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Zé Inácio pede a Secretaria de Segurança do Estado que investigue ataque a sede 
estadual do PT 

 
 
O Deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (06) 
para pedir que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências a respeito 
do ataque de vândalos a sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrido na 
madrugada do último dia 02 deste mês. Na faixada do prédio podiam ser vistas pichações 
em apoio e defesa ao Deputado Jair Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, uma ação criminosa, uma 
ação fascista, uma ação que nós que defendemos a democracia, só temos que repudiar 
atos criminosos dessa natureza que vão contra a liberdade de opinião. ”. 
 
O parlamentar disse ainda que os vândalos que atacaram a sede do PT são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
 
O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT, “Atos como esse não nos 
intimidam, pelo contrário, só reafirmam a nossa posição de ter a cada dia mais firmeza 
de defender as bandeiras de luta que o PT sempre defendeu para que o nosso país não 
conviva mais com retrocessos, como foi na época do Regime Militar, dos retrocessos e 
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do perigo que significam candidaturas aventureiras para comandar o Brasil. Atos como 
esses caracterizam de forma muito clara o que significam os riscos que nós possamos ter 
com candidaturas aventureiras, tipo essa do Jair Bolsonaro. ”. 
 
Zé Inácio finalizou com uma crítica a União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a 
candidatura de Jair Bolsonaro para presidência do Brasil. “Eles disseminam muito mais 
ódio do que esperança, e nós não disseminamos ódio, disseminamos esperança de ter 
um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor para todos os brasileiros. ”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto a polícia militar. 
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Deputado Wellington defende mais oportunidades para estudantes e destaca a 
conquista dos 20% de bonificação no ENEM 

 
 
Na manhã da última terça-feira (31), o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
esteve presente no auditório do Campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
de Imperatriz, para participar da solenidade de assinatura da resolução que dispõe sobre 
o Ingresso Qualificado de estudantes do Maranhão que garante acréscimo de 20% nas 
notas do Enem. 
 
O ato foi assinado pela reitora da UFMA, Nair Portela, após ter sido aprovada por 
unanimidade pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFMA (Consepe) e pelo Conselho 
Universitário (Consun). 
 
Na ocasião, o deputado Wellington, que sempre se posicionou favorável ao projeto da 
bonificação na Assembleia Legislativa, e esteve presente durante a luta e os debates para 
a provação da bonificação, defendeu ainda mais oportunidades para os estudantes 
maranhenses. 
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“Essa resolução permite que os alunos das escolas do Maranhão tenham as chances de 
ingresso com a bonificação de 20% nas notas do Enem.  Não se trata de excluir 
estudantes de outros estados. Não é isso! Trata-se, tão somente, de priorizar os nossos 
estudantes. Essa é apenas uma das medidas que temos defendido a fim de conceder 
mais oportunidades para maranhenses. As pessoas costumam ver o jovem como o futuro 
do Maranhão, quando, na realidade, é necessário que façamos o investimento no hoje 
para, só assim, termos o retorno no amanhã. Educação e geração de emprego são os 
nossos pontos de defesa. Como educador tenho pautado o mandato em defesa dos 
professores, estudantes e de uma educação pública de qualidade. Inclusive, temos um 
projeto chamado de ‘OLHO NAS ESCOLA’ e temos fiscalizado escolas públicas estaduais 
e municipais”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Deputado Wellington realiza audiência em Imperatriz e defende acessibilidade e outros 
direitos das pessoas com deficiência 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou importante audiência pública na 
cidade de Imperatriz. 
 
O objetivo foi discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência e contou com a 
representatividade do Movimento das pessoas com deficiência; de Joaquim Ribeiro de 
Sousa, Promotor de Justiça de Imperatriz; de Dielane Vasconcelos, assistente social 
participante do Movimento da Pessoa com Deficiência de Imperatriz; de Fidelis Uchoa, 
Secretário de Planejamento do município; Audilene Monteiro, Coordenadora de 
Mulheres com Deficiência do Maranhão;  Verador de Açailândia, Irmão Jorge (Podemos); 
Pastor Alex Nunes Rocha, Vice/Prefeito de Imperatriz; vereador José Carlos (PV), 
presidente da Câmara e  a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de Imperatriz. 
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Na ocasião, o deputado Wellington ouviu as solicitações das pessoas com deficiência que 
moram em Imperatriz e elencou algumas possíveis ações que devem ser implantadas a 
fim de garantir os direitos. 
 
“As pessoas com deficiência encaminharam essa solicitação ao nosso gabinete e nós não 
poderíamos nos omitir. No Maranhão, sabemos que a acessibilidade ainda é um desafio 
e essa realidade não mudará de uma hora para outra. No entanto, não podemos ignorar 
os problemas e é exatamente por isso que estamos aqui. Por meio do nosso projeto 
‘Ouvindo o Maranhão’, estamos prontos para articular possíveis soluções”, disse 
Wellington. 
 

 
 
Após 4 horas de audiência, elencarem-se alguns encaminhamentos: Foram eles: 
ampliação do Programa Travessia em Imperatriz; adaptação do transporte coletivo, que 
deve conter elevadores; implantação do Projeto Travessia em Açailândia; impor a 
obrigatoriedade de todos os ônibus de Imperatriz disponibilizarem elevadores; ações 
conjuntas entre Estado e Prefeitura a fim de garantir a acessibilidade das calçadas 
públicas. Ao final da Audiência, representantes do Fórum de Açailândia solicitaram a 
realização de uma Audiência na cidade, no mês de novembro. 

 

  



 

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: 
Zé Inácio pede a Secretaria de Segurança do Estado que 

investigue ataque a sede estadual do PT 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2017 

Zé Inácio pede a Secretaria de Segurança do Estado que investigue ataque a sede 
estadual do PT 

 
 
O deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (06) 
para pedir que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências a respeito 
do ataque de vândalos a sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrido na 
madrugada do último dia 02 deste mês. Na faixada do prédio podiam ser vistas pichações 
em apoio e defesa ao Deputado Jair Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, uma ação criminosa, 
uma ação fascista, uma ação que nós que defendemos a democracia, só temos que 
repudiar atos criminosos dessa natureza que vão contra a liberdade de opinião”. 
 
O parlamentar disse ainda que os vândalos que atacaram a sede do PT são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
 
O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT, “atos como esse não nos 
intimidam, pelo contrário, só reafirmam a nossa posição de ter a cada dia mais firmeza 
de defender as bandeiras de luta que o PT sempre defendeu para que o nosso país não 
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conviva mais com retrocessos, como foi na época do Regime Militar, dos retrocessos e 
do perigo que significam candidaturas aventureiras para comandar o Brasil. Atos como 
esses caracterizam de forma muito clara o que significam os riscos que nós possamos 
ter com candidaturas aventureiras, tipo essa do Jair Bolsonaro ”. 
 
Zé Inácio finalizou com uma crítica a União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a 
candidatura de Jair Bolsonaro para presidência do Brasil. “Eles disseminam muito mais 
ódio do que esperança, e nós não disseminamos ódio, disseminamos esperança de ter 
um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor para todos os brasileiros”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto a polícia militar. 
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Wellington defende mais oportunidades para estudantes e destaca a conquista dos 20% 
de bonificação no ENEM 

 
 
Na manhã da última terça-feira (31), o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
esteve presente no auditório do Campus da Universidade Federal do Maranhão (UFMA) 
de Imperatriz, para participar da solenidade de assinatura da resolução que dispõe sobre 
o Ingresso Qualificado de estudantes do Maranhão que garante acréscimo de 20% nas 
notas do Enem. O ato foi assinado pela reitora da UFMA, Nair Portela, após ter sido 
aprovada por unanimidade pelo Conselho de Ensino e Pesquisa da UFMA (Consepe) e 
pelo Conselho Universitário (Consun). 
 
Na ocasião, o deputado Wellington, que sempre se posicionou favorável ao projeto da 
bonificação na Assembleia Legislativa, e esteve presente durante a luta e os debates para 
a provação da bonificação, defendeu ainda mais oportunidades para os estudantes 
maranhenses. 
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“Essa resolução permite que os alunos das escolas do Maranhão tenham as chances de 
ingresso com a bonificação de 20% nas notas do Enem. Não se trata de excluir 
estudantes de outros estados. Não é isso! Trata-se, tão somente, de priorizar os nossos 
estudantes. Essa é apenas uma das medidas que temos defendido a fim de conceder 
mais oportunidades para maranhenses. As pessoas costumam ver o jovem como o 
futuro do Maranhão, quando, na realidade, é necessário que façamos o investimento 
no hoje para, só assim, termos o retorno no amanhã. Educação e geração de emprego 
são os nossos pontos de defesa. Como educador tenho pautado o mandato em defesa 
dos professores, estudantes e de uma educação pública de qualidade. Inclusive, temos 
um projeto chamado de ‘OLHO NAS ESCOLA’ e temos fiscalizado escolas públicas 
estaduais e municipais”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Zé Inácio pede a Secretaria de Segurança do Estado que investigue ataque a sede 
estadual do PT 

O Deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (06) 
para pedir que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências a respeito 
do ataque de vândalos a sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrido na 
madrugada do último dia 02 deste mês. Na faixada do prédio podiam ser vistas pichações 
em apoio e defesa ao Deputado Jair Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, uma ação criminosa, uma 
ação fascista, uma ação que nós que defendemos a democracia, só temos que repudiar 
atos criminosos dessa natureza que vão contra a liberdade de opinião. ”. 
O parlamentar disse ainda que os vândalos que atacaram a sede do PT são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
 

 
 
O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT, “atos como esse não nos 
intimidam, pelo contrário, só reafirmam a nossa posição de ter a cada dia mais firmeza 
de defender as bandeiras de luta que o PT sempre defendeu para que o nosso país não 
conviva mais com retrocessos, como foi na época do Regime Militar, dos retrocessos e 



 

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 

do perigo que significam candidaturas aventureiras para comandar o Brasil. Atos como 
esses caracterizam de forma muito clara o que significam os riscos que nós possamos ter 
com candidaturas aventureiras, tipo essa do Jair Bolsonaro. ”. 
 
Zé Inácio finalizou com uma crítica a União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a 
candidatura de Jair Bolsonaro para presidência do Brasil. “Eles disseminam muito mais 
ódio do que esperança, e nós não disseminamos ódio, disseminamos esperança de ter 
um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor para todos os brasileiros. ”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto a polícia militar. 
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Deputado federal e candidato a senador será recebido pelas lideranças do município e 
representantes de todos os municípios, em mais um evento que mostra a unidade do 
projeto pedetista para 2018 

 
 
O deputado federal Weverton Rocha (PDT) será recebido em Timon, no próximo dia 18, 
em mais um “Encontro da Amizade”, realizado por seus aliados na Câmara Federal, nas 
prefeituras e na Assembleia Legislativa. 
 
O encontro marca a consolidação do projeto de Weverton de eleger-se senador em 
2018. 
 
- Projeto coletivo de candidatura ao Senado. Pela disposição que mostra em lutar pelos 
municípios, sua candidatura vem crescendo – diz propaganda do evento. (Veja vídeo 
acima) 
 
O encontro de Timon terá como anfitrião o prefeito Luciano Leitoa (PSB) e o deputado 
estadual Rafael Leitoa (PDT). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6bq0oYRm3IU
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Zé Inácio pede investigação sobre ataque a sede estadual do PT… 

 
Zé Inácio tem sido o único a lamentar os ataques à sede do PT 

 
O Deputado Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira, 6, 
para pedir que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências a respeito 
do ataque de vândalos a sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrido na 
madrugada do último dia 2. 
 
Na fachada do prédio podiam ser vistas pichações em apoio e defesa ao Deputado Jair 
Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, uma ação criminosa, uma 
ação fascista, uma ação que nós que defendemos a democracia, só temos que repudiar 
atos criminosos dessa natureza que vão contra a liberdade de opinião”. 
 
O parlamentar disse ainda que os vândalos que atacaram a sede do PT são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
 
“Atos como esse não nos intimidam, pelo contrário, só reafirmam a nossa posição de 
ter a cada dia mais firmeza de defender as bandeiras de luta que o PT sempre defendeu 
para que o nosso país não conviva mais com retrocessos, como foi na época do Regime 
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Militar, dos retrocessos e do perigo que significam candidaturas aventureiras para 
comandar o Brasil. Atos como esses caracterizam de forma muito clara o que significam 
os riscos que nós possamos ter com candidaturas aventureiras, tipo essa do Jair 
Bolsonaro”. 
 
Zé Inácio finalizou com uma crítica a União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a 
candidatura de Jair Bolsonaro para presidência do Brasil. 
 
“Eles disseminam muito mais ódio do que esperança, e nós não disseminamos ódio, 
disseminamos esperança de ter um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor 
para todos os brasileiros”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto a polícia militar. 
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Stenio Rezende entrega pavimentação de acesso ao Porto do Braga, em Raposa… 

 
 
Mais uma vez os moradores da Raposa possuem motivos para comemorar. Na manhã 
de sábado, 4, o deputado estadual Stenio Rezende (DEM), esteve inaugurando a 
pavimentação e sinalização da Travessa da Paz – rua de principal acesso ao Porto do 
Braga. 
 
Além da inauguração da via, o momento contou com o anúncio de um pacote de obras 
em infraestrutura por parte do governo do estado, além de incentivo ao esporte com a 
entrega de mais de 600 kits esportivos para a comunidade. 
 
Junto à prefeita do município, Talita Laci, ao Governador do Estado, Flávio Dino, dos 
secretários de Estado, Clayton Noleto (Sinfra) e Márcio Jerry (Secap), além dos 
deputados estaduais Cabo Campos (DEM) e Bira do Pindaré (PSB), vereadores e 
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lideranças, o parlamentar acompanhou a entrega da via à população e destacou a 
importância da obra no fortalecimento do potencial econômico no município. 
 
“Mais uma vez me sinto feliz em vir a esta querida cidade para entregar às mãos desta 
prefeita batalhadora, que é a Talita, uma obra que beneficia diretamente os 
pescadores e auxilia a economia do Maranhão”, ressaltou Stenio. 
 
Para a prefeita Talita Laci, “o apoio do deputado Stenio e a parceria com o Governo são 
fundamentais para a cidade, por trazer desenvolvimento, progresso, por impulsionar 
a economia e o turismo e só tenho a agradecer em nome de toda a nossa comunidade”. 
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Rodovia Urbano Santos-Barreirinhas será decisiva para a “Rota das Emoções”, diz Fábio 
Braga 

 
Ponte de Paulino Neves é apenas o primeiro passo para fortalecer o turismo no litoral maranhense 

 
O deputado Fábio Braga (SD) destacou, em discurso na Assembleia Legislativa, a 
inauguração da ponte em Paulino Neves, que é parte integrante do tão importante 
roteiro turístico ‘Rota das Emoções’, que interliga o Maranhão, o Piauí e o Ceará. 
 
– Outro passo decisivo está sendo dado com a interligação do povoado Sangue à cidade 
de Santo Amaro, deixando conectada a região do Munim aos Lençóis Maranhenses e 
deste à cidade de Paulino Neves, através da ponte agora entregue à população – disse. 
 
Na avaliação de Fábio Braga, no entanto, há ainda um entrave para que se concretize a 
rota no trecho entre Urbano Santos a Barreirinhas. 
 
– São pouco mais de 80 km ainda não asfaltados, o que desestimula viagens e dificulta 
o acesso para quem vem da região de Itapecuru, dos Cocais, do Baixo Parnaíba e até 
mesmo de São Luís em direção aquele setor – lamentou. 
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Fábio Braga discursou na Assembleia sobre a Rota das Emoções 

 
O deputado relembrou a necessidade da interligação de outros dois importantes pontos: 
São Bernardo, no Maranhão, a Luzilândia, no Piauí. Nesse trecho, a ponte entre os dois 
estados já foi feita pela Codevasf. Fábio Braga ressaltou que pediu ao governador do 
Piauí, Werllington Dias (PT), o trecho entre o Brejo e o município de Matias Olímpio, no 
Piauí. 
 
– Uma ligação que vai melhorar, e muito, a questão comercial, a questão turística, a 
geração de emprego e de renda, facilitar um sem número de negócios e de serviços 
que são feitos hoje de maneira arriscada, de maneira ainda muito atrasada, implicando 
no encarecimento de bens e de serviços na construção de pequenas obras no estado e 
principalmente nessa região do Baixo Parnaíba, do Itapecuru e também da Região do 
Munim – finalizou o parlamentar. 
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Deputado Zé Inácio pede à Secretaria de Segurança que investigue ataque à sede 
estadual do PT 

 
Deputado Zé Inácio reafirmou que que atos como esse não intimidarão o PT 
 

O deputado estadual Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa, nesta segunda-
feira (06), para pedir que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências 
a respeito do ataque de vândalos a sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), 
ocorrido na madrugada do último dia 02 deste mês. Na faixada do prédio podiam ser 
vistas pichações em apoio e defesa ao deputado federal Jair Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, uma ação criminosa, uma 
ação fascista, uma ação que nós que defendemos a democracia, só temos que repudiar 
atos criminosos dessa natureza que vão contra a liberdade de opinião. ” 
 
O parlamentar disse ainda que os vândalos que atacaram a sede do PT são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
 
O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT. “Atos como esse não nos 
intimidam, pelo contrário, só reafirmam a nossa posição de ter a cada dia mais firmeza 
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de defender as bandeiras de luta que o PT sempre defendeu para que o nosso país não 
conviva mais com retrocessos, como foi na época do regime militar, dos retrocessos e 
do perigo que significam candidaturas aventureiras para comandar o Brasil. Atos como 
esses caracterizam de forma muito clara o que significam os riscos que nós possamos ter 
com candidaturas aventureiras, tipo essa do Jair Bolsonaro. ” 
 
Zé Inácio finalizou com uma crítica a União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a 
candidatura de Jair Bolsonaro para presidência do Brasil. “Eles disseminam muito mais 
ódio do que esperança, e nós não disseminamos ódio, disseminamos esperança de ter 
um estado cada vez melhor e um país cada vez melhor para todos os brasileiros. ”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto à Polícia Militar. 

 

  



 

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: 
Projeto de Wellington que beneficia diabéticos e 
intolerantes à lactoses é aprovado pela CCJ da AL 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/11/2017 

Projeto de Wellington que beneficia diabéticos e intolerantes à lactoses é aprovado pela 
CCJ da AL 

 
De acordo com o deputado Wellington, a proposta estadual é parte do  
avanço na legislação brasileira 

 
Projeto de lei que prevê a criação de setores exclusivos em supermercados para 
produtos destinados a pessoas que sofrem de diabetes ou intolerância a lactose foi 
aprovado, quanto à constitucionalidade, na Assembleia Legislativa do Maranhão. O PL 
193/2017 é de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) e já passou pela Comissão 
de Constituição e Justiça. 
 
De acordo com o deputado Wellington, a proposta estadual é parte do avanço na 
legislação brasileira. 
 
“Recebemos essa ideia da Dona Helena, uma senhora de 68 anos que mora na Liberdade, 
em São Luís. Ela tem diabetes e nos relatou que, embora pareça algo simples, nem 
sempre é fácil encontrar os produtos alimentícios, o que a faz perder muito tempo lendo 
rótulos das embalagens. Buscando facilitar a vida do maranhense, é que apresentamos 
tal projeto de lei. Ficamos contentes com a aprovação. Afinal, é um projeto que em muito 
beneficiará a população maranhense”, disse Wellington. 
 
De acordo com o projeto de lei, a área de alimentos para pessoas que sofrem de diabetes 
ou intolerância a lactose poderia ser um setor, corredor, gôndola ou quiosque, 
devidamente sinalizado. 
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Wellington defende acessibilidade e outros direitos de deficientes em audiência em 
Imperatriz 

 
Wellington ouviu solicitações de portadores de deficiência que moram em Imperatriz e elencou  
possíveis ações que devem ser implantadas a fim de garantir direitos 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou importante audiência pública na 
cidade de Imperatriz. O objetivo foi discutir sobre os direitos das pessoas com deficiência 
e contou com a representatividade do Movimento das pessoas com deficiência; de 
Joaquim Ribeiro de Sousa, Promotor de Justiça de Imperatriz; de Dielane Vasconcelos, 
assistente social participante do Movimento da Pessoa com Deficiência de Imperatriz; 
de Fidelis Uchoa, Secretário de Planejamento do município; Audilene Monteiro, 
Coordenadora de Mulheres com Deficiência do Maranhão; Verador de Açailândia, Irmão 
Jorge (Podemos); Pastor Alex Nunes Rocha, Vice/Prefeito de Imperatriz; vereador José 
Carlos (PV), presidente da Câmara e a maioria dos vereadores da Câmara Municipal de 
Imperatriz. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington ouviu as solicitações das pessoas com deficiência que 
moram em Imperatriz e elencou algumas possíveis ações que devem ser implantadas a 
fim de garantir os direitos. 
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“As pessoas com deficiência encaminharam essa solicitação ao nosso gabinete e nós não 
poderíamos nos omitir. No Maranhão, sabemos que a acessibilidade ainda é um desafio 
e essa realidade não mudará de uma hora para outra. No entanto, não podemos ignorar 
os problemas e é exatamente por isso que estamos aqui. Por meio do nosso projeto 
‘Ouvindo o Maranhão’, estamos prontos para articular possíveis soluções”, disse 
Wellington. 
 
Após 4 horas de audiência, elencarem-se alguns encaminhamentos: Foram eles: 
ampliação do Programa Travessia em Imperatriz; adaptação do transporte coletivo, que 
deve conter elevadores; implantação do Projeto Travessia em Açailândia; impor a 
obrigatoriedade de todos os ônibus de Imperatriz disponibilizarem elevadores; ações 
conjuntas entre Estado e Prefeitura a fim de garantir a acessibilidade das calçadas 
públicas. Ao final da Audiência, representantes do Fórum de Açailândia solicitaram a 
realização de uma Audiência na cidade, no mês de novembro. 
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Assembleia aprova projeto que prevê a revisão do Plano Plurianual 2016-2019 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na sessão desta segunda-
feira (6), o Projeto de Lei nº 260/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre 
a revisão do Plano Plurianual 2016-2019. Na mensagem encaminhada ao Poder 
Legislativo, o governador Flávio Dino esclarece que a revisão visa aperfeiçoar 
qualitativamente o conjunto de programas, com seus respectivos objetivos, ações, 
metas e regionalização. 
 
“Em consonância à legislação vigente e às boas práticas da Administração Pública, a 
revisão do PPA é um produto resultante do ciclo de monitoramento e avaliação, que tem 
como premissa basilar a transparência necessária ao fortalecimento do processo 
democrático, estimulando a gestão participativa e controle social”, afirma o governador, 
na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo. 
 
O Projeto de Lei nº 260/2017 e a Mensagem nº 085/17 estão publicados no Diário da 
Assembleia Legislativa, edição de 3 de outubro de 2017. O Plano Plurianual – PPA para o 
quadriênio 2016-2019 foi instituído em dezembro de 2015 em cumprimento ao disposto 
no § 1º, do art. 136 da Constituição Estadual e art. 5º da Lei Complementar Estadual nº 



 

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 

011, de 10 de setembro de 1991, estabelecendo para o período, de forma regionalizada, 
as diretrizes, objetivos e metas da administração pública estadual para as despesas de 
capital e outras delas decorrentes e para as relativas aos programas de duração 
continuada. 
 
Para os efeitos desta Lei, consideram-se: diretrizes as proposições e orientações 
norteadoras da ação de governo; objetivos: os resultados que se pretende alcançar com 
a realização das ações governamentais; metas: as especificações e as quantificações 
físicas dos objetivos estabelecidos; programa: o instrumento de organização da ação 
governamental visando à concretização dos objetivos pretendidos, mensurados por 
indicadores estabelecidos no Plano Plurianual. 
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Fábio Braga ressalta apoio da Assembleia nos planos e ações do governo 

 
Deputado Fábio Braga 

 
O deputado Fábio Braga (SD) ocupou a tribuna para falar da visita que fez ao governador 
Flávio Dino num Palácio dos Leões, juntamente com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Humberto Coutinho, e demais lideranças políticas do interior. 
 
Braga contou que tratou de diversos assuntos de interesse da região da cidade de 
Coroatá e pediu que o governo agilizasse os investimentos que estão programados e os 
que estão em andamento na localidade. 
 
O parlamentar ressaltou a contribuição dada pelo Poder Legislativo no processo de 
execução de obras e serviços públicos que estão sendo realizados em vários municípios 
do Maranhão. 
 
Clique e veja o discurso: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=IFgTkmvQnTw
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Júnior Verde destaca esforços para regulamentação dos limites territoriais 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) destacou nesta quarta (01), na Tribuna da 
Assembleia Legislativa, os esforços que vem empreendendo para a regulamentação dos 
limites territoriais entre os municípios maranhenses. 
 
No início da semana, o parlamentar se reuniu com representantes do Instituto 
Maranhense de Estudos Socioeconômicos e Cartográficos (IMESC) e do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para discutir aspectos técnicos para a 
consolidação desses limites. 
 
“Nós sabemos das dificuldades históricas que existem entre as divisas dos municípios. 
Os serviços básicos que atendem à população que vive no entorno, às margens desses 
municípios, às vezes, não chegam. Então, entendemos a necessidade de legitimar, de 
definir as competências, para assim, chegarem os serviços necessários aos municípios 
maranhenses”, justificou Júnior Verde. 
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O parlamentar fez referência ao Projeto de Lei nº 293/2017, que já foi publicado e 
atualiza as divisas intermunicipais de Santa Inês nos termos da Lei nº 10.888, de 22 de 
julho de 2015. O texto dispõe sobre as alterações cartográficas das divisas 
intermunicipais do Estado do Maranhão. 
 
Segundo Júnior Verde, o projeto vai resolver uma problemática séria entre os municípios 
de Santa Inês, Satubinha e Vitorino Freire, e principalmente, Altamira do Maranhão. 
 
“O projeto vai atingir sua eficácia necessária porque é um acordo firmado entre os 
prefeitos e não deverá haver divergências políticas. Deve haver comunhão, realmente, 
de uma iniciativa que visa definir competências, porque nós estamos falando de limites 
e, claro, dentro desses limites, o que cabe a cada município. Significa dizer que as 
pessoas vão saber onde residem”, pontuou. 
 
Durante o discurso, Verde enalteceu o trabalho pelo IMESC e pelo IBGE, e destacou ainda 
a atuação do deputado Bira do Pindaré, que é o presidente da Comissão das Cidades da 
Assembleia Legislativa. 
 
“Então, a união de esforços aqui é fundamental. Continuaremos nessa luta e assim 
como nós fizemos história resolvendo os problemas dos limites territoriais entre São 
Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa, mais uma vez avançamos para o interior do 
Estado, resolvendo um problema histórico entre Santa Inês e Altamira”, finalizou. 
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GRAVÍSSIMO! Deputado Othelino diz que Flávio Dino não permitiu Roberto Rocha fazer 
negociatas no governo 

 
 
O 1° vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), ocupou a tribuna quarta-feira, dia 1, e fez uma gravíssima acusação contra o 
senador Roberto Rocha (PSDB). 
 
Em seu discurso, Othelino disse que o governador Flávio Dino não permitiu que Rocha 
fizesse negociatas no Governo do Maranhão. 
 
O parlamentar disse ainda que o senador queria as secretarias para arrecadar dinheiro 
com objetivo de “pagar as muitas dívidas que ele tem pelo Estado”. 
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Othelino Neto finalizou dizendo ser uma pena que o Maranhão tenha um senador do 
nível de Roberto Rocha. 
 
Deputados da base do governo Flávio Dino esculhambam Roberto Rocha. 
 
Em aparte, os deputados Levi Pontes e Bira do Pindaré esculhambaram o senador 
Roberto Rocha. O primeiro foi Levi que chamou Rocha de traidor e estúpido. 
 
“A postura do senador me deixa perplexo e ao mesmo tempo indignado de um pessoa 
que foi respeitado, ajudado pelo nosso grupo político manifestar tamanha traição, que 
chega à beira da estupidez”, disse Pontes. 
 
Bira do Pindaré classificou a postura do senador como abominável e ainda o chamou de 
Judas. “Essa manifestação do senador Roberto Rocha é algo que representa uma 
postura, na minha visão, abominável, uma vez que não condiz com o cargo que ele 
ocupa, só comprova que ele é muito menor do que esse cargo e também comprova o 
erro que foi a eleição desse indivíduo para senador representando o estado do 
Maranhão”. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=gqm2szMjhCs

