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Sancionada Lei 
da Paternidade 
Responsável
Mais um Projeto de Lei da deputada 
Luiza Maia aprovado e sancionado no 
Legislativo estadual

16 Dias de Ativismo: Sessão 
especial debate violência 
contra mulheres
na diversidade

Luiza Maia concede Título de 
Cidadão Baiano ao reitor da 
Uneb, José Bites 

Página 3

Página 4

“Quem é meu pai”? Essa dúvida permeia a vida de 5,5 milhões de 
brasileiros em idade escolar, por não ter o nome do pai na certidão. 
A proposta visa contribuir na resolução desse problema.
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Combateremos Temer,
o usurpador

Projeto de Lei de Luiza 
Maia beneficia agentes 
de trânsito da Bahia

Assessoria de Comunicação

Jornalistas: Carlos Eduardo
Freitas e Francis Amaral
Design: Michel Dória
Fotografia: Marcelo Ferrão

Expediente

Dilma, uma presidenta honesta, eleita com mais de 54 milhões 
de votos, foi afastada por corruptos. Nunca é demais relembrar!

Inocente, sem cometer crime algum, foi impedida de governar 
por políticos investigados e com histórico de corrupção. Por 
isso, esse impeachment foi fraudulento e golpista.

Tenho muita tranquilidade, contudo, de fazer o enfrentamen-
to nesta hora. Sou de uma geração que lutou, sem armas, nas 
ruas, contra a ditadura. E vencemos. Então, vamos vencer tam-
bém esse golpe jurídico-parlamentar-midiático, e esse gover-
no usurpador de Michel Temer.

Estamos todas com nossa presidenta guerreira, não abaixare-
mos a cabeça. Vamos lutar até o fim contra o golpismo e a cons-
piração que se instalou no Brasil. Retrocesso que tenta acabar 
com direitos sociais históricos

Nós, mulheres, não vamos arredar o pé até tirar esse impostor, 
esse usurpador golpista do poder. A palavra de ordem é resistir, 
Vamos continuar mobilizadas, como pediu nossa presidenta.

O mais contraditório desse novo regime antidemocrático, é ver 
que Dilma foi afastada em meio a abraços, carinho e solidarie-
dade da população. Enquanto o conspirador, Temer, machista, 
assumiu um governo ilegítimo, com ministros investigados na 
Lava Jato, sem nenhum negro 
e sem mulheres, fato que não 
ocorre desde Ernesto Geisel 
(1974 - 1979) e sob protestos 
de todas nós.

Não cansaremos de gritar: 
“Fora Temer, golpista”!

Mulheres à luta!

 Deputada Estadual
Luiza Maia (PT)

A deputada Luiza Maia (PT) 
apresentou na Assembleia 
Legislativa o Projeto de Lei 
21.043/2016, com benefí-
cios para os agentes de Trân-
sito e Transporte da Bahia, 
estruturados em carreira. A 
proposta dispõe sobre a isen-
ção de cobrança junto ao De-
tran/BA, para os serviços de 
renovação, adição, alteração 
de dados e mudança de cate-
gorias da CNH. 

“Há muito que os agentes 
de trânsito pleiteiam ajuste 
remuneratório, de forma a 
recompensá-los justamente 
pelas atividades que desen-
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volvem. Por isso, a medida 
é pertinente, pois permite a 
eles a economia de recursos 
para que possam usar, dentre 
outras coisas, na qualificação 
para o exercício da profissão”, 
justificou a parlamentar.

A proposição é uma deman-
da dos agentes de Trânsito e 
Transporte de alguns municí-
pios do estado, que se reuni-
ram com Luiza Maia no início 
do mês de novembro. Dentre 
eles, agentes de Trânsito e 
Transporte de Salvador, Ca-
maçari e Lauro de Freitas, e 
representantes da ASTRAM 
e da AGT Brasil.

Av. 1, nº 130, Centro Administrati-
vo da Bahia.
Edifício Nelson David Ribeiro, gab. 
102.

Tel. (71) 3115-5222
contato@luizamaia.com
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Mandato de Luiza Maia debate 
violência contra mulheres na 
diversidade 

16 Dias de 
Ativismo

O alerta feito pela ONU, de 
que o Brasil é o país onde mais 
se mata travestis e transsexuais 
no mundo, norteou os debates 
na sessão especial ‘Violência na 
Diversidade’.

O ato marcou a abertura da 
campanha 16 Dias de Ativismo 
pelo Fim da Violência Contra 
a Mulher, no dia 10/11, na As-
sembleia Legislativa da Bahia.

“De 2008 a 2014 foram as-
sassinadas 604 mulheres trans 
no nosso país. Por isso, abrindo 
de forma antecipada a campa-
nha internacional, optamos por 

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 F
er

rã
o

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 F
er

rã
o

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 F
er

rã
o

falar desse tema que é tratado 
timidamente. A Lei Maria da 
Penha, que tem avançado nessa 
uma década em vigor, também 
se aplica a casos de violência 
contra lésbicas e trans. E é isto 
que buscamos visibilizar, para 
além da violência cotidiana con-
tra mulheres cisgêneras”, disse 
a deputada Luiza Maia (PT), 
proponente da sessão.

 A discussão repudiou ain-
da as medidas conservadoras 
adotadas no governo de Michel 
Temer e reuniu mulheres re-
presentantes de todos os seto-

res da sociedade. Uma delas, a 
transexual e conselheira esta-
dual de Proteção dos Direitos 
Humanos, Copélia Rousseff, 
denunciou o preconceito laten-
te: “Uma trans não passa des-
percebida na sociedade sem que 
sofra piadinhas e constrangi-
mentos. Por que essa sociedade 
aceita que dois homens peguem 
em armas, mas não tolera que 
dois homens dêem as mãos em 
público.”

“Mulheres lésbicas são vítimas 
diariamente de ‘estupros corre-
tivos’, agressão física coletiva e 

Diversidade no debate
 

Também participou da 
mesa debatedora a presidente 
da Comissão de Proteção aos 
Direitos da Mulher da OAB/
BA, Lia Barroso, o defensor 
Público Rodrigo Alves (Vara 
da Violência Doméstica con-
tra a Mulher), a advogada 
Laina Crisostomo, represen-
tante do coletivo Tamo Jun-
tas (grupo de advogadas que 
atende gratuitamente mu-
lheres vítimas de violência), 
Jucinalva Peruna, represen-
tante da Secretaria de Políti-
cas para as Mulheres.

 Além da capitã PM Paula 
Queirós, subcomandante da 
Ronda Maria da Penha, a ve-
readora Aladilce (Comissão 
da Mulher da CMS), a presi-
dente da Comissão da Mu-
lher Advogada da OAB/BA, 
Andrea Marques; Silvia Lú-
cia Ferreira (NEIM-UFBA), 
a delegada titular da DEAM 
de Brotas, Heleneci Souza; e 
a estudante secundarista Ca-
tarina Bahia, do Movimento 
Ocupa Tudo.

ataques com ácido simplesmen-
te por demonstrarem afeto em 
público. A lesbofobia é grave e 
a invisibilidade mata, temos que 
reagir”, conclamou a professora 
Eide Paiva, do Centro de Estu-
dos de Gênero, Raça, Etnia e 
Sexualidade da UNEB e ativista 
da Liga Brasileira de Lésbicas.



Luiza Maia Deputada Estadual - Informativo do Mandato4

Luiza Maia concede título de 
Cidadão Baiano para reitor da Uneb

Luiza Maia apresenta Moção de 
Congratulações pelos 33 anos da 
Escola Olodum

Luiza Maia critica PEC 241/55 
em entrevista na Vida FM

Foi aprovado na Assembleia 
Legislativa o projeto de reso-
lução, de autoria da deputada 
Luiza Maia (PT), que conce-
de o Título de Cidadão Baia-
no ao professor José Bites de 
Carvalho, reitor da Univer-
sidade do Estado da Bahia 
(UNEB), maior instituição 
multicampi da América Lati-
na. A honraria será entregue 
durante sessão especial, no 
próximo dia 16 de dezembro.

“O fato de conceber e re-
alizar a amizade como uma 
filosofia de vida, faz de Bites 
alguém em que encontramos 
apoio e confiança. Determi-
nado e apaixonado por tudo 
que faz, principalmente pe-

O aniversário de 33 
anos da Escola Olo-
dum, celebrado no dia 
25/10, recebeu Moção 
de Congratulações na 
Assembleia Legislativa 
da Bahia, apresentada 
pela deputada Luiza 
Maia (PT).

O projeto realiza im-
portante ação sócio-
-cultural na capital 
baiana e é promovido 
pela Associação Carna-
valesca Bloco Afro Olo-
dum.

“O Olodum é patri-
mônio cultural vivo 
e inconteste da nossa 
baianidade e a Escola 
Olodum é um projeto 
social de extrema rele-
vância para crianças e 
adolescentes de Salva-
dor, dando-lhes oportu-
nidades, seja pela arte, 

Em entrevista à Rádio Vida FM, no dia 11/10, a 
deputada Luiza Maia (PT) falou com os apresenta-
dores Uziel Bueno e Evilásio Jr sobre o resultado 
das eleições 2016, política em Camaçari e no Brasil 
e PEC 241/55.

A deputada criticou a chamada “PEC do Fim do 
Mundo” - a Proposta de Emenda à Constituição 
241, que congela em 20 anos os investimentos em 
Saúde e Educação. “Decisão do governo golpista e 
sem votos de Temer, que vai ferir ainda mais nossa 
democracia”, disse.

las causas coletivas, 
o reitor está forjado 
para grandes desa-
fios, para conduzir 
complexos proces-
sos humanos e ins-
titucionais, onde a 
sensibilidade para 
ouvir, para cons-
truir pontes e para 
se colocar no lugar 
do outro é fator fun-
damental”, elogiou 
a parlamentar.

Luiza disse ain-
da que a motivação 
para o título está na 
significativa con-
tribuição do reitor 
ao desenvolvimento 

socioeconômico, cultural e cien-
tífico do Estado da Bahia. Natu-

ral de Inhumas, Goiás, José Bites 
nasceu em 23 de março de 1956.

educação ou pela plu-
ralidade cultural”, afir-
mou a parlamentar.

 Luiza Maia disse ain-
da que a Escola Olodum 
realiza a inclusão social 
e digital, trabalhando 
paralelamente a questão 
da cidadania étnico-cul-
tural, assegurando as-
sim a conservação iden-

titária afrodescendente. 
 “A Escola Olodum é 

um dos projetos sociais 
pioneiros no Brasil e já 
revelou grandes artis-
tas no cenário cultural 
mundial, tendo sido re-
conhecido como projeto 
referência que inspirou 
outras grandes iniciati-
vas pelo país”, explicou.
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Luiza Maia pede reforço contra violência em 
Camaçari ao secretário Maurício Barbosa

Além das ações policiais que 
o governo já promoveu, com 
apoio do Graer, COE, Choque, 
Rondesp e CIPE, o titular da 
SSP garantiu que mais ações 
ostensivas seriam realizadas 
no município.

A deputada Luiza Maia (PT) 
se reuniu com o secretário de 
Segurança Pública da Bahia, 
Maurício Barbosa, no dia 
20/09, para tratar do reforço 
contra a violência em Camaça-
ri, fruto da disputa entre fac-
ções criminosas.

“Foi uma reunião proveitosa, 

agradeci a intervenção policial 
que o governo  fez e o secretá-
rio assegurou que a questão da 
segurança para o camaçarien-
se é uma das prioridades do 
governo. Na ocasião, ele tam-
bém nos apresentou o novíssi-
mo Centro de Monitoramento 
policial do Estado”, afirmou a 
parlamentar.

Luiza Maia disse ainda que, 
na gestão do ex-prefeito Luiz 
Caetano, havia um trabalho 
integrado com o governo do 
estado, para combater o crime 
no município. 

Com Rui, Luiza Maia participa de inauguração 
de Centro de Diagnóstico do HGC

A reforma contou com inves-
timento de R$ 2,4 milhões e os 
modernos equipamentos tam-
bém vão atender à população 
de municípios vizinhos.

A deputada Luiza Maia (PT) 
participou, com o governador 
Rui Costa, da inauguração do 
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Centro de Diagnóstico por 
Imagem do Hospital Geral 
de Camaçari (HGC), no dia 
16/09.

“Nosso governador Rui é 
correria e tem feito muito por 
Camaçari. Apesar das dificul-
dades que a cidade tem pas-

sado nesses últimos quatro 
anos, estamos muito satisfei-
tos com esse novo modelo de 
gestão de unidades de saúde 
no estado, sobretudo para 
serviços de diagnóstico por 
imagem”, disse a parlamentar.

Luiza Maia aproveitou para 

pedir ao governador interven-
ção emergencial na via Casca-
lheira: “Rui está de parabéns 
por essas ações em saúde, mas 
aproveito para pedir também 
que possa tapar os buracos da 
Cascalheira, que está numa 
situação bem complicada”.
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Lei da Paternidade 
Responsável, de Luiza 
Maia, é sancionada

Aprovada no final de 2015, a Lei da Paternidade Responsá-
vel, de autoria da deputada Luiza Maia (PT), foi promulgada 
no dia 14/09 pelo presidente da Assembleia Legislativa, de-
putado Marcelo Nilo (PSL). O subdefensor Geral da Defen-
soria Pública, Rafson Saraiva Ximenes, participou do ato de 
assinatura.

“Segundo o IBGE, 5,5 milhões de brasileiros em idade es-
colar não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Essa 
nova lei obriga que sejam comunicados os nascimentos sem 
identificação de paternidade à Defensoria Pública, para asse-
gurar a assistência material e também chamar os pais para a 
responsabilidade da criação”, explicou a parlamentar.

Luiza Maia disse ainda que, apesar da demora, a sanção é 
bem vinda. Ela também parabenizou a Defensoria Pública da 
Bahia, que sugeriu a apresentação do projeto de lei.

Veja a íntegra da nova Lei:
 
Lei 13.577/2016 (fruto do Projeto de lei 20.911/2014 – 
proposto pela deputada Luiza Maia e aprovado na Assem-
bleia Legislativa.
 
Dispõe sobre a obrigatoriedade da comunicação de nascimen-
tos sem identificação de paternidade à Defensoria Pública.

 Pela lei, os oficiais de registro civil das pessoas naturais do 
Estado ficam obrigados a remeter, mensalmente, ao núcleo da 
Defensoria Pública existente em sua circunscrição, relação 
por escrito dos registros de nascimento, lavrados em seus car-
tórios, em que não conste a identificação de paternidade.

 Art.  1º - Os oficiais de registro civil das pessoas naturais do 
Estado ficam obrigados a remeter, mensalmente, ao núcleo da 
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Lei da Paternidade 
Responsável, de Luiza 
Maia, é sancionada

“Segundo o  IBGE,
5,5 milhões de 
brasileiros em idade 
escolar não têm o 
nome do pai
na certidão de 
nascimento”

Defensoria Pública existente em sua circunscrição, 
relação por escrito  dos registros de nascimento, la-
vrados em seus cartórios, em que não conste a iden-
tificação de paternidade. 

 § 1º - A relação deve conter todos os dados infor-
mados no ato do registro de nascimento, inclusive o 
endereço da mãe do  recém-nascido,  seu  número de 
telefone, caso o possua, e  o  nome  e  o endereço do 
suposto pai, se este tiver sido indicado pela genitora 
na ocasião da lavratura do registro; 

 § 2º - Será informado, na lavratura de tais regis-
tros, que as genitoras  têm,  além do direito de indi-
cação do suposto  pai,  na forma  do disposto no art. 
2º da Lei Federal nº 8.560, de 1992,  o direito  de  
propor  em  nome  da criança  a  competente  ação  de 
investigação de paternidade, visando à inclusão do 
nome do pai  no registro civil de nascimento.
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‘Cortar gastos públicos é maldade, o rombo 
está nos juros da dívida’, critica Luiza Maia 

Luiza Maia participa de 
Ato em Defesa da Mulher 
em Camaçari

Comissão de Direitos 
Humanos discute conflitos 
fundiários na Bahia

“Cortar gastos com serviços 
públicos como Educação e 
Saúde é mera desculpa. Sabe-
mos que o maior rombo no or-
çamento é com pagamento de 
juros da tal ‘ dívida pública’, 
mais de R$ 500 bilhões”.

No plenário da Assembleia 
Legislativa, em agosto, a de-
putada Luiza Maia (PT) criti-
cou o pacote de ajustes nas leis 
trabalhistas e na previdência, 
propostas pelo governo interi-
no de Michel Temer.

“As maldades que Temer está 
aprontando nesses três meses 

de governo golpista e usurpa-
dor têm deixado a população 
amedrontada. E não é para 
menos! Sabemos que a agenda 
dele é acabar com as conquis-
tas sociais que beneficiam o 
povo”, disse a parlamentar.

 Luiza afirmou também que 
sua voz está em consonância 
com a maioria da população 
que, segundo pesquisas, não 
aprova a continuidade de Te-
mer no poder. E voltou a de-
fender a presidenta Dilma 
Rousseff: “Ela não se curvou 
aos torturadores, durante a 

Ditadura Militar, não vai fugir 
dos golpistas do Congresso”. 

A democracia está sob ataque, 
mas lutaremos!

Tráfico de Pessoas Major Denice
No Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e 

Caribenha (25/11), a líder da Bancada Feminina da Assembleia 
Legislativa, deputada Luiza Maia (PT), elogiou o decreto do Go-
verno do Estado, que ampliou o Comitê Estadual de Prevenção e 
Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas.

A líder da Bancada Feminina, deputada Luiza Maia (PT), 
apresentou na Assembleia Legislativa uma Moção de Aplauso 
à Polícia Militar da Bahia e à major PM Denice Santiago, pela 
promoção dela à patente de major do quadro de oficiais de poli-
ciais militares, ocorrida em julho.

A Comissão de Direitos Hu-
manos da Assembleia Legisla-
tiva realizou uma audiência pú-
blica sobre conflitos fundiários 
nas regiões metropolitanas de 
Salvador e Feira de Santana, 
no dia 07/06.

Integrante do colegiado, a 
deputada Luiza Maia (PT) des-
tacou a necessidade de solucio-
nar o déficit de moradia ainda 
existente na Bahia.

“Se o Estado não cumpre 

Numa manhã de sábado mo-
vimentada em Camaçari, no 
mês de julho, a deputada Lui-
za Maia (PT) esteve no Ato em 
Defesa da Mulher, na praça 
Desembargador Montenegro, 
junto com o PTN Mulher.

“Precisamos, dia a dia, de-

nunciar a violência contra nós 
mulheres, o machismo e a cul-
tura do estupro”, disse.

A parlamentar também desta-
cou que as mulheres têm que se 
unir “para barrar o retrocesso” 
e garantir o “empoderamento 
feminino na política”. seu papel, então tem que ocu-

par. O povo precisa fazer o en-
frentamento, organizado, para 
conseguir resultados. Meu 
mandato está à disposição para 
colaborar com essa luta, com 
o diálogo que precisa ocorrer 
com o governo”, disse a parla-
mentar.

O ato ouviu famílias desabri-
gadas, fruto de reintegrações 
de posse nas duas regiões me-
tropolitanas citadas.
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Líder da Bancada 
Feminina repudia 
cultura do estupro

Diante de recorrentes casos de estupro co-
letivo registrados esse ano, a deputada Lui-
za Maia (PT), líder da Bancada Feminina da 
Assembleia Legislativa da Bahia, apresen-
tou uma moção de repúdio, em maio desse 
ano, contra a cultura do estupro no Brasil. 

A parlamentar chamou atenção para o ne-
cessário e efetivo combate a essa prática tor-
pe presente na sociedade brasileira.

“Quero afirmar que nos unimos às dores 
de todas as mulheres vítimas dessa prática 
enraizada em nosso país e que não tem o ri-
gor necessário da punição”, afirmou.

A petista destacou ainda que, enquanto a 
sociedade continuar achando que a violên-
cia simbólica ou sexual contra as mulheres 
é “uma violência menor” e que a “culpa” é 
da vítima, o país assistirá “outras selvage-
rias” como estas ocorrerem. “E, pior, os 
criminosos ainda 
pisoteiam na cara 
da Justiça, divul-
gando o crime na 
internet. É preci-
so dar um basta. 
Mulheres à luta”, 
conclamou.

Luiza Maia parabeniza 
governador Rui Costa por 
nova Orlando Gomes

De volta à Tribuna Cidadã, Luiza Maia defende 
empoderamento da mulher na política

“Essa obra significa 
também mais qualida-
de de vida para o povo 
baiano. Nosso governa-
dor está de parabéns”

A deputada Luiza Maia 
(PT) participou do even-
to de inauguração da 

“Emocionada em vol-
tar a essa tribuna”.

Foi assim que a líder 
da Bancada Feminina 
no Legislativo estadu-
al, deputada Luiza Maia 
(PT), iniciou seu pro-
nunciamento na Tribu-
na Cidadã da Câmara 
de Vereadores de Ca-
maçari, no dia 31/05. 
A parlamentar dedicou 
apoio à vereadora Pro-
fessora Patrícia, pelos 
atos machistas que so-
freu, e destacou a luta 
pelo empoderamento 
da mulher nos espaços 
de poder.

nova avenida Orlando 
Gomes, em Salvador, no 
dia 05/06. Ao lado do 
governador Rui Costa, 
a parlamentar destacou 
a importância da obra 
para a fluidez do trânsito 
na capital.

“O governo do estado 
investiu R$ 160 milhões 
na ampliação e requali-
ficação da via, que liga 
a orla à avenida Paralela, 
melhorando assim a mo-
bilidade urbana da capi-
tal”, disse a parlamentar.  

“A política não é um 
espaço que recebe bem 
a mulher, é um am-
biente hostil. E essa 
situação a qual passou 
a vereadora Patrícia é 

fruto desse machismo 
que precisa ser com-
batido. Na política, a 
mulher tem que retirar 
muitas pedras do cami-
nho, mas já avançamos 

muito, apesar da sub-
-representação”, disse.

A parlamentar des-
tacou ainda que existe 
descaso, desprezo pela 
presença da mulher nos 

espaços de poder e que 
a Lei 13.165/2015, 
que determina normas 
para mais ingresso de 
mulheres na política, 
precisa ser praticada.
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média de
quase 7

estupros
por dia
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Luiza Maia participa de debate do 
MPF sobre “10 medidas de combate 
à corrupção”

Autora da Lei Antibaixaria, 
Luiza Maia participa de debate 
na Uf ba sobre “Pagodão” 

‘Sem mulher nua nos Classificados’: 
Luiza Maia apresenta Moção de 
Aplauso ao A Tarde

O Legislativo baiano sediou 
um evento público, promovi-
do pelo Instituto Compliance 
Bahia, para debater as “10 me-
didas de combate à corrupção” 
do Ministério Público Federal, 
em março.

Convidada para a mesa deba-
tedora, a deputada Luiza Maia 
(PT) destacou a importância de 
se criar na sociedade a consci-
ência de combate à corrupção.

“Não se pode alimentar a in-
tolerância das pessoas à políti-
ca, o que precisamos é investir 
na conscientização do povo, 
organizá-lo, para combater to-
das as vertentes da corrupção e 
também os corruptores. Para-
benizo os organizadores deste 
debate e apoio essas 10 medi-
das, pois nosso país seria muito 
mais feliz se não houvesse cor-
rupção”, disse a parlamentar.

O Instituto Compliance tem 
como meta fomentar o combate 
à corrupção, por meio de medi-
das específicas em empresas e 
também nos órgãos públicos.

“O Pagodão é Cultura”? 
Com esse questionamento a 
disciplina Polêmicas Contem-
porâneas, da Faculdade de 
Educação da Ufba, promoveu 
um debate no dia 02/05, com 

A deputada Luiza Maia (PT), 
autora da Lei Antibaixaria, apre-
sentou Moção de Aplauso ao 
jornal A Tarde, por ter retirado 
do Caderno Populares, na par-
te de classificados com garotas 
de programa, fotos de mulheres 
nuas ou seminuas.

Segundo a parlamentar, o veí-
culo de comunicação não pode-
ria expor crianças àquele tipo de 
publicação.

“Hoje registro minha satisfa-
ção por terem retirado as fotos 
de cunho pornográfico. Um ve-
ículo do porte do A Tarde não 

Conheça o pacote com as 
10 medidas anticorrupção do 

MPF:

1. Prevenção à corrupção, transparên-
cia e proteção à fonte de informação;
2. Criminalização do enriquecimento 
ilícito de agentes públicos;
3. Aumento das penas e crime hedion-
do para corrupção de altos valores;
4. Aumento da eficiência e da justiça 
dos recursos no processo penal;
5. Celeridade nas ações de improbida-
de administrativa;
6. Reforma do sistema de prescrição 
penal;
7. Ajustes nas nulidades penais;
8. Responsabilização dos partidos po-
líticos e criminalização do caixa 2;
9. Prisão preventiva para assegurar a 
devolução do dinheiro desviado;
10. Recuperação do lucro derivado do 
crime.

Fo
to

: C
ar

lo
s E

du
ar

do

a presença da autora da Lei 
Antibaixaria, deputada Luiza 
Maia (PT). Na pauta, a música 
baiana e suas relações com a 
cultura.

poderia continuar com essa am-
biguidade. De um lado, incenti-
vava o acesso infantil à leitura do 
jornal, com o Caderno A Tardi-
nha, e mantinha ao mesmo tem-
po uma página com mulheres em 
poses sexuais e seminuas”, disse 
em plenário.

Luiza Maia afirmou ter rece-
bido várias denúncias sobre o 
conteúdo inadequado, que era 
veiculado nos classificados. A 
parlamentar já havia feito críticas 
em entrevistas à rádios da capital 
sobre o assunto, com o apoio do 
radialista Uziel Bueno.

Fo
to

: M
ar

ce
lo

 F
er

rã
o



Luiza Maia Deputada Estadual - Informativo do Mandato 11

‘A distorção venceu o debate’, 
diz Luiza Maia sobre retirada de 
‘gênero’ do PEE

Parlamentares baianas premiam
10 mulheres empoderadas

“Nós mulheres perdemos essa 
batalha, mas a luta continua”.

A deputada Luiza Maia (PT) la-
mentou a aprovação de modifica-
ções no texto do Plano Estadual 
de Educação (PEE), que retirou 
os termos “gênero” e “sexualida-
de”, durante a reunião conjunta 
das Comissões de Educação, Di-
reitos Humanos e Constituição 
e Justiça, que começou às 9h e 
terminou às 19h, no dia 03/05.

“Tivemos uma longa discus-
são, qualificada e por horas aca-
lorada, devido à intolerância, 
desrespeito e equívocos pro-

tagonizados pelo conservado-
rismo. Infelizmente a distorção 
venceu o debate. O termo ‘gê-

nero’ não faz ‘apologia à homos-
sexualidade’, mas prevê uma 
educação inclusiva”, disse.

No ciclo de comemorações 
pelo Dia Internacional da Mu-
lher, ocorreu a sessão especial 
‘Mulheres, Mais Poder, Mais 
Autonomia. Novas Vozes’, no 
dia 17/03, promovida pela Co-
missão dos Direitos da Mulher. 
No ato, 10 mulheres foram ho-
menageadas, por indicação das 
parlamentares. A escolhida da 
deputada Luiza Maia (PT) foi 
a vereadora de Camaçari, Pro-
fessora Patrícia.

“É uma satisfação ter Patrícia 
como homenageada nesta Casa 
legislativa. Ela, além de ser a 
única mulher na atual legisla-
tura da Câmara de Camaçari, 
tem lutado em prol do empode-
ramento feminino e pela edu-
cação igualitária para jovens e 
adultos. E essa luta das mulhe-
res nos espaços de poder preci-
sa ser repercutida. Um municí-
pio importante como Camaçari 
precisava de uma representa-
ção feminina da competência 
da vereadora Professora Patrí-
cia”, disse a parlamentar.

A deputada aproveitou o 
evento para destacar que exis-
te uma pauta conservadora no 
Congresso Nacional que põe 
em risco as conquistas históri-
cas das mulheres: “No momen-
to que estávamos para dar um 
salto de qualidade, corremos 
o risco de retrocesso. Precisa-
mos nos unir”.

Também foram homenage-
adas a desembargadora Maria 
Adna Aguiar (presidente do 
TRT-BA), a promotora de Justi-
ça Marcia Teixeira, Maria Lucia 
Pereira (coordenadora do Mo-
vimento Nacional População 
de Rua), Vilma Reis (ouvidora 
Geral da Defensoria Pública da 
Bahia), Ediene Lousado (che-
fe do MP-BA), Nereide Segala 
(militante do movimento de 
mulheres e do movimento da 
agricultura familiar), Rita Ba-
tista (jornalista), Makota Val-
dina (sacerdotiza de religiões 
de matriz africana) e a desem-
bargadora Maria do Socorro 
Barreto.
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Produção 
Legislativa 2016

Projeto de Lei sancionado: 01 - (Lei 
13.577/2016 - ‘Lei da Paternidade 
Responsável’)
Projetos de Lei: 05
Moções: 18
Indicações: 09
Requerimentos: 07
Projeto de Resolução: 01 - (Título 
de Cidadão Baiano para o reitor da 
Uneb, Professor José Bites)

NA MÍDIA

Alcance de posts no Facebook: 
2.974.272 visualizações
Releases e notas publicados na im-
prensa: 10.146
Matérias no Site do Mandato: 166
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Aprovado parecer pelo arquivamento 
do Dia do Orgulho Hétero

Foi aprovado, com uma abs-
tenção, o parecer pelo ar-
quivamento do projeto de lei 
que visava instituir o ‘Dia do 
Orgulho Heterossexual’ na 
Bahia.

A votação ocorreu na Comis-
são de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa, no dia 
15/03, quando o colegiado 
acompanhou o voto da relato-
ra, deputada Luiza Maia (PT).

“Não há nenhum sentido 
em buscar garantir uma su-
posta igualdade de direitos 
ao segmento dominante, me-
nos ainda em fortalecer ideias 
extremistas e conservadoras, 

de modo que a proposição, 
a despeito das intenções do 
proponente [deputado Pastor 
Sargento Isidório], se confi-
gura em mais uma maneira de 
fomentar preconceitos e forta-
lecer separatismos”, afirmou a 
relatora.

De acordo com Luiza Maia, 
não há dados nem relatos sobre 
a existência de quaisquer tipos 
de ataques violentos a pessoas 
heterossexuais motivados pelo 
fato de serem héteros: “Mas 
contra homossexuais essa vio-
lência é diária”. Apenas o de-
putado Soldado Prisco se abs-
teve da votação.

Do Bonfim ao Carnaval...
a luta antibaixaria em 2016
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Deputada Luiza Maia e o parceiro da luta das mulheres, Deputado Federal Luiz Caetano

Quem tem fé vai à pé e sor-
rindo… A deputada Luiza 
Maia iniciou o ano de 2016 
participando da tradicional 
Lavagem do Bonfim, que tem 
dois séculos de história. Foi 
na Colina Sagrada que a par-
lamentar buscou forças para 
enfrentar a luta antibaixaria 
no carnaval da Bahia, que este 
ano contou com um reforço de 
peso vindo do Ministério Pú-
blico do estado

“Nosso Bloco Antibaixaria 
foi um sucesso. Uma onda lilás 
tomou conta da Mudança do 
Garcia e deu seu recado: não 
ao retrocesso contra a mulher. 
A Lei Antibaixaria foi zelada 
este ano, houve cuidado na 
contratação de bandas e muita 
fiscalização. Por isso, agrade-
ço a todas as aguerridas mu-
lheres que apoiam esta luta, 
ao Ministério Público baiano 
que alertou os governos para 
o cumprimento da lei e ao de-
putado Caetano, nosso grande 
parceiro”, disse Luiza Maia.


