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CCJ aprova projeto de lei do Executivo que prevê empréstimo para pagamento de
precatórios

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) aprovou, na tarde desta terça-feira
(30), em reunião ordinária presidida pelo deputado Antônio Pereira (DEM), na Sala das
Comissões, o Projeto de Lei 129/2019, de iniciativa do Poder Executivo, que trata da
operação de crédito no valor de R$ 620 milhões para pagamento de precatórios.
Participaram os deputados Dr. Yglésio, relator do projeto, Wendel Lages (PMN),
Professor Marco Aurélio (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT), Fernando Pessoa (Solidariedade),
Adriano Sarney (PV), Hélio Soares (PR) e Carlinhos Florêncio (PCdoB).
O projeto foi aprovado com seis votos favoráveis e somente um contrário: o do deputado
Adriano Sarney (PV), que alegou ser “inepto”, uma vez que, segundo o parlamentar de
oposição, não existe linha de crédito no âmbito do Governo Federal para esse tipo de
operação financeira. “Considero esse projeto inepto, porque ele não prevê uma linha de
crédito. Não vou autorizar o governo a tomar uma linha de crédito que não existe, por
isso votei contra”, esclareceu.
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Para Dr. Yglésio, o Governo do Estado tem, atualmente, um passivo de precatórios no
valor de R$ 1,2 bilhões para pagar, sendo 70% desse valor correspondente a dívidas de
governos anteriores. “Com a Emenda Constitucional 99, o Governo do Estado tem a
possibilidade de contrair um empréstimo bancário para trocar a dívida. A dívida é com o
povo, servidores públicos. É vantajoso para o Governo do Estado, porque isso o permitirá
quitar essa dívida, resolvendo, assim, o problema de muitas pessoas que estão há anos
esperando”, justificou.
Para o líder do governo, deputado Rafael Leitoa, a aprovação do projeto de lei na CCJ é
um grande passo para a aprovação do mesmo no Plenário. “Essa operação de crédito é
de fundamental importância ser aprovada porque permitirá ao Governo do Estado quitar
uma dívida que está acumulada há muitos anos, a maioria por governos anteriores, e
não comprometerá sua capacidade de endividamento”. Ressaltou.
Projeto de lei do Consórcio Nordeste de Governadores
A CCJ aprovou também, por unanimidade, o Projetos de Lei 187/2019, de iniciativa do
Poder Executivo, que ratifica o Protocolo de Intenções do Consórcio Interestadual de
Desenvolvimento Sustentável do Nordeste (Consórcio Nordeste de Governadores). O
relator do projeto foi o líder do governo, deputado Rafael Leitoa.
O Projeto de Lei 090/2019, de autoria do deputado Wellington do Curso (PSDB), que
proíbe a inauguração de obras públicas incompletas ou que não atendam ao fim a que
se destinam, foi rejeitado, por vício de competência. E os projetos 243/2019 (de autoria
do Poder Judiciário, que dispõe sobre Custas e Emolumentos) e 083/2019 (de autoria do
deputado Wellington do Curso, que trata da venda de animais domésticos) foram
retirados da pauta a pedido dos relatores, respectivamente os deputados Rafael Leitoa
e Zé Inácio Lula (PT).
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Assembleia aprova antecipação da eleição da Mesa Diretora

Foi aprovado, em primeiro turno na Assembleia, o projeto de resolução legislativa que
autoriza a antecipação, para o segundo biênio da legislatura, da eleição para a Mesa
Diretora da Casa.
A proposta, que altera a redação do art. 7º do Regimento Interno da Casa, é de autoria
do deputado Neto Evangelista.
Com a mudança, a eleição pode ocorrer já a partir do dia 1º de abril do primeiro ano da
legislatura.
Antes, ela só era permitida a partir do dia 1º de março do segundo ano da legislatura.
Desta forma, o atual presidente Othelino Neto é o favorito a se reeleger para o biênio
2021/2022.
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Programa Parlamento Estudantil Maranhense 2019 abrirá inscrições nesta quarta-feira

Serão abertas, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para a terceira edição do Programa
Parlamento Estudantil Maranhense 2019, executado pela Assembleia Legislativa do
Maranhão, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições
podem ser feitas por meio do hotsite http://www.al.ma.leg.br/parlamento-estudantil/ e
se estendem até o dia 12 de agosto.
Serão selecionados os 22 melhores projetos de lei para participar do Parlamento
Estudantil, sendo levado em consideração a técnica e o conteúdo. A divulgação do préresultado dos selecionados será no dia 30 de agosto e, o resultado final, no dia 16 de
setembro. A culminância do programa será no dia 29 de novembro, no Plenário Nagib
Haickel. “A Seduc fará a seleção inicial e irá nos encaminhar 42 projetos. Aqui,
concluiremos a seleção, com os 22 projetos de lei que irão participar do programa”,
explicou o consultor-geral da Alema, Aristides Lobão.
Requisitos
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O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído por 22 Deputados Estudantes,
selecionados entre os alunos devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas
do Maranhão, frequentando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou, ainda, o 2º, 3º ou 4º do
Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio. Os estudantes deverão ter entre 16 a 22
anos de idade completos até a data do evento.
A inscrição se dará através do preenchimento de uma ficha, juntamente com
apresentação de um projeto de lei nas áreas de Cultura, Educação, Esporte, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde e Segurança Pública. Não serão
aceitos projetos que não estiverem enquadrados nestas áreas.
No ato da inscrição deverão ser enviadas a cópia do documento de identidade do
estudante e a declaração escolar de que está cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou frequentando o 2º, 3º ou 4º do Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio.
Também deverá ser preenchido e encaminhado o Termo de Autorização do Responsável
Legal do estudante menor de 18 anos e cópia do documento de identidade do
responsável. A falta de qualquer um desses documentos ensejará o indeferimento da
inscrição.
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Deputado Wellington recebe técnicos da Alumar e agenda visita “in loco” aos lagos de
resíduos

Na manhã desta terça-feira (30), o deputado estadual Wellington do Curso recebeu, em
seu gabinete, uma comissão de técnicos da Alumar. Estiveram presentes a gerente do
Sistema de Gestão, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Relações Institucionais,
Dulcimar Soares; a engenheira civil Márcia Silva; o supervisor de Meio Ambiente,
Eduardo Silva.
O objetivo da visita da comissão técnica é esclarecer alguns pontos que já foram
questionados pelo deputado Wellington, a exemplo dos lagos de resíduos da Alumar.
“Desde 2015, temos alertado para a questão dos lagos de resíduos aqui no Maranhão.
Essa reunião com a comissão de técnicos é importante para esclarecer alguns pontos,
razão pela qual estaremos enviando tudo o que aqui foi debatido aos membros da
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a fim de que possamos
estabelecer a data e, assim, realizar visita de inspeção aos lagos de resíduos de bauxita
e no restante das instalações da empresa, como lago de resfriamento, o lago de água
contaminada e o aterro sanitário industrial. Aguardamos, também, as informações do
IBAMA e das secretarias, tanto estadual quanto municipal, do Meio Ambiente, quanto à
fiscalização e monitoramento das atividades desenvolvidas pela Alumar, bem como de
seus impactos ambientais”, afirma o deputado Wellington.
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Assembleia Legislativa aprova resolução que antecipa eleição da Mesa Diretora

A Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno o projeto de resolução legislativa
que autoriza a antecipação, para o segundo biênio da legislatura, da eleição para a Mesa
Diretora da Casa. O projeto altera a eleição que só poderia ser feita a partir de março
próximo ano, para abril deste ano.
A proposta, que altera a redação do art. 7º do Regimento Interno da Casa, é de autoria
do deputado Neto Evangelista.
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Assembleia realiza sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Mulher
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, nesta terça-feira (30), no Plenário
Deputado Nabig Haickel, sessão solene em comemoração ao Dia Nacional da Mulher. O
evento, de iniciativa da procuradora da Mulher na Assembleia, deputada Helena Duailibe
(Solidariedade), foi presidida pelo deputado Vinícius Louro (PR).

Na abertura, o Hino Nacional Brasileiro foi interpretado no idioma Tupi Guarani pela
índia Djuena Tikuna. Em seguida, Helena Dualibe agradeceu ao deputado Vinícius Louro
por presidir a sessão, bem como aos demais convidados.
A deputada destacou a importância da sessão solene, que reuniu representantes de
vários segmentos que se dedicam à causa da mulher. “Essa sessão é muito importante,
porque nós temos representantes de todos os segmentos e estamos tendo a
oportunidade de destacar os números atuais relativos à presença da mulher na
sociedade. Falamos do quadro que nos assusta muito, que é a questão da desigualdade
no campo de trabalho. Somos a maior força e, muitas das vezes, trabalhamos de forma
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igual, mas ganhamos menos. Outro assunto que também tratamos aqui diz respeito à
violência”, afirmou a deputada.
Segundo a deputada Helena Duailibe, o atual movimento feminista no Maranhão é muito
bem organizado, tendo uma atuação marcante no Fórum das Mulheres e nos Conselhos
da Mulher (estadual e municipal). “Aqui no Maranhão, presencia-se uma realidade muito
importante: todos estão trabalhando de mãos dadas. Aqui, todas as mulheres estão
unidas em prol de uma única causa, diferente dos outros estados do país”, acentuou
Helena Duailibe.
“Estou muito feliz em participar desta sessão solene e, principalmente, de perceber que
a Procuradoria da Mulher cresceu muito com a sua presença. Nós estamos muito bem
representadas”, elogiou a secretária estadual da Mulher, Ana Mendonça, parabenizando
Helena Duailibe pelo seu trabalho.
Ana Mendonça também destacou a pouca participação a mulher na política. “Precisamos
mudar esse caminho. Parabenizo o presidente Othelino Neto, que enxergou a igualdade
de gênero com a presença das mulheres na Mesa Diretora, pois, para nós, é importante
esse espaço, onde podemos participar e decidir os melhores rumos para o nosso
Maranhão”.
Coronel Maria Augusta, comandante de Segurança Comunitária da PM e coordenadora
estadual da Patrulha Maria da Penha, agradeceu o convite e disse que faz questão de
estar sempre presente nos eventos realizados no Legislativo estadual. “Agradeço o
convite e faço questão de vir a esta Casa, principalmente em um evento direcionado às
mulheres. Nessa data em que se comemora o Dia Nacional da Mulher, é muito bom que
nós estejamos unidas em prol das mulheres”, disse.
“É um momento de muita alegria e de honra para nós, para a nossa classe, porque, graças
a Deus, a mulher hoje é detentora de um conceito extraordinário na sociedade,
sobretudo pela grande colaboração que ela tem dado nesse sentido como mulher, como
mãe, como amiga e como esposa. A mulher ocupa um lugar merecedor do destaque do
respeito e consideração de todos”, completou a ex-deputada Graça Melo.
Empreendedorismo
A diretora do Sebrae no Maranhão, Raquel Jordão, afirmou que a mulher tem
conquistado uma posição de destaque a nível internacional e que o Maranhão tem bons
indicadores, no que diz respeito à presença das mulheres nos negócios. Ela destacou o
crescimento do empreendedorismo feminino, principalmente no Maranhão.
“A nossa missão no Sebrae é fomentar o empreendedorismo e sempre fizemos isso em
todos os segmentos. Nós estamos, inclusive, com um projeto voltado para o
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empreendedorismo feminino que terá início agora no mês de maio”, disse, elogiando a
deputada Helena Duailibe pela realização da sessão.
O evento contou ainda com a presença da secretária municipal da Mulher, Betânia
Cantanhede; da professora, bióloga e presidente do Conselho Estadual da Mulher no
Maranhão, Lúcia Gato; da diretora da Casa da Mulher Brasileira, Susan Lucena, e da chefa
do Departamento de Autonomia Econômica da Mulher, Rebeca Alexandre.
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Audiência Pública discute projeto de lei que visa beneficiar pessoas com TEA
Deputados, representantes de órgãos estaduais, municipais, da UFMA, Ministério
Público, FAMEM, profissionais da saúde e da educação do Brasil e Estados Unidos
participaram, nesta segunda-feira (29), da audiência pública proposta pela deputada
Dra. Thaiza Hortegal (PP) e que discutiu o projeto de lei de sua autoria (157/2019) sobre
a criação de uma Clínica-Escola para melhorar a assistência às pessoas com Transtorno
do Espectro Austista (TEA), com foco na formação profissional. No evento, as entidades
contribuíram para o aprimoramento dos dispositivos legais presentes no projeto.

“Tivemos uma rica discussão, que foi além do objeto deste projeto e vai receber a minha
atenção mais ainda. De todas as falas, a da mãe do pequeno João, a Poliana, me
impactou muito e me motivou ainda mais a não lutar apenas pelo projeto de minha
autoria, mas, sim, ampliar as proposições necessárias para ajudar essas famílias.
Precisamos ajudar a gestão pública, a rede de assistência, a educação, a saúde pública,
todas as áreas envolvidas nesse atendimento. Tomamos nota das reivindicações
levantadas e daremos encaminhamento ao que for de prerrogativa da Assembleia
Legislativa do Maranhão, porque as mães têm pressa de ver seus filhos autistas e as
famílias bem atendidos”, destacou a deputada Dra. Thaiza Hortegal.
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Entre os parlamentares, participaram os deputados Cesar Pires (PV) e Duarte Jr. (PCdoB).
César Pires sugeriu a criação de uma Frente Parlamentar em Defesa do Autista para
aprofundar ainda mais as discussões e ampliar o levantamento das necessidades na rede
de assistência no Maranhão, inclusive com discussões regionais, assunto reforçado pelo
prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio.
“Nós, prefeitos maranhenses, temos ainda muitas dificuldades nessa assistência. Em
Pinheiro, nós atendemos a mais de 2 mil pessoas da região e muitos municípios não têm
o CAPS, que é a referência local da rede para saúde mental. E não envolve apenas
autistas, mas todas as áreas de competência do centro. Eu vim justamente para sentir
mais de perto os anseios da sociedade, entender mais o cenário e saio com sugestões
para melhorar minha gestão. Sobre o projeto da deputada Dra. Thaiza, vejo como algo
inovador e como eu conheço o governador Flávio Dino, que gosta de inovar, que sabe
fazer a diferença também no estado. Tenho acerteza de que, com os pares de vocês na
Assembleia, conseguirão aprovar esse projeto e colocar em prática”, destacou o prefeito
Luciano Genésio.
“Vou propor, com a deputada Thaiza Hortegal, a criação de uma frente para aprofundar
essa assistência e contribuir com o projeto. É dela o projeto, ela iniciou, ela vai terminar
junto conosco, com a AMA, o Ministério Público, as secretarias de Saúde e Educação, do
município e do estado, e junto com vocês, entidades e familiares de autistas, porque é
uma luta relevante, antiga, e que terá todo o meu apoio”, reforçou deputado Cesar Pires.
A psicóloga Dra. Flávia Neves participou do evento como palestrante convidada pela
deputada Dra. Thaiza para expor as “Metodologias com base em evidências para
implantação da Clínica Escola para pessoa com TEA”, defendendo o método ABA, focado
no estudo científico de análise do comportamento. Profissionais do Pará e da Califórnia,
nos Estados Unidos, também contribuíram para o tema por meio de vídeos em apoio ao
projeto.
“A ideia que propomos é oferecer no nível público o que as pessoas têm acesso no
privado, por meio do método ABA. Infelizmente, o ABA só é mais acessível no privado
porque é uma intervenção cara e o governo, de forma audaciosa, está oferecendo por
meio do CER-Olho D’água, mesmo que ainda pontual. E a ideia de uma clínica escola ou
qualquer outra nomenclatura a ser decidida é que esse tipo de serviço, que funciona e
os dados mostram isso, esteja acessível para uma rede maior de pessoas”, disse a Dra.
Flávia Neves.
“A clínica escola inserida no modelo público de saúde permitirá que esse tipo de
intervenção chegue a mais pessoas. Logo, espero que seja aprovado e que o Maranhão
seja uma referência para o país”, disse Carlos Sousa, professor da UFPA.
“O foco desses estudos é ensinar essas crianças a aprenderem sozinhas, para que elas
possam ser incluídas sem ou com suportes mínimos. É fundamental que o estado invista
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em centros públicos e ofereçam o tratamento com metodologias adequadas e que
sirvam para capacitar profissionais”, destacou Caio Miguel, professor da Universidade do
Estado da Califórnia.
Participaram também das discussões Maria da Piedade, coordenadora do Núcleo de
Acessibilidade da UFMA; Renata Trajano, diretora geral do CER-Olho d’Água (SES); Dra.
Gabrielle Gadelha, promotora e coordenadora do Centro de Apoio Operacional de
Proteção ao Idoso e Pessoa com Deficiência; Telma Nascimento, da Associação do
Amigos do Autista; Isabelle Passinho, vice-presidente do Conselho Estadual da Pessoa
com Deficiência; Luise Matos, presidente do Grupo Ilha Azul; Luciana Santos, gestora do
CEE João Mohana (SEDUC); Rosane Ferreira, supervisora da Educação Especial; e Poliana
Galvão, do Conselho Regional de Psicologia.
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Números apócrifos movimentam bastidores da disputa em São Luís…
Suposta pesquisa atribuída ao Palácio dos Leões e ao MDB – cujos agentes negam a
contratação – aponta favoritismo de Eduardo Braide e competitividade de Duarte Júnior
e Wellington do Curso, mas ignora nomes de Bira do Pindaré, Rubens Júnior e Neto
Evangelista.

EDUARDO BRAIDE E DUARTE JÚNIOR APARECEM COMO PRINCIPAIS CANDIDATOS em suposta pesquisa de São Luís

Circula nos meios jornalísticos números de uma suposta pesquisa sobre a sucessão de
São Luís que estaria motivando acirramento do debate sobre os candidatos a prefeito.
Divulgada em primeira mão pelo blog Filipe Mota, o levantamento aponta favoritismo
de Eduardo Braide (PMN), com 41% das intenções de votos, e põe o deputado estadual
Duarte Júnior (PCdoB), com 30%, seguido do também deputado estadual Wellington do
Curso (PSDB), com 16%.
Atribuída ao MDB – que nega a contratação – e ao Palácio dos Leões, a pesquisa não traz
números de outros potenciais candidatos, como Bira do Pindaré (PSB), Rubens Pereira
Júnior (PCdoB) e Neto Evangelista (DEM), o que a descredibiliza.
De qualquer forma, a simples menção ao levantamento acirrou os ânimos de candidatos
como Duarte Júnior e Wellington.
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Embora apócrifos, os números podem ser divulgados sem nenhuma restrição porque a
Justiça Eleitoral só exige a oficialização do registro de pesquisas a parir de 1º de janeiro
do ano eleitoral.
Mas não há como garantir sua veracidade…
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Assistência à saúde de diabéticos e hipertensos é debatida em audiência pública

A assistência à saúde de diabéticos e hipertensos no Maranhão foi o tema central da
audiência pública realizada nesta terça-feira (30) na Assembleia Legislativa pela Frente
Parlamentar em Defesa de Diabéticos e Hipertensos, coordenada pelo deputado César
Pires. Um dos principais pontos debatidos foi o fechamento do Centro de Medicina
Especializada em Hipertensão e Diabetes (Cemesp) e a fragilidade das ações de
prevenção das duas enfermidades nas redes municipais de saúde.
A reunião contou com a participação dos deputados Zito Rolim, Helena Duailibe, Roberto
Costa, Daniella Tema e Wellington do Curso, e também da secretária adjunta de
Assistência à Saúde, Carmem Belfort; o juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos,
Douglas Martins; o presidente da Empresa Maranhense de Serviços Hospitalares
(EMESERH), Rodrigo Lopes; e dos presidentes da Associação dos Diabéticos do Maranhão
(ADIMA), Edilson Vanderley, e da Associação Maranhenses de Diabéticos Tipo 1
(AMAD1), Aila, e do médico endrocrinologista Fernando Neves.
Os representantes dos pacientes presentes na audiência relataram inúmeras
dificuldades enfrentadas após a transferência do atendimento prestado no Cemesp para
o Centro de Especialidades Pam Diamante. Segundo eles, há demora na marcação de
consultas, na realização de exames e falta de material para curativos especializados, em
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decorrência da redução no número de profissionais que dão atendimento
especificamente a hipertensos e diabéticos.
Em contraponto, a secretária Carmem Belfort afirmou que o atendimento foi até
ampliado com a transferência para o PAM Diamante, e destacou que a falta da
prevenção nas redes municipais acaba sobrecarregando a assistência na capital e na rede
estadual de saúde.
“É preciso eleger prioridades e garantir que a assistência aos hipertensos e diabéticos
tenha qualidade. Nós vamos continuar nessa luta, para buscar soluções que assegurem
os direitos dos pacientes”, afirmou César Pires ao final do encontro.
Ele concluiu anunciando que a Frente Parlamentar fará visita para verificar in loco o
atendimento no PAM Diamante, que vai propor uma reunião com os dirigentes da
Secretaria Municipal de Saúde de São Luís e com a Federação dos Municípios do
Maranhão (FAMEM) para cobrar mais investimentos na atenção básica.
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“Dia do Trabalhador e Flávio Dino está prestes a demitir 1.200 vigilantes sem sequer ter
nomeado os aprovados no concurso da PM”, diz deputado Wellington

Wellington em audiência pública com aprovados no concurso da PM

Aumento de impostos, redução de postos de emprego e demissões. Esse tem sido o
cenário do Maranhão, governado por Flávio Dino, que o deputado Wellington destacou
ao fazer referência ao dia do trabalhador, celebrado hoje (01).
Na sua fala, Wellington lembrou que, no Maranhão, tem sido árdua a batalha travada
pelo trabalhador, já que o governador tem pregado a redução dos postos de emprego e,
até mesmo, demissões em massa.
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Aprovados no concurso concluíram o curso de formação de soldado, mas não foram nomeados

“Dia do trabalhador e fica o questionamento: o que comemorar? No Maranhão, Flávio
Dino já aumentou 03 vezes os impostos, o que reflete diretamente na qualidade de vida
dos trabalhadores. Em relação aos postos de emprego, o que antes era um
supermercado ou uma loja, com funcionários, hoje é apenas um espaço fechado e vazio.
Agora, dia do trabalhador e Flávio Dino está prestes a demitir 1.200 vigilantes sem sequer
ter nomeado os aprovados no concurso da PMMA, que totalizam 1.860 homens e
mulheres que estudaram, foram aprovados em todas as etapas e, agora, estão
desempregados. Não apenas hoje, mas diariamente temos feito essa defesa por aqueles
que acordam antes mesmo do sol raiar e utilizam o seu trabalho como forma de
sustento”, disse Wellington.
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Deputado Wellington recebe técnicos da Alumar e agenda visita “in loco” aos lagos de
resíduos

Comissão esclarece pontos questionados pelo deputado estadual Wellngton do Curso

O deputado estadual Wellington do Curso recebeu, na manhã desta terça-feira (30), em
seu gabinete, uma comissão de técnicos da Alumar. Estiveram presentes a gerente do
Sistema de Gestão, Meio Ambiente, Segurança do Trabalho e Relações Institucionais,
Dulcimar Soares; a engenheira civil Márcia Silva; o supervisor de Meio Ambiente,
Eduardo Silva.
O objetivo da visita da comissão técnica é esclarecer alguns pontos que já foram
questionados pelo deputado Wellington, a exemplo dos lagos de resíduos da Alumar.
“Desde 2015, temos alertado para a questão dos lagos de resíduos aqui no Maranhão.
Essa reunião com a comissão de técnicos é importante para esclarecer alguns pontos,
razão pela qual estaremos enviando tudo o que aqui foi debatido aos membros da
Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, a fim de que possamos
estabelecer a data e, assim, realizar visita de inspeção aos lagos de resíduos de bauxita
e no restante das instalações da empresa, como lago de resfriamento, o lago de água
contaminada e o aterro sanitário industrial. Aguardamos, também, as informações do
IBAMA e das secretarias, tanto estadual quanto municipal, do Meio Ambiente, quanto à
fiscalização e monitoramento das atividades desenvolvidas pela Alumar, bem como de
seus impactos ambientais”, afirma o deputado Wellington.
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

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Hélio Soares diz que PR não descarta candidatura
própria para Prefeito de São Luís
http://www.blogjorgevieira.com/
POLÍTICA
02/05/2019

Hélio Soares diz que PR não descarta candidatura própria para Prefeito de São Luís

O deputado Hélio Soares disse, nesta manhã de quinta-feira ao titular deste blog, que o
Partido da República não descarta a possibilidade de lançar candidatura própria a
prefeito de São Luís e que a sigla possui nomes em condições de representá-la em 2020.
Segundo o parlamentar, o PR estuda a viabilidade de apresentar o vereador Astro de
Ogum como seu representante na sucessão municipal.
Conforme o parlamentar republicano, a legenda vem sendo procurada por vários précandidatos a prefeito da capital, entre os quais o deputado Eduardo Braide (PMN), tem
ouvido a todos, mas sem fechar compromisso. “Nós estamos sendo procurados e
escutando o que tem a dizer aqueles que pretendem nos ter como aliado, mas não
descartamos lançar candidato próprio”, observou Soares.
Hélio Soares admitiu lançar sua própria candidatura a prefeito de São Luís, caso seja
necessário, embora tenha adiantado que sua prioridade é organizar o partido para
disputar a eleição em todos os municípios do interior do Maranhão visando fortalecer o
partido e prepará-lo para as eleições de 2022, quando estará em jogo a sucessão
estadual.
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Conhecedor profundo do tabuleiro político do Estado, Hélio Soares acredita que há
espaço para o PR disputar a sucessão do prefeito Edivaldo com representante próprio,
mas acrescentou que a legenda está aberta ao diálogo e não descarta aliança em torno
de um nome do grupo.
“Estamos avaliado todas as possibilidades para a capital e demais municípios e vamos
bater o martelo no momento oportuno, pois nossa intenção e sair do pleito de 2020
fortalecidos, com o maior número possível de prefeitos e em condições de brigar por
algo maior em 2022”, observou Hélio.
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Estudantes poderão realizar inscrição no Programa Parlamento Estudantil Maranhense
2019 a partir de amanhã (1º)

O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído por 22 Deputados Estudantes

Serão abertas, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para a terceira edição do Programa
Parlamento Estudantil Maranhense 2019, executado pela Assembleia Legislativa do
Maranhão, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições
podem ser feitas por meio do hotsite http://www.al.ma.leg.br/parlamento-estudantil/ e
se estendem até o dia 12 de agosto.
Serão selecionados os 22 melhores projetos de lei para participar do Parlamento
Estudantil, sendo levado em consideração a técnica e o conteúdo. A divulgação do préresultado dos selecionados será no dia 30 de agosto e, o resultado final, no dia 16 de
setembro. A culminância do programa será no dia 29 de novembro, no Plenário Nagib
Haickel. “A Seduc fará a seleção inicial e irá nos encaminhar 42 projetos. Aqui,
concluiremos a seleção, com os 22 projetos de lei que irão participar do programa”,
explicou o consultor-geral da Alema, Aristides Lobão.
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O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído por 22 Deputados Estudantes,
selecionados entre os alunos devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas
do Maranhão, frequentando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou, ainda, o 2º, 3º ou 4º do
Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio. Os estudantes deverão ter entre 16 a 22
anos de idade completos até a data do evento.
A inscrição se dará através do preenchimento de uma ficha, juntamente com
apresentação de um projeto de lei nas áreas de Cultura, Educação, Esporte, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde e Segurança Pública. Não serão
aceitos projetos que não estiverem enquadrados nestas áreas.
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Parlamento Estudantil Maranhense 2019 abrirá inscrições nesta quarta-feira

Serão abertas, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para a terceira edição do Programa
Parlamento Estudantil Maranhense 2019, executado pela Assembleia Legislativa do
Maranhão, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições
podem ser feitas por meio do hotsite http://www.al.ma.leg.br/parlamento-estudantil/ e
se estendem até o dia 12 de agosto.
Serão selecionados os 22 melhores projetos de lei para participar do Parlamento
Estudantil, sendo levado em consideração a técnica e o conteúdo. A divulgação do préresultado dos selecionados será no dia 30 de agosto e, o resultado final, no dia 16 de
setembro. A culminância do programa será no dia 29 de novembro, no Plenário Nagib
Haickel. “A Seduc fará a seleção inicial e irá nos encaminhar 42 projetos. Aqui,
concluiremos a seleção, com os 22 projetos de lei que irão participar do programa”,
explicou o consultor-geral da Alema, Aristides Lobão.
Requisitos
O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído por 22 Deputados Estudantes,
selecionados entre os alunos devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas
do Maranhão, frequentando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou, ainda, o 2º, 3º ou 4º do
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Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio. Os estudantes deverão ter entre 16 a 22
anos de idade completos até a data do evento.
A inscrição se dará através do preenchimento de uma ficha, juntamente com
apresentação de um projeto de lei nas áreas de Cultura, Educação, Esporte, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde e Segurança Pública. Não serão
aceitos projetos que não estiverem enquadrados nestas áreas.
No ato da inscrição deverão ser enviadas a cópia do documento de identidade do
estudante e a declaração escolar de que está cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio
ou frequentando o 2º, 3º ou 4º do Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio.
Também deverá ser preenchido e encaminhado o Termo de Autorização do Responsável
Legal do estudante menor de 18 anos e cópia do documento de identidade do
responsável. A falta de qualquer um desses documentos ensejará o indeferimento da
inscrição.
Assista ao vídeo do Parlamento Estudantil

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

ASSUNTO:
SITE:

CCJ aprova relatório de empréstimo de R$ 623 mi do
governo Flávio Dino
http://gilbertoleda.com.br/

EDITORIA:
DATA:

POLÍTICA
02/05/2019

CCJ aprova relatório de empréstimo de R$ 623 mi do governo Flávio Dino

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Assembleia Legislativa aprovou
hoje (30) relatório do deputado Yglésio Moises pela constitucionalidade
do Projeto de Lei nº 129, de autoria do Poder Executivo, que trata de uma solicitação de
empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento de precatórios.
A matéria estava na pauta há mais de uma semana, mas acabou não sendo votada após
um pedido de vista do deputado Adriano Sarney (PV).
Os oposicionistas reclamam de falta de transparência.
“No projeto, em nenhum momento o governo informa qual será a instituição credora,
qual o tipo de operação de crédito e sequer a taxa de juros que será paga pelos
maranhenses. Apenas informa que vai pedir emprestado R$ 623 milhões para pagar
precatórios, porque o Estado não está reservando mensalmente os recursos que deveria
destinar ao pagamento desses débitos com organizações e pessoal”, destacou na
semana passada o deputado César Pires (PV).
O parlamentar também questiona se, legalmente, o governo pode contrair empréstimo
para pagar precatórios a pessoas. “Essa operação é vedada pela Lei de Responsabilidade
Fiscal. E não há maiores informações sobre essa operação de crédito. Falta transparência
do governo, e o Legislativo não pode dar uma carta branca para aumentar o
endividamento do Estado”, enfatiza.
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Jeisael é aplaudido ao tratar dos problemas da Grande Ilha em seminário de
metropolização

Foi realizada nesta terça-feira (30), na Assembleia Legislativa do Maranhão a audiência
pública sobre Metropolização da Ilha de São Luís, promovida pela comissão de assuntos
municipais da Casa.
Chamou atenção a participação do pré-candidato a prefeito de São Luís, o jornalista
Jeisael Marx. O comunicador explanou sobre os problemas crônicos da Ilha, já que é
preciso resolver o básico para que se possa discutir a estrutura macro da metropolização.
Ele foi muito aplaudido durante suas intervenções.
Jeisael discordou do deputado Yglésio Moisés, que havia dito que a capital maranhense
não podia mais debater buracos e pensar em coisas maiores. “Infelizmente, ainda
precisamos debater buraco, sim. Não podemos debater firulas, grandezas enquanto o
básico não for feito. É muito por conta dos buracos que o trânsito fica lento, que as
pessoas têm prejuízo com veículos, que ônibus prega e toda a cadeia produtiva fica
comprometida”.
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O jornalista também falou do tratamento desigual na aplicação das leis, que faz a cidade
ter poderosos beneficiados prejudicando a coletividade. Como exemplo, a avenida
Jerônimo de Albuquerque, uma das mais utilizadas e com o trânsito mais lento da cidade.
“Em um ponto, um hospital invadiu a avenida. Em outro, uma construtora de um
condomínio de luxo e que já deu transtorno para os próprios moradores até com o gás
encanado. Esses poderosos ‘compensam’ pagando uma intervençãozinha aqui, ali, mas
quando um pobre põe uma barraca de cachorro-quente tem que sair logo do lugar. A
Jerônimo nunca vai poder ser alargada nestes pontos porque esses poderosos invadiram
o espaço público”.

Também durante sua fala, lembrou que os problemas das áreas limítrofes que fazem
parte de Ribamar ou Paço têm que ser resolvidas pelo governo do Estado porque São
José de Ribamar e Paço do Lumiar não resolve pelo fato das pessoas votarem em São
Luís e a prefeitura da capital não resolve porque não é de sua competência.
A participação de Jeisael além de aplaudida pelos presentes chamou atenção da classe
política pela capacidade de argumentação. O pré-candidato mostra cada vez mais que
não é só alguém conhecido se aventurando, mas tem conhecimento da realidade e
propostas.
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Neto Evangelista tem nas mãos as condições para consolidar sua pré-candidatura à
Prefeitura de São Luís

Embalado por Juscelino Filho (direita) e ACM Neto (centro), Neto Evangelista tem nas mãos a chance da
uma candidatura forte para disputar a Prefeitura de São Luís

Menos de uma semana depois de realizada a convenção do DEM, o lançamento do
deputado Neto Evangelista como pré-candidato do partido a prefeito de São Luís foi, de
longe, a principal decisão tomada por seus caciques e continua causando
desdobramentos diversos no cenário ainda impreciso em que se dará a sucessão do
prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT). O ponto central é que esse projeto sucessório conta
com o apoio do PDT e dificilmente terá o PCdoB como aliado formal no primeiro turno,
já que o partido do governador Flávio Dino alinhava o lançamento de candidato próprio,
já tendo definido três pré-candidatos: o deputado federal licenciado e atual secretário
Rubens Jr. (Cidades), o deputado estadual Duarte Jr., e o vice-prefeito Júlio Nogueira. Em
visita à convenção, o governador Flávio Dino aplaudiu a indicação de Neto Evangelista,
disse que não será obstáculo para ele, mas não fez uma declaração expressa de apoio,
sinalizando que incentivará outras pré-candidaturas.
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Não resta dúvida de que Neto Evangelista saiu da convenção do DEM com um cacife
muito maior do que o que carregava quando chegara ao Sebrae na manhã de sexta-feira
(25). Havia no ar a expectativa de que o ponto alto da convenção – com a presença do
presidente nacional, ACM Neto, prefeito de Salvador e pré-candidato a presidente da
República – seria a confirmação da sua pré-candidatura, já acertada nos bastidores com
o PDT. E a maneira como se deu o lançamento, com o aval explícito dos senadores
Weverton Rocha, líder maior do PDT, e Eliziane Gama, que comanda o Cidadania (exPPS) no Maranhão. Curiosamente, o prefeito Edivaldo Jr. não participou da convenção
do DEM, mas ninguém duvida que ele seguirá o que for definido pelo comando do PDT.
Filho de São Luís, bacharel em Direito e nascido no caldeirão da política alimentado pelo
pai, o ex-vereador de São Luís e ex-deputado estadual João Evangelista, Neto Evangelista
herdou forte base política e eleitoral na Capital. Estreou em 2010 aos 22 anos elegendose deputado estadual pelo PSDB, tendo disputado o cargo de vice-prefeito em 2012 na
chapa do então prefeito João Castelo (PSDB), que disputava a reeleição, mas foi
derrotado pelo então deputado federal Edivaldo Holanda Jr. (PTC). Reelegeu-se
deputado estadual em 2014, sendo em seguida brindado pelo governador Flávio Dino
com a Secretaria de Desenvolvimento Social, que tem como carro-chefe os restaurantes
populares, que foram quadruplicados em São Luís e levados para as principais cidades
do estado. A pasta deu-lhe ampla visibilidade e o aproximou mais ainda do eleitorado da
Capital.
Na avaliação de observadores atentos, com pouco mais de 30 anos, Neto Evangelista já
um político experiente e reúne condições de liderar uma frente partidária e encarar o
deputado federal Eduardo Braide (PMN) num embate direto pelo Palácio de la
Ravardièrie. É visível também que ainda não é unanimidade dentro da aliança governista,
parecendo ser ainda uma aposta do senador Weverton Rocha com o apoio da colega
dele Eliziane Gama, não contando ainda com o aval do PCdoB, que dificilmente deixará
de lançar um candidato, que pode ser o secretário Rubens Jr. ou o deputado estadual
Duarte Jr. O primeiro porque tem peso político como deputado federal que é, além de
pertencer ao núcleo mais próximo do governador Flávio Dino. O segundo por ter grande
potencial eleitoral e sabe usar com competência rara as redes sociais.
E fato indiscutível, porém, que o deputado Neto Evangelista tem nas mãos uma chance
especial de mostrar talento político e capacidade de liderança capaz de remover
obstáculos e consolidar um projeto que, se for viabilizado e bem-sucedido, o colocará na
primeira fila dos líderes da sua geração que estão em condições de sonhar com o Palácio
dos Leões. No momento, o futuro do projeto de chegar ao Palácio de la Ravardiérie
depende dos movimentos que o pré-candidato do DEM vier a fazer no tabuleiro
sucessório.
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Ponto & Contraponto
http://reportertempo.com.br/
POLÍTICA
02/05/2019

Assembleia Legislativa abre inscrições para o Parlamento Estudantil Maranhense 2019

Estudantes de 16 a 22 anos que estejam cursando o 2º ou o 3º ano do ensino médio ou
o 2º, o 3º ou o 4º ano do ensino técnico, em escola pública ou privada, e que tenham
interesse por política e gostariam de ser deputados estaduais por um dia, poderão viver
essa experiência na terceira edição do Parlamento Estudantil Maranhense, um programa
de educação política criado pela Assembleia Legislativa do Maranhão em convênio a
Secretaria de Estado da Educação (Seduc). Este ano, o Parlamento Estudantil
Maranhense 2019 será formado por 22 deputados, que serão selecionados a partir de
projetos de leis apresentados pelos candidatos a serem deputados por um dia.
As inscrições para o Parlamento Estudantil Maranhense 2019 serão abertas neste 1º de
Maio, e podem ser feitas por meio do hotsite http://www.al.ma.leg.br/parlamentoestudantil/ em prazo que se estenderá até o dia 12 de agosto. Caberá à Seduc selecionar
42 projetos, que serão encaminhados à Assembleia Legislativa, onde uma comissão
selecionará os 22 cujos autores serão os deputados por um dia. O resultado da primeira
seleção sairá no dia 30 de agosto e, o resultado final, no dia 16 de setembro. A
culminância do programa será no dia 29 de novembro, no Plenário Nagib Haickel.
A inscrição se dará por meio do preenchimento de uma ficha, juntamente com
apresentação de um projeto de lei nas áreas de Cultura, Educação, Esporte, Defesa do
Consumidor, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde e Segurança Pública. Ao projeto
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deve ser anexada cópia da Identidade do candidato e a declaração escolar de que está
cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou frequentando o 2º, 3º ou 4º do Ensino
Técnico Integrado com o Ensino Médio. O candidato menor de idade deve apresentar
Termo de Autorização do Responsável Legal e cópia do documento de identidade do
responsável. A falta de qualquer um desses documentos causará o indeferimento da
inscrição.
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Othelino presidente da Assembleia Legislativa até
2022…
https://www.domingoscosta.com.br/
POLÍTICA
02/05/2019

Othelino presidente da Assembleia Legislativa até 2022…

A Assembleia Legislativa aprovou, em primeiro turno, projeto de resolução, de autoria
do deputado Neto Evangelista (DEM), que autoriza a antecipação da eleição para a Mesa
Diretora da Casa. O que somente era permitido a partir de primeiro de março do segundo
ano da legislatura, com a mudança no Regimento Interno, a eleição pode ocorrer já a
partir do dia 1º de abril do primeiro ano da legislatura. E tudo caminha para a reeleição
tranquila do atual presidente, deputado Othelino Neto (PCdoB), para o biênio
2021/2022.
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