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Proposições e leis mostram intensa atividade
legislativa dos deputados estaduais

Parlamento Estudantil 
Maranhense incentiva 
participação de jovens 
estudantes na política
O programa busca incentivar os jovens ma-
ranhenses a olharem ao seu redor e propor 
soluções para os principais problemas que o 
cercam

O objetivo é dar maior visibilidade às ações 
da Assembleia Legislativa, utilizando todas as 
plataformas disponíveis.

“Precisamos diminuir o preconceito e 
as mazelas em que as mulheres vivem.”
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Assembleia Legislativa 
amplia canais de diálogo 
com a população

Valéria Macêdo destaca 
ações desenvolvidas 
pela Procuradoria da 
Mulher
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O 
Grupo de Esposas de De-
putados Estaduais do Ma-
ranhão (GEDEMA) prestou 
contas dos trabalhos reali-

zados no primeiro semestre de 2017 e 
traçou metas para as próximas ações.

Em reunião realizada no dia 30 
de agosto, a presidente do Gedema, 
dra. Cleide Coutinho, auxiliada pela 
diretora de Desenvolvimento Social da 
Assembleia, Silvana Leal, apresentou 
o balanço das ações desenvolvidas e 
anunciou as metas para os próximos 
meses.

Cleide Coutinho agradeceu a 
presença de todas as esposas de de-
putados que integram o Gedema, bem 
como das representantes da Creche 
Sementinha e Diretoria de Saúde. Ela 
destacou a felicidade de contar com 
o apoio de todos para continuar rea-
lizando as ações sociais.

PRÓXIMAS AÇÕES

O Gedema também já está 

Lei Complementar nº 191, de 21 de 
agosto de 2017 de autoria do Exe-
cutivo

Projeto de lei altera lei complementar 
nº 170/15 que criou o Fundo de com-
bate ao câncer.

Lei nº 10.653, de 09 de agosto de 
2017 de autoria do Executivo

Autoriza a Secretaria de Estado do 
Desenvolvimento Social - SEDES, 
a fazer doações, conceder contri-
buições, subvenções e auxílios para 
atender às ações da Política Estadu-
al de Segurança Alimentar e Nutricio-
nal.

 Lei nº 10.670, de 31 de agosto de 
2017 de autoria do Executivo

Dispõe sobre alterações em dispositi-
vos da Lei n° 6.513 (Estatuto dos Po-
liciais e Bombeiros Militares), da Lei 
nº 4.717, de 17 de abril de 1986 que 
dispõe sobre o ingresso e promoções 
nos Quadros de Oficiais de Adminis-
tração (QOA) e de Oficias Especia-
lista (QOE) e da Lei nº 7.764, de 17 
de julho de 2002, que dispõe sobre 
o efetivo do Corpo de Bombeiros Mi-
litar do Maranhão, Lei nº 10.281, de 
15 de julho de 2015, Lei de Organiza-
ção Básica do Corpo de Bombeiros 
Militar, Lei nº 7.856 de 31 de janeiro 
de 2003, que dispõe sobre o efetivo 
da Policia Militar do Maranhão, e dá 
outras providências.

 Lei nº 10.654, de 11 de agosto de 
2017 de autoria do Executivo

Dispõe sobre a criação de cargos 
de Capelão Religioso no âmbito da 
Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária e da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, e dá 

outras providências.

 Lei nº 10.669, de 29 de agosto de 
2017 de autoria do Executivo

Dispõe sobre a criação e transforma-
ção de Organização Policial Militar 
(OPM) da Polícia Militar e dá outras 
providências.

 Lei nº 10.652, de 2 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Dispõe sobre a criação do “Dia Esta-
dual dos Povos e Comunidades Tra-
dicionais” e dá outras providências.

 Lei nº 10.656, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Inclui no calendário Oficial de Even-
tos do Estado do Maranhão o dia 2 
de junho como Dia da Comunidade 
Italiana no Maranhão.

 Lei nº 10.659, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Púbica a As-
sociação de Pescadores, Aquiculto-
res e Artesãos em Regime de Eco-
nomia Familiar do Parque Florêncio 
- APAEPF, no Município de São José 
de Ribamar, Estado do Maranhão.

 Lei nº 10.658, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública a Co-
lônia de Pescadores Z-34, no Muni-
cípio e Santa Quitéria, no Estado do 
Maranhão.

 Lei nº 10.657, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública o Ins-
tituto Alcantarense das Comunidades 
Remanescentes Quilombolas Alcân-
tara - Maranhão.

Lei nº 10.661, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Púbica a 
Associação Folclórica Beneficente 
Bumba Meu Boi Estrela Maior - AS-
FBEM, com sede e foro no Município 
de Paço do Lumiar, no Estado do 
Maranhão.

 Lei nº 10.660, de 21 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública a 
Associação Beneficente dos Amigos 
Solidários - Manga, no Município de 
Barão do Grajaú - MA.

 Lei nº 10.654, de 11 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Dispõe sobre a criação de cargos 
de Capelão Religioso no âmbito da 
Secretaria de Estado de Administra-
ção Penitenciária e da Secretaria de 
Estado da Segurança Pública, e dá 
outras providências.

 Lei Complementar nº 192, de 21 
de agosto de 2017 de autoria do 
Legislativo

Altera a redação de dispositivos da 
lei complementar nº 14, de 17 de de-
zembro de 1991 (código de divisão e 
organização judiciárias do Estado do 
Maranhão), e dá outras providências.

Lei nº 10.667, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Institui o Dia Estadual da Prevenção, 
Controle e Orientação da Osteopo-
rose.

Lei nº 10.662, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Inclui as Procissões Históricas do 
Tempo da Quaresma e Semana San-

ta, realizadas pela Forania Nossa 
Senhora da Vitória, no Calendário 
Turístico e Religioso do Estado do 
Maranhão.

Lei nº 10.666, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Inclui o Espetáculo Religioso Via Sa-
cra realizado no bairro Cohatrac, em 
São Luís, no Calendário Turístico do 
Estado.

Lei nº 10.663, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública a As-
sociação Comercia, Industrial e de 
Serviços dos Bairros Divinéa, Sol e 
Mar e Vila Luizão - ACIMAVIL.

Lei nº 10.665, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública o “Ins-
tituto Manancial do Cajueiro”, com 
sede no Município de São Luís, no 
Estado do Maranhão.

Lei nº 10.668, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Considera de Utilidade Pública a As-
sociação Recreativa e Beneficente 
dos Moradores do Jardim Tropical II.

Lei nº 10.664, de 28 de agosto de 
2017 de autoria do Legislativo

Dispõe sobre a normalização, estru-
turação e o funcionamento dos Colé-
gios Militares Tiradentes, criação da 
Unidade V, em Timon, regulamenta-
ção da Unidade IV, em Caxias e dá 
outras providências.

*Leis sancionadas pelo Executivo no 
mês de agosto de 2017.

GEDEMA APRESENTA BALANÇO DO 1º SEMESTRE

Leis sancionadas comprovam alta produtividade do Legislativo*

Drª Cleide Coutinho apresentou o balanço do Gedema no 1º semestre
Q

uanto mais informação, 
mais democracia. O Par-
lamento é, por essência, a 
representação máxima da 

democracia. E, por dever, temos que 
dar o máximo de conhecimento do 
que acontece em nossa casa legis-
lativa estadual. Utilizamos diversas 
ferramentas para potencializar este 
conhecimento. Rádio, Radio Online, 
Site, Televisão, livros e, agora, o Infor-
mativo Mensal O BEQUIMÃO.

Neste Jornal, onde você poderá 
acompanhar as atividades de nos-
sos parlamentares, sua atuação le-
gislativa, fiscalizatória e de absoluta 
autonomia em exercer seu papel de 
situação - os que apoiam o governo 
do estado - e de oposição a este mes-
mo governo.

A Assembleia Legislativa do Mara-
nhão tem como seu patrono Manoel 
Beckman, herói da resistência do 
povo maranhense ante a opressão. O 
Informativo Mensal O BEQUIMÃO é 
uma homenagem ao nosso herói.

Com esta publicação, vamos res-
gatar, também, a memória histórica 
do trabalho parlamentar do deputado 
que você elegeu.

Deputado Estadual

Humberto Coutinho

Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão
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planejando futuras ações, como por 
exemplo, evento relacionado ao Dia 
das Crianças.

Durante a reunião, ficou decidi-
do que o Grupo vai escolher entida-
des que trabalham com crianças para 
a entrega de cestas básicas e brinque-

dos.

Cleide Coutinho anunciou que 
o Clube dos Servidores da Assembleia 
Legislativa, localizado no Maiobão, vai 
passar por uma reforma para melhor 
receber as pessoas que ali frequen-
tam.



Setembro de 2017  |  O Bequimão  |  03

Andressa Valadares

V
ocê sabia que a Assembleia Le-
gislativa tem um canal de comu-
nicação direto com o cidadão? 
É o serviço de Ouvidoria, que 

recebe sugestões, reclamações, críticas, 
elogios, pedidos de informação e outras 
manifestações da sociedade. O objetivo é 
aprimorar os trabalhos do Legislativo Es-
tadual e ampliar os canais de acesso com 
a população.

A Ouvidoria Parlamentar é um ór-
gão interno da Assembleia Legislativa, 
cuja atuação está prevista no Regimento 

Interno da Casa. Li-
gada à 3ª Secretaria 
da Mesa Diretora da 
Casa, a Ouvidoria 
tem como ouvidor-
-geral o deputado 
Zé Inácio (PT), 3º 
secretário.

O serviço 
tem como atri-
buições receber, 
examinar e enca-
minhar aos órgãos competentes recla-
mações ou representações da população 
sobre demandas relacionadas à violação 
ou qualquer forma de discriminação 

atentatória dos di-
reitos e liberdades 
fundamentais; ile-
galidade ou abuso 
de poder; mau fun-
cionamento dos 
serviços legislati-
vos e administrati-
vos da Casa; entre 
outras.

Com o ser-
viço de Ouvidoria, 

a Assembleia Legislativa amplia os ca-
nais de acesso e estreita as relações do 
Legislativo com a sociedade. De janeiro 
a agosto deste ano, a Ouvidoria recebeu 

138 manifestações, sobre os mais varia-
dos assuntos. 

Ouvidoria Parlamentar é canal 
de diálogo com a sociedade

Estudantes visitam a Assembleia Legislativa e são recebidos pelo deputado Júnior  Verde

O serviço tem como atribuições receber, examinar e encaminhar aos órgãos 
competentes reclamações ou representações da população

Andressa Valadares

A 
participação ativa e constru-
tiva do jovem nas demandas 
políticas e sociais que nos 
envolvem é um motor poten-

te para a sociedade. Nesse sentido, o 
programa Parlamento Estudantil Ma-
ranhense busca incentivar os jovens 
maranhenses a olharem ao seu redor 
e propor soluções para os principais 
problemas que o cercam. Para a edição 
deste ano, 22 estudantes foram sele-
cionados e devem atuar na rotina dos 
trabalhos da Assembleia Legislativa.

O objetivo do Parlamento Estu-
dantil Maranhense é levar o estudante 
a pensar na sua realidade, observando 
os problemas que precisam de solu-
ção e propondo possíveis alternativas, 
em formato de propostas de lei, sobre 
qualquer tema. Para participar, os jo-
vens tiveram que elaborar um projeto 
de lei junto à sua instituição de ensi-
no. O processo de seleção foi feito pela 
Secretaria de Estado da Educação (Se-
duc), por meio de um convênio assina-
do com a Assembleia Legislativa.

Rosimário Pereira e Iara Ribei-

ro estão entre os selecionados para o 
programa. Ambos estudam no Centro 
de Ensino Antônio Ribeiro, que fica no 
bairro Sá Viana, em São Luís. Os dois 
jovens estão animados com a esco-
lha de seus projetos. Rosimário tem 19 
anos e está no 3º ano do Ensino Mé-
dio. Ele participa pela segunda vez do 
programa, que mudou muito sua vida. 
O jovem concorre com uma proposta 
que mexe com a juventude do bairro 
onde mora: as drogas.

“Meu pai está muito contente 
por eu ter chegado a esse nível. Eu mu-
dei muitas coisas, como o meu modo 
de falar, de me comportar. É um pro-
grama que muda o aluno para melhor”, 
declarou.

Rosimário também influenciou 
outros colegas, como a Iara Ribeiro. 
Ela, que tem 16 anos, disse que sem-
pre procurava o Rosimário para ti-
rar dúvidas, na tentativa de melhorar 
a sua proposta. Iara buscou um fato 
bem marcante entre as meninas da 
sua idade para elaborar seu projeto: a 
gravidez na adolescência.

No dia 24 de novembro, os 22 
deputados estudantes serão diplo-

Parlamento Estudantil
O programa busca incentivar os jovens maranhenses a olharem ao seu 

redor e  propor soluções para os principais problemas que o cercam

Para fazer qualquer tipo de denún-
cia basta acessar o endereço www.
al.ma.leg.br, clicar na aba ‘Ouvido-
ria’, depois em ‘Fale com a Ouvi-
doria’ e preencher o formulário in-
formando os dados solicitados. O 
cidadão também pode reportar suas 
demandas pelo telefone (98) 3269-
3450, Whatsapp (98) 9 8828-1020 
ou e-mail ouvidoria.alema@al.ma.
leg.br. Fotos e/ou vídeos que cor-
roborem com a denúncia também 
podem ser encaminhados

mados, empossados e investidos no 
mandato de um ano, no qual atuarão 
na rotina dos trabalhos legislativos da 
Casa. Eles vão vivenciar todo o proces-
so legislativo e de liderança. Todos os 
projetos aprovados serão encaminha-
dos à Mesa Diretora, que pode ou não 
dar tramitação às matérias dentro da 
Casa. Elas podem, inclusive, virar Lei 
caso sejam sancionados pelo gover-
nador Flávio Dino.

“No dia 23 de novembro, to-
dos os estudantes selecionados, que 

são do interior, vão chegar a São Luís, 
com traslado, hospedagem e alimen-
tação custeados pela Assembleia. Já 
no dia 24 de novembro, eles terão uma 
agenda cheia de trabalhos na sede do 
Poder Legislativo. Teremos uma ses-
são legislativa normal, com a presença 
dos deputados estudantes, onde cada 
um deles irá defender o seu projeto e 
tentar aprova-los perante o Plenário”, 
explicou Aristides Lobão, consultor-
-geral da AL.
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Aldenice Moraes

“S
e nós tivermos 
mais direitos, mais 
mulheres em lo-
cais que decidem, 

nós vamos diminuir todos es-
ses preconceitos e todas essas 
mazelas em que as mulheres 
vivem”. A declaração é da de-
putada Valéria Macêdo, pro-
curadora Mulher que, nesta 
entrevista, fala da implanta-
ção e das ações desenvolvi-
das pela pasta em benefício 
da mulher maranhense.

Como surgiu a ideia 
da implantação da 
Procuradoria da Mulher na 
Assembleia Legislativa do 
Maranhão?

Valéria Macêdo - A ideia é 
uma inspiração da senado-
ra Vanessa Grasiotin, que é 
a procuradora da Mulher no 
Senado Federal, e que faz um 
grande trabalho em defesa das 
causas da mulher, dos direitos 
da mulher, no combate à vio-
lência contra a mulher e, tam-
bém, do empoderamento da 
mulher, tanto no social, quan-
to na política. E, nós estamos 
aqui encampando essa luta, 
primeiro, porque somos mu-
lher, acreditamos no poten-
cial das mulheres e achamos 
também que a mulher preci-
sa ser melhor representada. 
Precisamos trabalhar projetos 
de leis a favor das mulheres, 
porque elas são a maioria do 
eleitorado brasileiro, elas que 
nos colocam aqui. Então, elas 
devem ser bem representadas 
pelo parlamento. A Procu-
radoria da Mulher é um ór-
gão de representação efetiva 
nesta Casa, faz parte da Mesa 
Diretora e é mais uma voz de 
empoderamento para as par-
lamentares mulheres aqui do 
Estado do Maranhão.

Quais as ações 
desenvolvidas pela 

Procuradoria desde a sua 
instalação?

Valéria Macêdo - Nós damos 
apoio a todas as instituições, 
a todos os órgãos que com-
batem a violência contra a 
mulher. Estamos sempre par-
ticipando dessas campanhas, 
apresentando projetos de leis 
que tratam da questão dos 
direitos das mulheres, das ga-
rantias, do espaço da mulher 
no poder. Fazemos seminá-
rios, mesas redondas de dis-
cursões importantes sobre a 
questão do avanço da mulher 
em todas as áreas, social, eco-
nômica e política. Da mesma 
forma, estamos abrindo uma 
interlocução entre os outros 
órgãos, como o Poder Judi-
ciário, Ministério Público, De-
legacias da Mulher, a Polícia 
Militar, enfim, no combate a 
violência contra a mulher e 
também nas denúncias de 
mazelas contra as mulheres. 

 O programa Fala, Mulher 
é uma idealização da 
Procuradoria. Qual é a 
mensagem que é repassada 
para as mulheres?

Valéria Macêdo – O Fala, Mu-
lher! é um programa onde 
são  debatidos e incentivadas  
todas as mulheres do estado 
do Maranhão a participar da 
política, conhecer sua realida-
de, a lutar por melhores con-
dições lá no seu município e, 
também, claro, se empode-
rar, porque a mulher tendo 
conhecimento, participando, 
tendo coragem de enfrentar 
todas as dificuldades que en-
frenta para se colocar no pa-
tamar que ela deve se colocar, 
afinal de contas, ela tem im-
portância social, econômica e 
política muito grande.  Mas a 
mulher está muito aquém da 
sua importância porque ela 
não assume a maioria. Nós, na 
política, representamos uma 
minoria; na economia, nós 

Procuradoria da Mulher, deputada Valéria Macêdo

“Precisamos combater o preconceito e as 
mazelas em que as mulheres vivem”

Valéria Macêdo destaca 
ações desenvolvidas pela 
Procuradoria da Mulher

representamos mais de 40% 
da economia mundial mas, no 
entanto, nós não estamos de-
legando, nós não estamos na 
chefia das empresas, da mes-
ma forma na sociedade. Pre-
cisamos participar mais, ser 
presidente de partido, tomar 
mais decisões, estar em locais 
estratégicos que tomam deci-
sões, porque só assim vamos 
avançar na luta pelos direitos 
da mulher. 

Na sua avaliação, a Lei 
Maria da Penha tem 
conseguido ser eficaz na 
redução da violência contra 
a mulher?

Valéria Macêdo - Você vê que 
mesmo com a Lei Maria da 
Penha que já está completan-
do 11 anos, nós ainda temos 
todos os dias mulheres sen-

do violentadas aqui no Brasil, 
no estado do Maranhão. Isso 
quer dizer o quê? Que nós 
precisamos de mais instru-
mentos, de todos os órgãos 
trabalhando para realmente 
eliminar essa violência, pelo 
menos diminuir esse número 
alarmante que ainda se tem 
da violência contra a mulher. 
Então falta o quê?. Mais mu-
lheres nos poderes lutando 
pelas suas causas. 

O que essas ações podem 
trazer de benefícios para as 
mulheres?

Valéria Macêdo - Muitos be-
nefícios, é claro. Se nós tiver-
mos mais direitos, mais mu-
lheres em locais que decidem, 
mais políticas que nos favore-
çam; que tirem a mulher des-
sa condição de ganhar menos 

que os homens, ser menos 
representada na política, estar 
em menos lugares que defi-
nem as políticas públicas, nós 
vamos diminuir todos esses 
preconceitos e todas essas 
mazelas em que as mulheres 
vivem.

Quais os próximos passos 
da Procuradoria da Mulher 
no âmbito do Maranhão?

Valéria Macêdo - A Procu-
radoria iniciou este ano, mas 
nós teremos vários passos. 
Queremos fazer um seminário 
só com mulheres, com a par-
ticipação de autoridades fe-
derais, para que a gente possa 
realmente incentivar todas as 
parlamentares para encampar 
essa luta conosco em favor da 
mulher maranhense.

Inauguração da Procuradoria da Mulher, com a presença do vice-presidente Othelino Neto (PCdoB), 
Zé Inácio (PT), Valéria Macêdo (PDT) e Francisca Primo (PCdoB).
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Assembleia Legislativa amplia 
canais de diálogo com a população

E
streou no dia 18 de 
agosto a programação 
da Rádio Assembleia 
Online, mais uma fer-

ramenta importante para a 
divulgação das ações do par-
lamento estadual e participa-
ção do cidadão. A iniciativa é 
da Diretoria de Comunicação 
da Assembleia Legislativa, 
que também implantou, neste 
mês, o Núcleo de Jornalismo 
Impresso. A equipe é respon-
sável pela produção de jornais 
mensais, revistas trimestrais e, 
ainda, a edição de três livros, 
que devem ser lançados até o 
fim deste ano.

A Rádio Assembleia On-
line expande o conteúdo e po-
tencializa a Rádio Assembleia 
96.9 FM, que opera através da 
Rádio Senado com duas horas 
de programação diária. Duran-
te as 24 horas de programa-
ção, a rádio online oferecerá 
ao ouvinte maior interação 
com o legislativo maranhense, 
notícias e programação musi-
cal.

A rádio pode ser aces-
sada por computador, tablet 
ou celular, pelos sites www.
radioalema.com e www.al.ma.
leg.br. Nos smartphones com 
sistema operacional Android 

ou iOS, basta baixar o aplica-
tivo da Assembleia Legislati-
va do Maranhão, pelo Google 
Play Store ou App Store. A pro-
gramação também está sendo 
transmitida ao vivo pelo Fa-
cebook, na fanpage Rádio As-
sembleia Maranhão.

“A Rádio Online possi-
bilita uma maior abrangência 
na comunicação, além de ser 
uma ferramenta importante 
na publicidade das ações do 
parlamento estadual e na par-
ticipação do cidadão, assim a 
interação entre o ouvinte e o 
Legislativo se tornará ainda 
mais rápida e direta”, enfatizou 

o diretor de Comunicação, 
Carlos Alberto Ferreira.

NÚCLEO DE JORNALISMO 
IMPRESSO

Outra novidade é a cria-
ção do Núcleo de Jornalismo 
Impresso, que ficará respon-
sável pela produção de jornais 
mensais, revistas trimestrais e 
edição de três livros sobre a 
história do parlamento mara-
nhense.

O primeiro jornal deve 
ser lançado no fim de setem-
bro, com matérias especiais, 
resumo das últimas ações 

do Legislativo e atuação dos 
parlamentares. Junto com o 
jornal também será lançado 
o primeiro livro, que trará um 
perfil dos atuais deputados es-
taduais.

“O nosso objetivo é dar 
maior visibilidade às ações da 
Assembleia Legislativa, utili-
zando todas as plataformas 
disponíveis. Pretendemos 
também fazer um resgate da 
história do parlamento mara-
nhense, por meio de publica-
ções de conteúdos especiais”, 
destacou Jacqueline Heluy, 
diretora da TV e Rádio Assem-
bleia.
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ACONTECEU...
Grupo de Esposas de 
Deputados do Estado do 
Maranhão - Gedema
Festa em homenagem ao Dia dos Pais - O 
Gedema promoveu uma grande festa comemorati-
va em homenagem ao Dia dos Pais. A realização de 
um torneio de futebol e a apresentação de grupos 
culturais marcaram 
a celebração, que 
aconteceu na sede 
da Associação dos 
Servidores da As-
sembleia Legislativa, 
no Maiobão.

Homenagem dos alunos do Projeto Sol 
Nascente - Os pais dos alunos do Projeto Sol 
Nascente também foram homenageados. A co-
memoração teve como tema Pai Amigo de Todas 
as Horas. Em clima de confraternização, os pais 
acompanharam as apresentações dos seus filhos, 
que fazem parte das oficinas ali desenvolvidas. 
Também houve sorteios de brindes, como TV, re-

lógio, celular e kits do 
Boticário. O Projeto 
Sol Nascente é coor-
denado pelo Gedema 
e atende 120 crianças 
e jovens que moram 
na Cidade Operária e 
adjacências.

Doação de donativos para a Escola Can-
to do Sabiá - Dentre as ações realizadas no pri-
meiro semestre, o Gedema fez doação de donati-
vos para a Escola Canto do Sabiá, localizada na Vila 
Conceição, no Alto do 
Calhau; a reforma ge-
ral e doação de uten-
sílios domésticos para 
a Casa de Apoio Je-
sus Cristo Liberta, em 
Pedrinhas; e doações 
para a Igreja Adventis-
ta do 7º dia.

Diretoria de Saúde e 
Medicina Ocupacional
Campanha de conscientização ‘Hepatite 
Zero - A Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacio-
nal da Assembleia Legislativa, juntamente com o 
Gedema, realizou a campanha de conscientização 
‘Hepatite Zero’. O objetivo foi esclarecer dúvidas 
e orientar os servidores da Casa sobre os tipos de 

hepatite, que é uma 
doença silenciosa e, 
na maioria dos casos, 
assintomática. A cam-
panha terá ainda uma 
segunda etapa, com a 
imunização dos servi-
dores.

Escola do Legislativo
Palestra sobre o atendimento à pessoa 
com deficiência - Como atender ao cidadão 
com deficiência foi o tema da palestra promovida 
pela Escola do Legislativo. O objetivo foi capacitar 
os servidores da Assembleia Legislativa, preparan-
do-os para o melhor e 
adequado atendimen-
to ao cidadão com 
deficiência. A palestra 
foi proferida por inte-
grantes da empresa 
SIM Social - Sistema 
de Inclusão Multipro-
fissional.

Treinamento em técnicas de liderança 
- Chefes de diversos setores da Assembleia Legis-
lativa participaram do programa de capacitação 
Leader Coach Training, promovido pela Escola do 
Legislativo e Diretoria de Recursos Humanos da 
Casa. O objetivo foi melhorar o desempenho no 

serviço público, por 
meio da apreensão de 
técnicas de liderança. 
O curso de formação 
teve uma parceria 
com o Instituto Bra-
sileiro de Coaching 
(IBC).

Curso de Formação Básica em Informá-
tica - A Escola do Legislativo está oferecendo aos 
servidores da Casa um curso de Formação Básica 
em Informática. O objetivo é contribuir com o pro-
cesso de aperfeiçoamento do Poder Legislativo. As 
aulas devem se estender até o mês de dezembro. 
O curso é oferecido 
sempre no primeiro 
e segundo semestres 
do ano, em uma es-
tratégia de capacita-
ção continuada dos 
servidores da Casa.

Curso de Oratória e Comunicação - Falar 
em público é uma habilidade essencial na vida pes-
soal e profissional e, por isso, a Escola do Legislativo 
promoveu um curso de Oratória e Comunicação 
voltado para os servidores da Casa. Ministrado pelo 

professor e escritor 
Marcos Soares, a ca-
pacitação teve como 
objetivo desenvolver 
a capacidade de diá-
logo dos servidores 
da Assembleia Legis-
lativa, rompendo as 
dificuldades de fala.

Capacitação para o uso do Sistema de 
Contratação Pública - Servidores da Assem-
bleia Legislativa também participaram de uma 

capacitação sobre o uso do Sistema de Acompa-
nhamento Eletrônico de Contratação Pública (Sa-
cop). O treinamento foi realizado em parceria com 
a Escola Superior de Controle Externo (Escex) do 
Tribunal de Contas 
do Estado (TCE). 
O curso atendeu a 
uma demanda da 
Comissão de Lici-
tação Permanen-
te da Casa, que foi 
prontamente aten-
dida pela Escola do 
Legislativo.

Oficina de Comportamento e Imagem 
Pública - O papel do Cerimonial no ambiente 
Legislativo foi destaque na oficina de Comporta-
mento e Imagem Pública. A qualificação foi uma 
parceria entre a Escola do Legislativo e a Interlegis, 
que ofereceu um 
treinamento sobre 
cerimonial, proto-
colo e etiqueta aos 
profissionais que 
trabalham direta-
mente nesse seg-
mento.

Creche-Escola 
Sementinha
Atividades em homenagem ao Dia dos 
Pais - Em homenagem ao Dia dos Pais, a Creche-
-Escola a Sementinha organizou uma série de ati-
vidades, que envolveu alunos, pais e professores. 
Os pais puderam comemorar a data em conjunto 
com os filhos. Antes da culminância, as professoras 
trabalharam a temática com as crianças em sala 
de aula, com ativi-
dades envolvendo 
exposição de fotos 
nos murais, produ-
ção textual e, por 
fim, contação de 
história e pintura 
de quadros junto 
com os pais.

Desfile cívico aborda temática sobre tu-
rismo sustentável - A Creche-Escola Semen-
tinha também fez uma viagem sustentável pelo 
mundo durante o desfile cívico apresentado em 
homenagem à Independência do Brasil. Com o 
tema Turismo Sustentável para o Desenvolvimen-
to, os alunos des-
filaram não só a 
cultura de diversos 
países, mas, tam-
bém, questões re-
lacionadas à sus-
tentabilidade.
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A 
pedido da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, técnicos da 
Assembleia Legislativa, junto com ambientalistas, pesquisadores e autoridades, partici-
param, em agosto,  da 3ª Expedição ao Rio Balsas, o maior afluente do Rio Parnaíba com 
cerca de 548 km de extensão.

O grupo analisou as nascentes e constatou que quase todas estão praticamente secas, o 
que pode prejudicar o desenvolvimento de inúmeras atividades, como pesca, navegabilidade, 
produção de energia elétrica, abastecimento urbano e lazer, o plantio de soja e algodão.

DEPUTADOS CONSTATAM DEGRADAÇÃO 
DOS RIOS BALSAS E TOCANTINS 

Vistoria foi realizada pela Comissão 
de Meio Ambiente da Assembleia 
Legislativa

IMPERATRIZ
Após a expedição, a Comissão de Meio Ambiente seguiu até a cidade de Imperatriz, dessa vez 
com a presença dos deputados Léo Cunha (PSC), que preside a comissão, e Wellington do Cur-
so (PP), para uma visita técnica ao Rio Tocantins e à estação de tratamento de esgoto da Caema.

Em seguida, os parlamentares realizaram uma audiência pública, na Câmara Municipal da cida-
de, para debater as causas do baixo nível da água do rio e do alto nível de esgoto ‘in natura’ des-
pejado no rio, um dos principais entraves para o fornecimento de água potável para a população. 

Fazer um mapeamento dos principais afluentes do Rio Tocantins, realizar o monitoramento dos 
pontos de captação, efetivar a rede de canalização de esgoto e solicitar à Caema um relatório 
das atividades desenvolvidas pelas quatros ETE’s estão entre os principais encaminhamentos da 
audiência.

Deputado Léo Cunha
“A audiência  serviu para debater com autoridades 

e a população soluções para o desabastecimento que 
ameaça a cidade, por conta do assoreamento do rio, que 
prejudica, além de Imperatriz, as populações de Estreito, 
Porto Franco, Campestre, Governador Ribamar Fiquene, 
Governador Edison Lobão, Cidelância e Vila Nova dos 
Martírios. Vou solicitar ao governador Flávio Dino que 
aumente o orçamento da Caema para investir nas obras 
necessárias até que a situação do tratamento de esgoto e 
fornecimento de água potável se resolva por completo”.

Deputado Wellington do Curso
“A segunda maior cidade do Maranhão desenvol-

veu e, infelizmente, a rede de esgoto não acompanhou 
o crescimento populacional. Visitamos vários trechos e 
riachos. Os Riachos do Meio e Bacuri, por exemplo, estão 
repletos de lixo. Onde deveria ser um riacho encontra-
mos um esgoto a céu aberto. Precisamos discutir ações 
efetivas como a canalização e ações conjuntas entre es-
tado e município, tendo por objetivo evitar problemas 
ainda maiores para a população local. O Rio Tocantins 
pede socorro!”

Deputados durante vistoria técnica nos rios
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Adriano Sarney

- Propôs a instituição da Política 
Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável da Agricultura 
Familiar, para nortear a elabora-
ção e a implementação do Plano 
Estadual de Desenvolvimento 
Rural Sustentável da Agricultura 
Familiar.

- Apresentou proposição para 
isentar escolas comunitárias do 
pagamento de faturas de água 
e luz.

Ana do Gás 

- Propôs que o Estado contrate 
somente empresas que possuam 
o mínimo de 5% de empregados 
do sexo feminino no seu quadro 
funcional.

- Apresentou projeto que visa 
mobilizar em torno de sustenta-
bilidade do planeta, instituindo 
a política estadual de incentivo 
à geração e ao uso de energia 
solar. 

Andrea Murad

 - Autora de 23 proposições, a 
líder do Bloco de Oposição tem 
seu foco na fiscalização das 
ações do Governo do Estado, 
que já resultou em mais de 30 
representações e ações junto aos 
órgãos de controle e Poder Judi-
ciário.

- A oposicionista é autora das 
principais denúncias contra o 
governo como o aluguel da Clí-
nica Eldorado e aluguel de casa 
pela FUNAC. 

Antônio Pereira

- Solicitou a perfuração de um 
poço artesiano na Vila São João, 
próximo ao bairro Lagoa Verde, 
no município de Imperatriz

- Cobrou a duplicação da rodovia 
MA 122, que liga Amarante a Se-
nador La Rocque. 

Bira do Pindaré

- Pediu a priorização, no Progra-
ma Mais Asfalto, das vias inter-
bairros, corredores de transporte 
coletivo e as regiões dos limites 
territoriais entre os municípios da 
Ilha de São Luís.

- Propôs que eleitores convo-
cados e nomeados pela Justiça 
Eleitoral, durante o período elei-
toral, tenham isenção no paga-
mento de taxas de inscrição nos 
concursos públicos realizados 
pela Administração Pública Di-
reta, Indireta, Autarquias, Funda-
ções Públicas e entidades manti-
das pelo Estado

 Cabo Campos

- Solicitou a criação de vagas no 
quadro de praças e oficiais da 
Policia Militar do Maranhão, para 
suprir as necessidades de novos 
batalhões que serão criados.

- Solicitou que seja restaurada 
a estrada vicinal do povoado de 
Vista Alegre de Serrano a Santa 
Maria, em Cururupu.

 Carlinhos Florêncio

- Propôs que doadores de me-
dula óssea e de sangue tenham 
isenção em concursos públicos 
promovidos pelo Governo do 
Maranhão

- Se comprometeu em destinar 
emendas parlamentares para a 
reforma do Hospital Municipal de 
Lago Verde e custeio da Saúde no 
município.

César Pires

- Propôs a proibição do corte de 
energia elétrica em cortar o for-
necimento de energia elétrica 
de consumidores residenciais às 
sextas-feiras e vésperas de feria-
dos.

- Solicitou a recuperação urgente 
da rodovia MA-026. 

Dr Levi Pontes

- Destacou um ano de funciona-
mento do Viva em Chapadinha, 
fruto de um requerimento de sua 
autoria.

- Garantiu imediata retomada 
da obra do Hospital Regional de 
Chapadinha.

Edilázio Júnior

- Propôs ações combate, contro-
le, prevenção e redução de doen-
ças pelo vetor Aedes aegypti no 
Estado do Maranhão.

- Solicitou a instalação do Corpo 
de Bombeiros comando Timon, 
no prédio do antigo CSU.

Edivaldo Holanda

- Propôs que doulas estejam pre-
sentes durante o trabalho de par-
to, parto e pós-parto imediato, 
nas maternidades, casas de parto 
e estabelecimentos hospitalares 
congêneres, da rede pública e 
privada do Estado do Maranhão.

- Pediu a imediata recuperação 
de estrada que liga os povoados 
Olinda dos Aranhas à Ponta do 
Engenho, em São João Batista. 

Edson Araújo

- Propôs a instalação de fraldários 
para uso de pessoas com neces-
sidades especiais e idosas, em es-
tabelecimentos de uso coletivo. 

 - Solicitou a instalação do Pro-
grama Praia Acessível – Esporte 
para Todos, no litoral da Ilha de 
São Luís. 

Eduardo Braide

- Propôs a inclusão no calendá-
rio oficial de eventos do Estado 
do Maranhão o Dia de São Mar-
çal, a ser realizado anualmente 
a 30 de junho, no município de 
São Luís.

- Propôs a obrigatoriedade de 
realização de vistoria anual, com 
emissão de laudo técnico, para 
utilização de brinquedos em 
parques infantis. 

Fábio Braga

- Propôs que seja colocado brin-
quedos e aparelhos de condi-
cionamento físico em parques e 
praças destinados à pessoas com 
deficiência e mobilidade reduzi-
da.

- Pediu a recuperação e manu-
tenção do mercado público da 
cidade de Coroatá. 

Fábio Macedo

- Solicitou ao Governo do Esta-
do, a recuperação do Sistema de 
Abastecimento de Água de Dom 
Pedro. 

- Propôs a criação do Programa 
de Auxílio Psicológico à Vítimas 
de Crimes de Violência Sexual. 

Francisca Primo

- Propôs a criação do Programa 
“Pro-Meninas”, com o objetivo 
de elaborar e implantar políticas 
públicas intersetoriais, para me-
ninas de 10 a 15 anos. 

- Solicitou a inclusão das seguin-
tes comunidades no Mais Asfalto: 
Novo Horizonte; Lago Azul; Vila 
Valian; Vila Recanto Canaã; Vila 
Ayrton Senna; Vila Aparecida; 
Vila Betel; São Raimundo Dos 
Motores; Rio Do Meio; Tibiri, E 
Tibirizinho. 

Glalbert Cutrim

- Solicitou viatura para o municí-
pio de Cantanhede.

- Pediu a reforma da quadra po-
liesportiva da Escola Centro de 
Ensino Aniceto Mariano Costa, 
em Matinha.

 

Graça Paz

- Solicitou a reforma da praça 
Rancho Dom Luís, localizada no 
bairro João de Deus, em São Luís. 

- Propôs que seja considerado 
Bem Cultural e Imaterial do Ma-
ranhão as Músicas dos Registros 
Fonográficos intitulados “ILHA 
MAGNÉTICA” e “ILHA BELA”.

Hemetério Weba

- Pediu a inclusão do município 
de Amapá do Maranhão no Pro-
grama “Água para Todos”.

- Solicitou o Programa “Mais As-
falto” para o município de Amapá 
do Maranhão.  

Indicação

Humberto Coutinho

- Garantiu a instalação de uma 
unidade do Instituto Médico Le-
gal no município de Caxias.

- Viabilizou repasse mensal de R$ 
675 mil para a maternidade Car-
mosina Coutinho, em Caxias.

 Josimar de Maranhaozinho

- Propôs que as empresas no Ma-
ranhão sejam obrigadas a dispo-
nibilizarem crédito ou reembolso 
imediato, para pagamentos efe-
tuados em duplicidade por con-
sumidores.

- Propôs a isenção de IPVA para 
proprietários de veículos que 
exerçam atividade de lavoura e 
agricultura familiar. 

Júnior Verde

- Solicitou a disponibilização de 
uma viatura policial para o muni-
cípio de Sambaíba. 

- Apoiou o esporte no estado, a 
exemplo do incentivo ao I Cam-
peonato da Curva da Mata do 
Boi, uma competição esportiva 
realizada em povoado localizado 
no município de Bela Vista.

Léo Cunha

- Propôs a pavimentação asfálti-
ca para a Avenida Brasil em Ca-
rolina. 

- Solicitou a implantação de Res-
taurante Popular em Imperatriz. 

Marcos Caldas

- Solicitou a implantação do Pro-
grama Mais Asfalto no município 
de Magalhaes de Almeida.

- Propôs que autoridades tenham 
direito ao Registro Estadual de 
Propriedade de Arma de Fogo 
(REPAF) e ao Porte Estadual de 
Arma de Fogo (PEAF) expedidos 
pela Polícia Civil do Estado do 
Maranhão, para as autoridades 
que especifica.

Max Barros

- Propôs que seja oferecido aten-
dimento presencial das empresas 
prestadoras de serviços na área 
de internet, de telefonia e televi-
são por assinatura no Estado do 
Maranhão;

- Milita na área da regularização 
fundiária em São Luís, debatendo 
em audiências públicas, legislan-
do e oferecendo assistência aos 
moradores da Grande Ilha que 
sofrem com a questão. 

Nina Melo

-Propôs a instalação da semana 
de conscientização sobre a im-
portância da vacinação em adul-
tos e crianças.

- Apresentou proposição para 
instituição de normas gerais para 
a revitalização da Bacia Hidrográ-
fica do Rio Itapecuru.

Othelino Neto

- Apresentou projeto que ga-
rante direitos dos usuários do 
serviço de Saúde, fazendo com 
que eles tenham o seu direito de 
ser humano respeitado naquele 
momento de maior sensibilida-
de.

- Direcionou R$ 1 milhão em 
emenda para a construção de 
um hospital de 50 leitos em Barra 
do Corda. 

Paulo Neto

- Anunciou destinação de emen-
da ao projeto ‘Quintais Produti-
vos’, do Governo do Estado, que 
tem como objetivo incentivar a 

produção dos pequenos agricul-
tores. 

- Pediu que a Cemar dê explica-
ções sobre valores elevados de 
tarifas que estão sendo cobradas 
em diversos municípios do inte-
rior do Maranhão.

Professor Marco Aurélio

- Propôs a criação da frente par-
lamentar em defesa da bonifi-
cação para alunos oriundos de 
escolas maranhenses no Enem, 
para ingresso na UFMA.

- Fez a relatoria do Projeto, de 
autoria do Executivo, que criou a 
UEMASUL, Universidade Estadual 
da Região Tocantina.

Rafael Leitoa

- Participou da aula Inaugural 
do Colégio Militar Tiradentes V, 
em Timon. O colégio foi instala-
do conforme Indicação e defesa 
dele junto ao governo do Mara-
nhão

- Enviou R$ 3 milhões em emen-
das para a construção do Centro 
de Juventude Francisco Carlos 
Jansen, também em Timon, no 
Parque Piauí.

Raimundo Cutrim

- Solicitou a providencia de estu-
dos técnicos que possibilitem a 
conexão de internet na comuni-
dade Ananandiba, na BR 135, em 
Pedrinhas. 

- Solicitou o envio de ambulância 
para o município de Joselândia. 

Ricardo Rios

- Solicitou um kit de patrulha ur-
bana para o município de Bom 
Jesus das Selvas.

- Solicitou o envio de uma ambu-
lância para o município de Arari.

Rigo Teles

- Solicitou o envio de uma mo-
toniveladora para o município de 
Arame.

- Solicitou a inclusão do muni-
cípio de Jenipapo dos Vieira no 
Programa Mais Asfalto.

Roberto Costa

- Propôs a Lei Estadual de Prote-
ção aos Animais, estabelecendo 
normas para a proteção, direito, 
defesa e preservação dos animais 
no Estado do Maranhão.

- Propôs a gratuidade para que o 
idoso e pessoa com deficiência 
tenham gratuidade para ocupar 
vaga de estacionamento público 
ou privado. 

Rogério Cafeteira

- Solicitou a instalação de um 
núcleo da Defensoria Pública no 
município de São Joao dos Patos

- Propôs prioridade no atendi-
mento em filas aos portadores 
de transtorno do espectro autis-
ta em todos os órgãos públicos, 

espaços de lazer e em estabe-
lecimentos médicos, públicos e 
privados.

Sérgio Frota

- Propôs a colocação de placas 
em hospitais, unidades de saú-
de, laboratórios e postos de saú-
de com nome dos médicos em 
exercício, chefes de enfermagem 
e seus horários de atendimento.

- Solicitou isenção de pagamento 
de IPTU para o contribuinte com 
mais de sessenta anos.

Sousa Neto

- Cobrou providencias do Poder 
Judiciário e Ministério Público 
sobre as denúncias de abuso de 
poder político e econômico em 
Bela Vista do Maranhão.

- Solicitou providências para a 
instalação de banheiros públicos 
ao longo da Avenida Litorânea.

Stenio Rezende

- Destinou emenda para a cons-
trução do Hospital Regional de 
Balsas.

- Destinou emenda para instala-
ção do sistema de vídeomonito-
ramento em Santa Inês.

Valéria Macedo

- Propôs a criação do “Dia Esta-
dual de Combate ao Feminicídio”, 
a ser comemorado, anualmente, 
no dia 1º de fevereiro.

- Solicitou a instalação de um 
Instituto Médico Legal (IML) e 
de um Instituto de Criminalística 
(ICRIM)  no município de Balsas.

Vinicius Louro

- Solicitou a implantação e insta-
lação da rede de internet gratui-
ta do maranhão (MARANET) no 
município de Pedreiras.

- Solicitou o envio de duas via-
turas policiais para o município 
de Arari.

Wellington do Curso

- Propôs o impedimento da re-
tenção, apreensão e recolhi-
mento do veículo com o IPVA 
atrasado.

- Propôs a criação do Programa 
de Alfabetização “Sim, eu Posso!”, 
com o objetivo de combater o 
analfabetismo no Maranhão. 

Zé Inácio

- Propôs que as instituições 
bancárias, públicas ou priva-
das, em operação no Mara-
nhão, fiquem obrigadas a con-
tratar vigilância armada para 
atuar 24h por dia, inclusive em 
finais de semana e feriados. 
 
- Propôs a destinação de 20% das 
vagas dos concursos públicos 
estaduais para negros no Mara-
nhão. 

Proposições mostram intensa atividade
legislativa dos deputados estaduais

*Proposições apresentadas no mês de agosto de 2017.


