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“Foi uma tragédia anunciada”, declara deputado Wellington durante vistoria na UEB 
Jackson Lago e reunião com pais e professores. 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) se reuniu, pela terceira vez, com pais e 
professores da UEB Jackson Lago, na Cidade Operária e cobrou ações de urgência na 
escola por parte da Prefeitura de São Luís. O que motivou mais uma reunião foi o 
descaso com a escola por parte da Prefeitura. Ontem, parte do teto da escola desabou, 
durante chuva que caiu na capital maranhense. 
 
O parlamentar convidou para a reunião a professora Elizabeth Castelo Branco, 
presidente do Sindicato Municipal dos Professores de São Luís; Adelmano Benigno, 
presidente da Comissão de Educação da OAB-MA, professores e pais de alunos. A 
presidente do Sindicato, Elizabeht, solicitou aos professores e a direção da escola que 
comuniquem a Secretaria Municipal de Educação sobre o ocorrido e suspendam as 
aulas enquanto o problema não for solucionado. 
 
“Não podemos permitir que alguns professores deem aula, e não se solidarizem com os 
demais que tiveram suas salas com o teto desabado. Pedimos que os pais 
compreendam, os demais professores se solidarizem e a direção suspenda as aulas até 
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que a Prefeitura de São Luís resolva os problemas da escola”, disse Elizabeht Castelo 
Branco. Na oportunidade, o deputado Wellington destacou que, já fez três reuniões na 
escola e agora cobra ações de urgência da Prefeitura de São Luís na UEB Jackson Lago. 
 
“O desabamento do teto da escola foi uma tragédia anunciada. Semana passada 
viemos à escola por meio do programa “De Olho Nas Escolas”, após denúncias de pais 
de alunos, e foi comprovado que a UEB não tem condições de abrigar os alunos. São 
salas escuras, sem ventilação e sujas. A diretora tem ouvido todas as demandas dos 
pais de alunos e professores e esclareceu que tem enviado ofícios a Secretaria de 
Educacao do Município e não obteve respostas. Na semana passada, fizemos uma 
audiência pública, na biblioteca da escola, para ouvirmos as propostas da prefeitura e 
se quer, um representante compareceu. Participaram da audiência representantes da 
OAB, sindicato dos professores, conselheiros tutelares, pais alunos e professores. 
Passou-se uma semana e nada foi feito por parte da prefeitura. Na tarde de ontem, 
teve uma chuva rápida, e o teto da escola desabou, e não foi só de uma parte da 
escola, foram de várias salas, da entrada da escola e do refeitório. Todas as salas foram 
inundadas. Ou seja, a prefeitura de São Luís não está dando a mínima importância para 
a escola, para a educação dessas crianças e valorização dos professores. E agora, o que 
fazer? As crianças irão ficar sem aula? Até quando? Ninguém mais sabe a quem 
recorrer, enquanto isso, o descaso continuará? Por isso, denunciamos ao Ministério 
Público e solicitamos ações de URGÊNCIA por parte da Prefeitura para que as crianças 
não fiquem sem estudar, não percam o ano letivo”, disse Wellington. 
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Assembleia aprova projeto do Deputado Zé Inácio que garante vigilância armada 24h 
em agências bancárias… 

 
Daniel Pavão, vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão, deputado Zé Inácio, Raimundo  
Raposo, presidente do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão. 

 
A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei de 
autoria do deputado Zé Inácio, que visa a contratação de vigilância armada para atuar 
24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e Privadas do Maranhão, inclusive em 
finais de semana e feriados. 
 
Segundo Zé Inácio, “a segurança dos estabelecimentos bancários através de 
equipamentos eletrônicos ainda é muito fraca, e por isso há a necessidade de se 
estabelecer uma política de segurança interna mais eficiente, por meio da contratação 
de vigilantes que atuem de forma preventiva 24h por dia no interior dos bancos. E é 
isso que o nosso projeto de lei busca: valorizar a vida acima de tudo, respeitar e 
preservar a integridade física dos usuários e funcionários dos bancos, garantindo a 
segurança e a tranquilidade da população”. 
 
O projeto prevê ainda que nas agências deve haver também um meio pelo qual os 
vigilantes possam bipar ou fazer contato direto com a sala de operações da Polícia 
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Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do lado externo do 
estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir a ação de delinquentes, 
tendo em vista que na maioria dos casos a Polícia é acionada depois de mais de uma 
hora, impossibilitando a imediata e efetiva repressão dos criminosos. 
 
O parlamentar Zé Inácio também destacou que o referido projeto é uma forma de 
intensificar a segurança nos estabelecimentos bancários, mas que não substitui o 
trabalho da Polícia Militar. “O que se propõe é uma ação conjunta dos vigilantes que 
atuarão no interior dos bancos junto à Polícia Militar do Estado com o objetivo de 
garantir um direito fundamental, que é a segurança da população que utiliza 
frequentemente os estabelecimentos bancários”, ressaltou o Deputado. 
 
Vale destacar que mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram 
nos finais de semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a 
atuação preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de 
semana e feriados, 24h por dia. 
 
Representantes do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão estiveram na Assembleia em 
apoio ao Deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei em questão, que já foi aprovado 
por unanimidade pelos parlamentares e será encaminhado ao Governo do Estado para 
que possa ser sancionado. Para os vigilantes, o projeto é relevante porque prima pela 
segurança da população e garante postos de trabalho à categoria. 
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Assembleia aprova projeto do Deputado Zé Inácio que garante vigilância armada 24h 
em agências bancárias 

 
 
A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei de 
autoria do deputado Zé Inácio, que visa a contratação de vigilância armada para atuar 
24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e Privadas do Maranhão, inclusive em 
finais de semana e feriados. 
 
Segundo Zé Inácio, “a segurança dos estabelecimentos bancários através de 
equipamentos eletrônicos ainda é muito fraca, e por isso há a necessidade de se 
estabelecer uma política de segurança interna mais eficiente, por meio da 
contratação de vigilantes que atuem de forma preventiva 24h por dia no interior dos 
bancos. E é isso que o nosso projeto de lei busca: valorizar a vida acima de tudo, 
respeitar e preservar a integridade física dos usuários e funcionários dos bancos, 
garantindo a segurança e a tranquilidade da população”. 
 
O projeto prevê ainda que nas agências deve haver também um meio pelo qual os 
vigilantes possam bipar ou fazer contato direto com a sala de operações da Polícia 
Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do lado externo do 
estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir a ação de delinquentes, 
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tendo em vista que na maioria dos casos a Polícia é acionada depois de mais de uma 
hora, impossibilitando a imediata e efetiva repressão dos criminosos. 
 
O parlamentar Zé Inácio também destacou que o referido projeto é uma forma de 
intensificar a segurança nos estabelecimentos bancários, mas que não substitui o 
trabalho da Polícia Militar. “O que se propõe é uma ação conjunta dos vigilantes que 
atuarão no interior dos bancos junto à Polícia Militar do Estado com o objetivo de 
garantir um direito fundamental, que é a segurança da população que utiliza 
frequentemente os estabelecimentos bancários”, ressaltou o Deputado. 
 
Vale destacar que mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram 
nos finais de semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a 
atuação preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de 
semana e feriados, 24h por dia. 
 
Representantes do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão estiveram na Assembleia em 
apoio ao Deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei em questão, que já foi aprovado 
por unanimidade pelos parlamentares e será encaminhado ao Governo do Estado para 
que possa ser sancionado. Para os vigilantes, o projeto é relevante porque prima pela 
segurança da população e garante postos de trabalho à categoria. 
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Ana do Gás exalta avanço em obras no C. E. Genésio Rego em Santo Antônio dos Lopes 

O programa de reformas e reestruturação da rede física escolar do governo do 
Maranhão tem levado inúmeras melhorias para os profissionais e alunos da rede 
pública estadual de vários municípios. E em Santo Antônio dos Lopes, berço político da 
deputada Ana do Gás (PCdoB), não está sendo diferente! O Centro de Ensino Genésio 
Rego, que foi contemplado com a reforma e que já acontece desde março deste ano, 
está com as obras a todo vapor e muito em breve será entregue à população. A 
reforma está em ritmo acelerado e os benefícios vão desde recuperação de telhados, 
pisos, janelas de tabicão, até instalações elétricas e hidráulicas renovadas e nova 
pintura. Tudo para gerar mais conforto e qualidade no processo de ensino-
aprendizagem. 
 

 
 
Esta reforma é fruto de antigas solicitações feitas por alunos e professores e simboliza 
a vitória de um longo trabalho em conjunto das diretoras que já passaram que pelo 
Genésio Rego desde a Maria Leal, Terezinha de Jesus, Francisca Leite, Gracinha Barros e 
da atual Nádia Maria, bem como das secretárias municipais de educação e prefeitos 
que por ali já passaram e do empenho da deputada estadual Ana do Gás que lutou 
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incansavelmente por esta reforma, dando entrada em requerimentos, entregando 
dossiês e cobrando a Secretaria Estadual de Educação desde a gestão da ex-secretária 
Áurea Prazeres até o atual Felipe Camarão. 
 
Em entrevista, Ana do Gás falou um pouco sobre a questão: 
 
“Não podemos desmerecer ninguém neste processo, pois todos que lutaram por esta 
reforma foram essenciais nessa conquista, desde os antigos administradores da cidade 
e da escola até os atuais que reforçaram o pedido este ano. Tenho ido semanalmente 
conversar com o Secretário Felipe Camarão sobre a reforma desde que ela iniciou e 
mesmo não podendo acompanhar de perto devido meus compromissos na Assembleia 
Legislativa, estou por dentro do passo-a-passo das obras graças ao trabalho em 
conjunto que venho fazendo junto ao governo do Estado. Sabemos que não é do dia 
para noite que se consegue uma reforma completa de uma escola estadual, seria até 
ingenuidade pensar desta forma. Isso tudo que está acontecendo é o resultado de um 
trabalho em conjunto que foi plantado, cultivado e amadurecido por um tempo e agora 
no início de 2017, graças ao empenho de todos os envolvidos em Santo Antônio, do 
trabalho e compromisso do governador Flávio Dino e dos Secretário de Estado, 
estamos colhendo o resultado. Sem dúvida alguma esta é uma vitória do povo de Santo 
de Antônio dos Lopes e eu fico muito feliz e satisfeita em estar trabalhando 
diretamente neste grande presente para a população”, declarou Ana do Gás. 
 
As reformas das escolas públicas estaduais estão saindo do papel graças ao 
compromisso que o governador Flávio Dino (PCdoB), seus secretários e toda equipe 
que trabalha ao lado do governo estão tendo com os maranhenses. As obras são 
executadas pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) em parceria com a 
Secretaria de Estado da Educação (Seduc). É determinação de Flávio Dino que em sua 
gestão as escolas públicas disponham de condições necessárias para a oferta do ensino 
e da aprendizagem com qualidade. 
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Da Assessoria Parlamentar 
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Alunos do ensino médio estão sem professores, denuncia Andrea… 

MARCO AURÉLIO D’EÇA 
 

 
 
Pais de alunos das escolas José Mota Amaral e Getúlio Vargas em Monção estão 
revoltados com a falta de professores de Física, Matemática e outras disciplinas que 
não estão sendo lecionadas nas unidades estaduais. 
 
A deputada Andrea Murad denunciou que desde 2015 os alunos vêm sendo 
prejudicados e que a SEDUC tem conhecimento do problema. 
 
– A SEDUC é sempre informada sobre a falta de professores em Monção. A Secretaria 
diz que está tudo em ordem, só que até o momento os alunos estão vindo mais cedo 
para casa por falta de professores. Essa situação já é do conhecimento das 
autoridades estaduais como o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que 
depois chega dizendo que está tudo bem, vamos ver se responde isso aqui. No dia 10 
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de abril, numa reunião com os pais, a comunidade escolar e os representantes da 
SEDUC comprometeram-se a resolver, mas até hoje nada mudou, estamos chegando 
ao final do primeiro semestre e os alunos mais uma vez saindo prejudicados por 
causa da inoperância da secretaria de educação – explicou Andrea. 
 
Em seu discurso, a deputada disse ainda que existem os professores contratados, mas 
que não estão cumprindo a carga horária nas escolas de Monção por causa de 
compromissos em outros municípios vizinhos. 
 
– O mais grave de tudo, no meu ponto de vista, dessa denúncia, vem agora: os 
professores assinam o contrato na Gerência Regional de Santa Inês, mas eles não dão 
aula, porque eles vão trabalhar em outros lugares. Têm concursados que não 
cumprem as 40 horas, porque têm outras ocupações em municípios vizinhos, 
simplesmente as crianças ficam sem aula e tudo isso com a cumplicidade, porque eu 
enxergo isso como cumplicidade, da SEDUC que não toma providências para resolver. 
Tenho recebido inúmeras denúncias sobre esse mesmo problema. Já não basta a 
mentira da propaganda criando uma realidade de reformas e construções de escolas 
que não existem, eles deixam alunos até sem professor, prejudicando estudantes? É 
essa a educação oferecida pelo governo Flavio Dino? Vergonha passa longe ao ter 
coragem de ir para a TV e inventar uma realidade na educação do estado que não 
existe – discursou. 
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Cel Ivaldo recebe convite e se filia ao PMN para disputar uma vaga de deputado 
estadual 

 
 
O coronel Ivaldo Barbosa, que tantos serviços tem prestados à Polícia Militar do 
Maranhão e ao sistema de segurança, bem como à população maranhense, decidiu 
entrar para a política partidária. Aceitou o convite e agora é o mais novo filiado do 
PMN, tendo a ficha abonada pelo presidente da legenda, deputado Eduardo Braide. 
 
Antes mesmo de ir para a reforma por imposição e manobra do governador Flávio 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

Dino, Ivaldo já vinha recebendo convites para disputar uma vaga de deputado estadual 
e assim ser o defensor de uma segurança mais eficaz para o Maranhão. 
 
Ele resistiu por longo anos por entender que sua colaboração enfrentando o crime de 
frente era sua tribuna em favor da população. 
 
Durante o dia de ontem recebeu apoio de colegas militares, políticos, classistas e 
comunitárias. Segurança, Saúde e Educação são as suas bandeiras de luta. 
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A força da juventude Republicana: vereador Aldir Junior é eleito presidente do PR da 
capital 

O jovem vereador do PR Aldir Junior assumiu na noite de terça feira (30), a presidência 
do PR em São Luís, ocupando o cargo do ex-deputado estadual Hélio Soares que deixa a 
presidência do PR da capital e passa a ser tesoureiro do partido. A cerimônia aconteceu 
nas dependências da Assembleia Legislativa do Estado. 
 

 
 
A posse reuniu várias lideranças republicanas entre vereadores, prefeitos, magistrados, 
o deputado estadual e presidente do PR no estado Josimar de Maranhãozinho, a 
presidente do PR Mulher Detinha assim como a militância do partido. 
 
Desafio 
 
Para o jovem Aldir Junior esse é mais um desafio na sua carreira política. O mesmo 
afirmou que pretende construir uma grande trajetória na vida pública, pois é de família 
tradicional de políticos tendo seu pai como ex-prefeito em Junco do Maranhão, seu tio 
Josimar deputado estadual e sua irmã Josinha Cunha prefeita em Zé Doca, cidade mais 
importante da região do Alto Turi e Gurupi. “Tenho orgulho das minhas raízes políticas, 
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onde aprendi a, sobretudo ser municipalista e valorizar as pessoas. Estou apenas 
começando uma carreira política e tenho convicção que ainda tenho muito a contribuir 
com o nosso estado”. 
 
Ao seu lado Aldir Junior tem a experiência de Hélio Soares e o deputado Josimar, onde 
a meta Republicana é trabalhar para fortalecer os municípios, ponto de partida das 
políticas públicas do partido. “Acredito na força e determinação desse jovem, que 
desde cedo mostra uma forte inclinação para a vida pública. Somar juventude e 
experiência é uma boa fórmula para fazer uma renovação na política”, destacou o 
deputado Josimar. 
A presidente do PR Mulher Detinha também fez questão de enaltecer as qualidades do 
novo presidente do PR de São Luis, segundo ela, um jovem de boas ideias e com 
vontade de trabalhar pelo estado. “É um jovem que tem mostrado liderança e vem 
crescendo na vida pública. Sabe ouvir a voz da experiência e a voz do povo, tenho 
certeza que São Luís ganhou uma liderança forte que vai honrar a ideologia 
Republicana”. 
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Assembleia aprova projeto do Deputado Zé Inácio que garante vigilância armada 24h 
em agências bancárias   

A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei de 
autoria do deputado Zé Inácio, que visa a contratação de vigilância armada para atuar 
24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e Privadas do Maranhão, inclusive em 
finais de semana e feriados. 
 

 
 
Segundo Zé Inácio, “a segurança dos estabelecimentos bancários através de 
equipamentos eletrônicos ainda é muito fraca, e por isso há a necessidade de se 
estabelecer uma política de segurança interna mais eficiente, por meio da contratação 
de vigilantes que atuem de forma preventiva 24h por dia no interior dos bancos. E é 
isso que o nosso projeto de lei busca: valorizar a vida acima de tudo, respeitar e 
preservar a integridade física dos usuários e funcionários dos bancos, garantindo a 
segurança e a tranquilidade da população”. 
 
O projeto prevê ainda que nas agências deve haver também um meio pelo qual os 
vigilantes possam bipar ou fazer contato direto com a sala de operações da Polícia 
Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do lado externo do 
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estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir a ação de delinquentes, 
tendo em vista que na maioria dos casos a Polícia é acionada depois de mais de uma 
hora, impossibilitando a imediata e efetiva repressão dos criminosos. 
 
O parlamentar Zé Inácio também destacou que o referido projeto é uma forma de 
intensificar a segurança nos estabelecimentos bancários, mas que não substitui o 
trabalho da Polícia Militar. “O que se propõe é uma ação conjunta dos vigilantes que 
atuarão no interior dos bancos junto à Polícia Militar do Estado com o objetivo de 
garantir um direito fundamental, que é a segurança da população que utiliza 
frequentemente os estabelecimentos bancários”, ressaltou o Deputado. 
 
Vale destacar que mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram 
nos finais de semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a 
atuação preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de 
semana e feriados, 24h por dia. 
 
Representantes do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão estiveram na Assembleia em 
apoio ao Deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei em questão, que já foi aprovado 
por unanimidade pelos parlamentares e será encaminhado ao Governo do Estado para 
que possa ser sancionado. Para os vigilantes, o projeto é relevante porque prima pela 
segurança da população e garante postos de trabalho à categoria. 
 
Foto 1: Daniel Pavão, vice-presidente do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão, 
deputado Zé Inácio, Raimundo Raposo, presidente do Sindicato dos Vigilantes do 
Maranhão. 
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Alunos do ensino médio estão sem professores, denuncia Andrea… 

 
 
Pais de alunos das escolas José Mota Amaral e Getúlio Vargas em Monção estão 
revoltados com a falta de professores de Física, Matemática e outras disciplinas que 
não estão sendo lecionadas nas unidades estaduais. 
 
A deputada Andrea Murad denunciou que desde 2015 os alunos vêm sendo 
prejudicados e que a SEDUC tem conhecimento do problema. 
 
– A SEDUC é sempre informada sobre a falta de professores em Monção. A Secretaria 
diz que está tudo em ordem, só que até o momento os alunos estão vindo mais cedo 
para casa por falta de professores. Essa situação já é do conhecimento das 
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autoridades estaduais como o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que 
depois chega dizendo que está tudo bem, vamos ver se responde isso aqui. No dia 10 
de abril, numa reunião com os pais, a comunidade escolar e os representantes da 
SEDUC comprometeram-se a resolver, mas até hoje nada mudou, estamos chegando 
ao final do primeiro semestre e os alunos mais uma vez saindo prejudicados por 
causa da inoperância da secretaria de educação – explicou Andrea. 
 
Em seu discurso, a deputada disse ainda que existem os professores contratados, mas 
que não estão cumprindo a carga horária nas escolas de Monção por causa de 
compromissos em outros municípios vizinhos. 
 
– O mais grave de tudo, no meu ponto de vista, dessa denúncia, vem agora: os 
professores assinam o contrato na Gerência Regional de Santa Inês, mas eles não dão 
aula, porque eles vão trabalhar em outros lugares. Têm concursados que não 
cumprem as 40 horas, porque têm outras ocupações em municípios vizinhos, 
simplesmente as crianças ficam sem aula e tudo isso com a cumplicidade, porque eu 
enxergo isso como cumplicidade, da SEDUC que não toma providências para resolver. 
Tenho recebido inúmeras denúncias sobre esse mesmo problema. Já não basta a 
mentira da propaganda criando uma realidade de reformas e construções de escolas 
que não existem, eles deixam alunos até sem professor, prejudicando estudantes? É 
essa a educação oferecida pelo governo Flavio Dino? Vergonha passa longe ao ter 
coragem de ir para a TV e inventar uma realidade na educação do estado que não 
existe – discursou. 
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Proposta foi aprovada nesta quarta-feira pela Assembleia Legislativa, e vai à sanção do 
governador Flávio Dino 

 
Zé Inácio com aliados do Sindicato dos Vigilantes; projeto beneficia população 

 
A Assembleia Legislativa votou e aprovou nesta terça-feira (30) o projeto de lei de 
autoria do deputado Zé Inácio, que visa a contratação de vigilância armada para atuar 
24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e Privadas do Maranhão, inclusive em 
finais de semana e feriados. 
 
Segundo Zé Inácio, “a segurança dos estabelecimentos bancários através de 
equipamentos eletrônicos ainda é muito fraca, e por isso há a necessidade de se 
estabelecer uma política de segurança interna mais eficiente, por meio da 
contratação de vigilantes que atuem de forma preventiva 24h por dia no interior dos 
bancos. E é isso que o nosso projeto de lei busca: valorizar a vida acima de tudo, 
respeitar e preservar a integridade física dos usuários e funcionários dos bancos, 
garantindo a segurança e a tranquilidade da população”. 
 
O projeto prevê ainda que nas agências deve haver também um meio pelo qual os 
vigilantes possam bipar ou fazer contato direto com a sala de operações da Polícia 
Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do lado externo do 
estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir a ação de delinquentes, 
tendo em vista que na maioria dos casos a Polícia é acionada depois de mais de uma 
hora, impossibilitando a imediata e efetiva repressão dos criminosos. 
 
O parlamentar Zé Inácio também destacou que o referido projeto é uma forma de 
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intensificar a segurança nos estabelecimentos bancários, mas que não substitui o 
trabalho da Polícia Militar. 
 
– O que se propõe é uma ação conjunta dos vigilantes que atuarão no interior dos 
bancos junto à Polícia Militar do Estado com o objetivo de garantir um direito 
fundamental, que é a segurança da população que utiliza frequentemente os 
estabelecimentos bancários – ressaltou o Deputado. 
 
Vale destacar que mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram 
nos finais de semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a 
atuação preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de 
semana e feriados, 24h por dia. 
 
Representantes do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão estiveram na Assembleia em 
apoio ao Deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei em questão, que já foi aprovado 
por unanimidade pelos parlamentares e será encaminhado ao Governo do Estado para 
que possa ser sancionado. 
 
Para os vigilantes, o projeto é relevante porque prima pela segurança da população e 
garante postos de trabalho à categoria. 
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Adriano denuncia falta de transparência do governo 

 
Adriano lembrou de ter cobrado informações sobre o andamento das obras do secretário da Sinfra,  
em sabatina na Assembleia 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou explicações da Secretaria de Estado 
da Infraestrutura (Sinfra), nesta quarta-feira (31), sobre o não fornecimento de 
informações das obras do Anel da Soja. A falta de transparência ocorre desde 
dezembro do ano passado, depois de audiência pública ocorrida em Balsas, 
coordenada pelo parlamentar, quando foi protocolado na Sinfra um requerimento da 
Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa, então presidida por 
Adriano, solicitando relatório do andamento do projeto. Em consequência da falta de 
informações, o parlamentar cogita levar o caso à Justica, por ato de improbidade 
administrativa. 
 
“A Assembleia Legislativa está sendo desrespeitada constantemente, porque nós, 
deputados e deputadas, não conseguimos obter informações sobre as ações do 
Governo do Estado. O que o governo comunista está querendo esconder? Se o governo 
não quer responder à Assembleia, então terá que responder à Justiça”, declarou 
Adriano. 
 
O deputado lembrou de ter cobrado do secretário Clayton Noleto (Sinfra), em fevereiro 
deste ano, em sabatina realizada na Assembleia, informações sobre o andamento das 
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obras e que o mesmo havia prometido enviar as informações, mas não cumpriu. O Anel 
da Soja é um importante projeto, que teve início no governo Roseana Sarney (PMDB), 
financiado com recursos do BNDES, que visa integrar a logística do agronegócio do Sul 
do Maranhão ao Porto do Itaqui, passando pela Ferrovia Norte-Sul. 
 
Segue cópia do ofício com solicitação de esclarecimentos sobre as obras do Anel da 
Soja: 
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Para Wellington, queda de parte do teto da UEB Jackson Lago foi tragédia anunciada 

 
Wellington destacou que, já fez três reuniões na escola e agora cobra ações de urgência da Prefeitura de São Luís  
na UEB Jackson Lago 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) se reuniu, pela terceira vez, com pais e 
professores da UEB Jackson Lago, na Cidade Operária, e cobrou ações de urgência na 
escola por parte da Prefeitura de São Luís. O que motivou mais uma reunião foi o 
descaso com a escola por parte da Prefeitura. Ontem, parte do teto da escola desabou, 
durante chuva que caiu na capital maranhense. 
 
O parlamentar convidou para a reunião a professora Elizabeth Castelo Branco, 
presidente do Sindicato Municipal dos Professores de São Luís; Adelmano Benigno, 
presidente da Comissão de Educação da OAB-MA, professores e pais de alunos. 
 
A presidente do Sindicato, Elizabeht, solicitou aos professores e a direção da escola que 
comuniquem a Secretaria Municipal de Educação sobre o ocorrido e suspendam as 
aulas enquanto o problema não for solucionado. 
 
“Não podemos permitir que alguns professores deem aula, e não se solidarizem com os 
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demais que tiveram suas salas com o teto desabado. Pedimos que os pais 
compreendam, os demais professores se solidarizem e a direção suspenda as aulas até 
que a Prefeitura de São Luís resolva os problemas da escola”, disse Elizabeht Castelo 
Branco. 
 
Na oportunidade, o deputado Wellington destacou que, já fez três reuniões na escola e 
agora cobra ações de urgência da Prefeitura de São Luís na UEB Jackson Lago. 
 
“O desabamento do teto da escola foi uma tragédia anunciada. Semana passada 
viemos à escola por meio do programa “De Olho Nas Escolas”, após denúncias de pais 
de alunos, e foi comprovado que a UEB não tem condições de abrigar os alunos. São 
salas escuras, sem ventilação e sujas. A diretora tem ouvido todas as demandas dos 
pais de alunos e professores e esclareceu que tem enviado ofícios a Secretaria de 
Educação do Município e não obteve respostas. Na semana passada, fizemos uma 
audiência pública, na biblioteca da escola, para ouvirmos as propostas da prefeitura e 
se quer, um representante compareceu. Participaram da audiência representantes da 
OAB, sindicato dos professores, conselheiros tutelares, pais alunos e professores. 
Passou-se uma semana e nada foi feito por parte da prefeitura. Na tarde de ontem, 
teve uma chuva rápida, e o teto da escola desabou, e não foi só de uma parte da 
escola, foram de várias salas, da entrada da escola e do refeitório. Todas as salas foram 
inundadas. Ou seja, a prefeitura de São Luís não está dando a mínima importância para 
a escola, para a educação dessas crianças e valorização dos professores. E agora, o que 
fazer? As crianças irão ficar sem aula? Até quando? Ninguém mais sabe a quem 
recorrer, enquanto isso, o descaso continuará? Por isso, denunciamos ao Ministério 
Público e solicitamos ações de URGÊNCIA por parte da Prefeitura para que as crianças 
não fiquem sem estudar, não percam o ano letivo”, disse Wellington. 
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Sousa Neto cobra de Flávio Dino liberação de licenciamento ambiental para produtores 
rurais 

 
Sousa Neto apontou divergência no decreto que institui o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e  
Atividade Rural do Estado do Maranhão 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (31), para fazer um balanço da audiência pública, proposta por ele, 
que debateu sobre os entraves burocráticos causados pelo Governo do Estado para a 
obtenção do licenciamento ambiental e da outorga do uso de águas superficiais 
(DOAS), em todo o Maranhão. 
 
O evento foi realizado na última quarta-feira (20), no Auditório Fernando Falcão, com 
as presenças dos deputados Júnior Verde (PRB), Valéria Macedo (PDT) e Fernando 
Furtado (PC do B), representantes de órgãos e instituições ligadas à área e grupos de 
produtores rurais de todo o Maranhão. 
 
“Fizemos essa audiência pública para reivindicar do Governo Flávio Dino (PCdoB) que 
tome às providencias juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), já que 
milhares de produtores rurais estão sendo prejudicados com esse entrave da liberação 
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da dispensa de outorga e da licença ambiental. Foi um evento bastante produtivo, que 
contribuirá com o fortalecimento do setor produtivo maranhense”. 
 
Sousa explicou que, hoje, há uma divergência entre o Decreto nº 31.109 publicado no 
Diário Oficial do Estado, no dia 11 de setembro de 2015, que institui o Programa de 
Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural do Estado do Maranhão, que 
concede autorização para licença ambiental e outorga de 50.000 m² e a Portaria de nº 
060 da SEMA, que entrou em vigor no dia 21 de outubro de 2016, determinando que 
essa área fosse diminuída para menos de 3.000 m². “Essas duas medidas estão criando 
um atravanque muito grande para os produtores, agricultores rurais e de toda a classe 
que tenta buscar o incentivo nos bancos”, disse Sousa. 
 
Encaminhamentos 
 
Na ocasião, foram debatidos vários questionamentos sobre a burocracia no 
licenciamento para captação de água da chuva, a preservação dos biomas 
maranhenses e o fortalecimento dos recursos hídricos. Ao final, as autoridades 
relacionaram uma série de propostas que deverão ser enviadas para os órgãos 
competentes. 
 
“Ouvimos e discutimos com os produtores, lideranças e especialistas no assunto, para, 
a partir de agora, elaborarmos os encaminhamentos que vão ser propostos e eu espero 
que, de fato, o problema seja solucionado com urgência. Uma delas refere-se à 
deficiência de técnicos na SEMA que operam no Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Licenças e Autorizações Ambientais (SIGLA), que emite o documento. São mais de 
1,3 mil assentamentos no Maranhão aguardando a liberação para garantir o 
financiamento de projetos de Agricultura Familiar para captação de águas”, declarou o 
deputado. 
 
Participaram da Audiência Pública, membros das secretarias de Estado do Meio 
Ambiente (SEMA), de Agricultura Familiar (SAF), de Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), Incra, Iterma, Caema, Codevasf, Banco do Nordeste, Banco do Brasil Fetrafe, 
Fetaema, Prefeituras Municipais, Câmara de Vereadores, UFMA e Uema, Sindicatos e 
Associações de Produtores Rurais do MA. 
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Vereador Aldir Junior é eleito presidente do PR de São Luís 

 
Os presidentes: Josimar de Maranhãozinho e Aldir Junior 

 
O jovem vereador do PR Aldir Junior assumiu na noite de terça feira (30), a presidência 
do PR em São Luís, ocupando o cargo do ex-deputado estadual Hélio Soares que deixa a 
presidência e passa a ser tesoureiro do partido. 
 
A cerimônia de posse do vereador aconteceu nas dependências da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, onde participaram várias lideranças republicanas entre 
vereadores, prefeitos, magistrados, o deputado estadual e presidente do PR no estado 
Josimar de Maranhãozinho, a presidente do PR Mulher Detinha, assim como a 
militância do partido. 
 
Desafio 
 
Para Aldir Junior esse é mais um desafio na sua carreira política. Ele afirmou que 
pretende construir uma grande trajetória na vida pública, pois é de família tradicional 
de políticos tendo seu pai como ex-prefeito de Junco do Maranhão, seu tio Josimar 
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deputado estadual. 
 
“Tenho orgulho das minhas raízes políticas, onde aprendi a, sobretudo ser 
municipalista e valorizar as pessoas. Estou apenas começando uma carreira política e 
tenho convicção que ainda tenho muito a contribuir com o nosso estado”, disse Aldir. 
 

 
Josimar de Maranhãozinho, Detinha, Hélio Soares e Aldir Junior 

 
Josimar de Maranhãozinho acredita na força do seu sobrinho em se empenhar no 
crescimento do partido. 
 
“Acredito na força e determinação desse jovem, que desde cedo mostra uma forte 
inclinação para a vida pública. Somar juventude e experiência é uma boa fórmula 
para fazer uma renovação na política”, disse o deputado. 
 
A presidente do PR Mulher também fez questão de enaltecer as qualidades do novo 
presidente do PR de São Luís. “É um jovem que tem mostrado liderança e vem 
crescendo na vida pública. Sabe ouvir a voz da experiência e a voz do povo, tenho 
certeza que São Luís ganhou uma liderança forte que vai honrar a ideologia 
Republicana”. 
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Aprovado projeto que garante vigilância armada 24h em agências bancárias… 

 
Mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram nos finais de semana e no período noturno 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão votou e aprovou o projeto de lei, de autoria do 
deputado estadual Zé Inácio (PT), que visa à contratação de vigilância armada para 
atuar 24h por dia nas agências bancárias públicas e privadas do Maranhão, inclusive 
em finais de semana e feriados. 
 
O projeto prevê, ainda, que nas agências deve haver também um meio pelo qual os 
vigilantes possam bipar ou fazer contato direto com a sala de operações da Polícia 
Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do lado externo do 
estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir a ação de delinquentes, 
tendo em vista que, na maioria dos casos, a Polícia é acionada depois de mais de uma 
hora, impossibilitando a imediata e efetiva repressão dos crimino. 
 
Mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram nos finais de 
semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a atuação 
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preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de semana e 
feriados, 24h por dia. 
 

 
Projeto é de autoria do deputado Zé Inácio Rodrigues 
 
 

Representantes do Sindicato dos Vigilantes do Maranhão estiveram na Assembleia em 
apoio ao deputado Zé Inácio, autor do projeto de lei em questão, que já foi aprovado, 
por unanimidade, pelos parlamentares e será encaminhado ao governo do Estado para 
que possa ser sancionado. 
 
Para os vigilantes, o projeto é relevante porque prima pela segurança da população e 
garante postos de trabalho à categoria. 

 

 


