e Zé Inácio, perfazendo um total de dezenove
Parlamentares presentes. Confirmada a ausência de “quórum”
regimental para apreciar a matéria, esta ficou transferida para a próxima
Sessão Ordinária.  Dando continuidade aos trabalhos, o Presidente
submeteu à deliberação da Mesa que deferiu o Requerimento nº 112/
2017, de autoria da Deputada Nina Melo à Secretaria de Estado da
Educação pedindo explicações quanto as providências a serem adotadas
para solucionar a questão referente a falta de professores que impeliu
a manifestação dos estudantes do Centro de Ensino Antônio Reinaldo
Porto – CEARP, em Passagem Franca, ocorrida em 20 de março do ano
em curso. Na forma do Art. 113 do Regimento Interno foram incluídos
na Ordem do Dia da próxima Sessão Ordinária as seguintes
proposições: Projeto de Lei nº 217/2017, do Poder Executivo;
Requerimentos nºs 115, 116 e 118/2017, de autoria do Deputado
Adriano Sarney; 117/2017, de autoria do Deputado Júnior Verde; 119/
2017 do Deputado Alexandre Almeida e 121/2017, da Deputada Ana
do Gás. No primeiro horário do Grande Expediente ouviu-se o Deputado
Adriano Sarney. No tempo dos Partidos e Blocos ouviu-se a Deputada

Ana do Gás pela Liderança do Bloco Parlamentar Unidos pelo
Maranhão. O Deputado Wellington do Curso falou pela Liderança do
Bloco Parlamentar Independente e o Deputado Edilázio Júnior pela
Liderança do Partido Verde. Nesta oportunidade a Sessão foi encerrada
por falta de “quórum” regimental na forma do Artigo 101, inciso III do
Regimento Interno. 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, 23 de março de 2017.

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SAÚDE, REALIZADA AOS 22 DIAS DO MÊS DE MARÇO
DO ANO DE 2017, ÀS 08 HORAS E 30 MINUTOS NA SALA DAS
COMISSÕES DEPUTADO “LÉO FRANKLIN”, DA ASSEMBLÉIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO.

PRESENTES OS SENHORES DEPUTADOS:
LEVI PONTES – Presidente
ANTONIO PEREIRA
RAFAEL LEITOS
FÁBIO BARGA
EDSON ARAUJO

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2017– Emitido ao Projeto de Lei nº 228/

2017/2016, QUE dispõe sobre os direitos dos usuários dos serviços e
das ações de saúde no Estado e dá outras providências.

AUTORIA: Deputado OTHELINO NETO
RELATOR: Deputado ANTÔNIO PEREIRA
DECISÃO: Parecer APROVADO por unanimidade, nos termos

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
em 23 de março de 2017.

VALDENISE FERNANDES DIAS
Secretária da Comissão

R E S E N H A

RESENHA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO
DE SEGURANÇA PÚBLICA; REALIZADA AOS VINTE E TRÊS
DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017, 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 JÚNIOR VERDE - PRESIDENTE
DEPUTADO CABO CAMPOS
DEPUTADO RAFAEL LEITOA
DEPUTADO LÉO CUNHA

PAUTA DA REUNIÃO:
PARECER Nº 001/2017 - Emitido ao Projeto de Lei nº 011/

2017, QUE delimita o perímetro de segurança no entorno das unidades
prisionais do Estado do Maranhão.

AUTORIA: PODER EXECUTIVO
RELATOR: Deputado JÚNIOR VERDE
DECISÃO:  Parecer favorável, aprovado por unanimidade nos

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

DA ASSEMBLÉIA LEGISLATVA DO ESTADO DO MARANHÃO,
EM 24 DE MARÇO DE 2017.

LEIBE PRAZERES BARROS
Secretária de Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA
PAUTA DE REUNIÃO ORDINÁRIA
DIA: 28/03/2017 (Terça-Feira)
HORÁRIO: 08h30min
ASSUNTO: PARECER DE CONSTITUCIONALIDADE E
LEGALIDADE

01- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 010/2017, de autoria
do Poder Executivo, que Institui o Programa Estadual de Apoio à
Pavimentação das Vias Públicas Municipais (Programa Mais Asfalto)
no âmbito do Estado do Maranhão - RELATORA DEPUTADA
FRANCISCA PRIMO;

02- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 009/2017, de autoria
da Senhora Deputada Francisca Primo, que Institui no Estado do
Maranhão o Programa Jovem Consciente, que tem por objetivo a
educação para o exercício da cidadania - RELATOR DEPUTADO
LEVI PONTES;

03- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 025/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Obriga o Estado do Maranhão
somente contratar Empresas que possuam, no mínimo, 5% (cinco por
cento) de empregados do sexo feminino no seu Quadro Profissional -
RELATOR DEPUTADO LEVI PONTES;

04- PROJETO DE LEI ORDINÁRIA Nº 024/2017, de autoria
da Senhora Deputada Ana do Gás, que Dispõe sobre o uso de Prédios
de Escolas Públicas Estaduais, e dá outras providências - RELATORA
DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

05- PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 004/
2017, de autoria do Senhor Deputado Rafael Leitoa, que Concede a
Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao Coronel Antônio
Roberto dos Santos Silva, e dá outras providências - RELATOR
DEPUTADO LEVI PONTES;

06- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 004/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando alterar os Arts. 22 e 24, da Constituição
Federal, para tornar competências legislativas privativas da União em
concorrentes com os Estados e o Distrito Federal - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

07- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 002/2017,
de autoria do Senhor Deputado Wellington do Curso, que Aprova a
apresentação à Câmara dos Deputados de Proposta de Emenda à
Constituição Federal, visando acrescentar o inciso IV, ao art. 60, da
Constituição Federal, para estabelecer a iniciativa popular para
apresentação de Proposta de Emenda à Constituição - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

08- MOÇÃO Nº 002/2017, subscrita pela Senhora Deputada
Valéria Macêdo, Moção de Apoio à Federação dos Municípios do
Estado do Maranhão - FAMEM - RELATOR DEPUTADO MARCO
AURÉLIO;

09- MOÇÃO Nº 003/2017, subscrita pelo Senhor Deputado
Wellington do Curso, Moção de Aplausos, manifestando extensa
admiração ao Senhor Gustavo Pereira Silva, Promotor Substituto da
Promotoria de Justiça da Cidade de Barreirinhas, Estado do Maranhão,
por todo o empenho e dedicação durante o período em que esteve na
Comarca - RELATORA DEPUTADA FRANCISCA PRIMO;

10- VETO PARCIAL APOSTO AO PROJETO DE LEI
ORDINÁRIA Nº 210/2016, de autoria do Senhor Deputado Edson
Araújo, que Institui Semana Estadual de Conscientização para Doação

de Medula Óssea, no âmbito do Estado do Maranhão - RELATOR
DEPUTADO ANTONIO PEREIRA;

Diretoria Legislativa - Sala das Comissões “Deputado Léo
Franklim”, em 23 de março de 2017.

Máneton Antunes de Macêdo
Diretor Legislativo

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA
P A R E C E R Nº 001/2017

RELATÓRIO:
Trata-se de Projeto de Lei nº 011/2017, de autoria do Poder

Executivo,  que delimita o perímetro de segurança no entorno das
unidades prisionais do Estado do Maranhão.

Nos termos do presente projeto de lei as unidades prisionais
referidas compreendem as regionais, as unidades prisionais de
ressocialização, os centros de observação criminológica e triagem,
unidades especializadas e administrativas.

Este Projeto recebeu parecer favorável da Comissão de
Constituição e Justiça (Parecer nº 043/2017), em 14/03/2017, sendo
publicado no Diário da Assembleia n.º 30, em 15 de março de 2017.

Portanto, uma vez aprovado pela CCJ, cumpre nesse momento
analisar o mérito do ato legislativo, demonstrando a necessidade,
conveniência, oportunidade e relevância da proposição.

O Projeto de Lei institui um perímetro de segurança no entorno
das unidades prisionais do Estado do Maranhão, compreendidas as
penitenciárias regionais, as unidades prisionais de ressocialização, os
centros de observação criminológica e triagem, unidades especializadas
e administrativas.

Com isso, busca-se regulamentar a área do entorno dessas
unidades, o qual denominou-se de área de segurança primária e a
extensão é estabelecida de acordo com a capacidade carcerária das
unidades prisionais.

A unidade prisional com capacidade maior que 300 (trezentos)
presos, deve ter uma área de segurança primária de 100 (cem) metros.
As que tem capacidade de até 300 (trezentos) presos, 80 (oitenta)
metros e as que tem capacidade para menos de 50 (cinquenta) presos,
30 (trinta) metros.

Já as unidades especializadas e administrativas com capacidade
de 50 (cinquenta) até 100 (cem) presos, a área é de 50 (cinquenta)
metros.

Novas construções e edificações particulares dentro do
perímetro de segurança primária ficam proibidas, após a publicação da
lei.

As construções já existentes, dentro do perímetro de segurança,
não sofrerão o impacto da lei, salvo se representarem riso efetivo à
segurança ou que forem utilizadas em desfavor da segurança ou da
Administração Penitenciária, nos termos do §1º do art. 3º do Projeto de
Lei.

Sendo constatado o risco à segurança pública, as construções
serão desapropriadas direta ou indiretamente, com o pagamento da
indenização cabível, nos termos da Constituição Federal e da legislação
aplicável à desapropriação.

O Estado tem o objetivo de promover o bem estar social (art.
3º, CF/88), seja através de políticas públicas ou de iniciativas
discricionárias, para prevalecer, no caso deste projeto de lei, a segurança
pública, nas áreas das unidades prisionais.

No atual momento de crise nacional penitenciária, alguns
Estados regulamentaram as construções nos entornos das unidades
prisionais, nos mesmos moldes deste projeto, a exemplo de Mato
Grosso e São Paulo.

O ato é necessário, pois regulamenta a construção nas
proximidades das unidades prisionais em todo o Estado, diminuindo a
insegurança naquelas áreas. Assim sendo, verifica-se, que o Projeto de
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Lei é oportuno e conveniente, pois atende o interesse público e, também,
a legislação pertinente.

VOTO DO RELATOR:
Pelo exposto, verificamos que o Projeto de Lei nº 011/2017, é

meritório razão pela qual opinamos favoravelmente por sua aprovação,
na forma do texto original.

 É o voto.

PARECER DA COMISSÃO:
 Os membros da Comissão de Segurança Pública votam pela

aprovação do Projeto de Lei nº 011/2017, nos termos do voto do
relator.

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

em 23 de março de 2017.
Deputado Junior Verde - Presidente e Relator
Deputado Cabo Campos
Deputado Rafael Leitoa
Deputado Léo Cunha

RETIFICAÇÃO
ATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 5168/2016-ALEMA

Nos termos do art.26, caput, da Lei nº8.666, de 21 de junho de
1993 e o  § 1º do art.27 da Resolução Administrativa nº 788, de 09 de
agosto de 2011, da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
do Maranhão, RATIFICO a dispensa de licitação respaldada no artigo
24, inciso IV da Lei nº 8.666 de 21 de junho de 1993 e AUTORIZO a
contratação direta e emissão da Nota de Empenho em favor da Empresa
LIMAX SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº 14.341.365/0001-94, para
prestação de serviços de limpeza, higienização e conservação nas
dependências da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão-
ALEMA, no valor total de R$ 1.564.482,24 (um milhão, quinhentos e
sessenta e quatro mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e vinte e
quatro centavos), pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, nas condições
definidas no Termo de Referência anexo aos autos do Processo nº
5168/2016.Determino a publicação do Ato na imprensa oficial, no
prazo de 05 (cinco) dias, como condição para sua eficácia, consoante
dispõe o art.26, caput da Lei nº8.666/93.DÊ-SE CIÊNCIA,
PUBLIQUE  E CUMPRA-SE, PALÁCIO MANOEL BEQUIMÃO,
SÃO LUÍS- MA, 27 DE  MARÇO DE 2016. Deputado Othelino
Nova Alves Neto-Presidente ALEMA em exercício.

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 009/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 3803/2016-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 009/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de leiloeiro público oficial para preparação,
organização e condução de leilão público destinado a alienação de bens
móveis inservíveis e sucatas de propriedade da Assembleia Legislativa
do Estado do Maranhão. O recebimento e abertura dos envelopes de
Proposta de Preços e de Documentação de Habilitação será em Sessão
Pública a ser realizada às 09:30 horas do dia 11 de abril de 2017, na
Sala de Licitações da CPL, localizada no térreo do prédio da sede da
Assembleia, sito no Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de
Albuquerque, s/n, Sítio Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e
seus anexos estão à disposição dos interessados, na sala da Comissão
Permanente de Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde
poderão ser consultados e obtidas cópias gratuitamente.
Esclarecimentos adicionais deverão ser protocolados na Comissão
Permanente de Licitação, no horário de expediente. O Aviso de Licitação

assim como cópia do Edital estarão disponíveis também para consulta,
no site da ALEMA www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís,
24 de março de 2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL.
Presidente da CPL

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO PRESENCIAL Nº 006/
2017-CPL/AL. PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0380/2017-
AL. A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO
MARANHÃO, por meio de sua COMISSÃO PERMANENTE DE
LICITAÇÃO - CPL torna público que realizará licitação na modalidade
Pregão, sob a forma Presencial, de nº 006/2017-CPL/ALEMA, cujo
objeto trata da Contratação de empresa especializada no fornecimento
de arranjos florais e coroas com flores naturais para atender os eventos
institucionais da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O
recebimento e abertura dos envelopes de Proposta de Preços e de
Documentação de Habilitação será em Sessão Pública a ser realizada às
09:30 horas do dia 28 de março de 2017, na Sala de Licitações da
CPL, localizada no térreo do prédio da sede da Assembleia, sito no
Palácio Manoel Bequimão, Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n, Sítio
Rangedor, Calhau, nesta Capital. O Edital e seus anexos estão à
disposição dos interessados, na sala da Comissão Permanente de
Licitação, de 2ª a 6ª feira das 08:00 às 18:00h, onde poderão ser
consultados e obtidas cópias gratuitamente. Esclarecimentos adicionais
deverão ser protocolados na Comissão Permanente de Licitação, no
horário de expediente. O Aviso de Licitação assim como cópia do
Edital estarão disponíveis também para consulta, no site da ALEMA
www.al.ma.leg.br, na opção “Licitações”. São Luís, 13 de março de
2017. CATARINA DELMIRA BOUCINHAS LEAL. Presidente da
CPL
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ESTADO DO MARANHÃO
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA

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.

Av. Jerônimo de Albuquerque, S/N - Sítio Rangedor - Calhau
Fone (98) 32693701 CEP.: 65071-750 - São Luís - MA
Site: www.al.ma.gov.br - E-mail: diario@al.ma.gov.br

HUMBERTO COUTINHO
Presidente

CARLOS ALBERTO FERREIRA
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
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