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Deputado Ciro Neto representa Assembleia Legislativa na inauguração da Casa Famem
em Brasília

Ciro Neto prestigiou junto com Senador Weverton Rocha e Erlanio Xavier a inauguração da Casa dos
Prefeitos maranhenses em Brasília.

Hoje (8), o deputado estadual Ciro Neto representou a Assembleia Legislativa em
Brasília, durante evento que inaugurou a Casa FAMEM em Brasília. A Casa servirá como
apoio aos prefeitos do Maranhão que precisarem vir ao Distrito Federal, além de
hospedagem, oferecerá também apoio técnico.
Para o parlamentar, a inauguração da Casa FAMEM é “uma mova etapa do momento
político que o nosso estado Maranhão, está vivendo, vem evoluindo nos últimos anos e
agora criou-se a ideia desse fortalecimento do municipalismo, um entendimento que
deve fortalecer os municípios para que ele seja a base de todo o nosso Estado.”
Segundo o deputado, a casa dos prefeitos servirá para reforçar o municipalismo
maranhense em Brasília, assim os representantes terão maior acesso, desta forma
facilitando a resolução de demandas municipais de todos os municípios do nosso estado,
podendo assim resolve-las com mais agilidade e rapidez.
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O Senador Weverton, falou durante o evento que a Casa dos Prefeitos era um sonho
antigo, que visa melhorar o acesso dos prefeitos à Brasília, “Agente percebia as
dificuldades dos prefeitos, governadores, principalmente os prefeitos de municípios
pequenos (…) às vezes quantos meses você não perde por precisar resolver uma coisa
pessoalmente, e não tem o representante aqui em Brasília para ir lá dar uma entrada,
protocolar, assinar um documento ou acompanhar (…) nós víamos constantemente os
municípios eram prejudicados justamente por essa falta de condições de ter seus
representantes em um escritório em Brasília”
O Senador completa que além de facilitar a hospedagem dos representantes municipais,
também a Casa também fornecerá, os prefeitos na logística política, em uma tentativa
de facilitar o acesso ao Senado Federal.
O prefeito de Igarapé Grande e Presidente da Federação dos Municípios do Estado do
Maranhão (FAMEM), Erlanio Xavier, agradeceu a presença de todos os prefeitos que
puderam comparecer, além de frisar o compromisso estabelecido pelo municipalismo
como presidente da FAMEM, reforçou também que a Casa dos Prefeitos é uma parceria
conjunta com o Senador Weverton Rocha e seu gabinete em Brasília.
Além do Deputado Ciro Neto, estavam presentes o Prefeito de Presidente Dutra, Juran
Carvalho, e o deputado Federal Gil Cutrim, além de muitos outros representantes
maranhenses.
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Neto Evangelista é o novo presidente da Executiva Municipal do DEM em São Luís

O deputado estadual Neto Evangelista é o novo presidente da Executiva Municipal do
Democratas em São Luís. A escolha pelo nome de Evangelista foi confirmada na manhã
desta segunda-feira (8), durante convenção municipal realizada na sede do DEM na
capital maranhense. A solenidade contou com a presença do presidente estadual do
DEM-MA, deputado federal Juscelino Filho, dos deputados estaduais do partido Paulo
Neto e Daniella Tema e de outras lideranças políticas do Estado.
O presidente estadual do partido parabenizou a escolha de Neto Evangelista para ocupar
a presidência do diretório de São Luís. Em seu discurso, Juscelino Filho falou do atual
momento do Democratas e avaliou como positiva a nova composição da executiva
municipal da capital.
“Fico feliz pela escolha pelo Neto. Tenho certeza de que ele dará uma significativa
contribuição para o fortalecimento do nosso partido, assim como todos os novos
integrantes da comissão municipal do DEM”, afirmou o deputado Juscelino Filho.
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Neto Evangelista agradeceu as palavras do presidente estadual e garantiu que sua
missão será a de ajudar no fortalecimento do Democratas. “Com muita honra, fui eleito
presidente da Executiva Municipal do Democratas em São Luís. O partido vive um
momento diferente no país e estamos nessa corrente para fortalecer ainda mais a
legenda na capital. Meus agradecimentos a todos pela confiança”, disse.
A nova composição da nova Executiva Municipal do Democratas em São Luís ficou da
seguinte forma: Neto Evangelista (presidente), Rogério Cafeteira (vice-presidente),
Naylton Flávio Araújo (secretário-geral), Marcos Almeida dos Santos (tesoureiro), Felipe
Camarão (membro), Fernando Fialho (membro), Francisco Bezerra Júnior (membro) e
Stênio Rezende (membro).
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Duarte Jr. faz visita técnica na Prefeitura de Boston, nos Estados Unidos

Álvaro Lima, assessor especial da Prefeitura de Boston, apresentou as políticas de preservação da cidade para o
deputado Duarte Jr

O deputado estadual Duarte Jr. conferiu de perto as ações da Prefeitura de Boston para
a preservação do patrimônio da cidade. Acompanhado pelo assessor especial da
Prefeitura de Boston, o ludovicense Álvaro Lima, Duarte pôde conhecer os mecanismos
jurídicos utilizados para uma efetiva preservação do patrimônio histórico-cultural e para
geração de emprego, renda e maior incentivo ao turismo.
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“Esta última semana foi muito proveitosa, pois além de estudar, pude conhecer
experiências bem-sucedidas de preservação do patrimônio histórico-cultural da cidade,
práticas de gestão que unem o público e o privado pela revitalização e valorização
urbana. Volto com a certeza de que é possível concretizar políticas públicas eficientes de
revitalização e manutenção do patrimônio histórico também em nossa capital”, afirma
Duarte, que defendeu na Assembleia a aprovação do Projeto de Lei Habitar no Centro,
através do qual o Governo do Maranhão busca incentivar melhorias nas residências e
empreendimentos do Centro Histórico de São Luís.
O deputado também destaca as políticas ambientais da cidade norte-americana, que já
baniu o uso de canudos plásticos, em projeto semelhante já aprovado no Maranhão, de
autoria do deputado Adelmo Soares e coautoria de Duarte Jr, que proíbe canudos
plásticos e incentiva o uso de canudos ecológicos. “A aprovação deste projeto é o
Maranhão se colocando ao lado de outras grandes cidades do mundo na defesa do meio
ambiente”, analisa Duarte Jr.
Semana de estudos
A semana de Duarte Jr na Brazil Conference at Harvard and MIT, na cidade de Boston,
Estados Unidos, foi marcada também por diálogos com renomadas figuras da política
mundial e nacional, momentos que o deputado considera como inspiração para a
implementação de uma eficiente gestão pública em São Luís e no Maranhão. O evento é
organizado pela comunidade brasileira de estudantes de uma das mais renomadas
universidades do mundo e realizado anualmente no mês de abril, desde 2015.
“Essa experiência significa capacitação e orientação para que eu possa agir de forma
mais efetiva na prática de políticas públicas e possa garantir resultados positivos para
todos”, analisa Duarte Jr. “Participei como deputado estadual do Maranhão e bolsista da
Fundação Lemann, convidado de forma oficial pela organização do evento, e como
deputado estadual posso afirmar que o Maranhão só tem a ganhar com essa
experiência”, completa.
A programação de Duarte Jr começou com o Encontro Diálogos, um dia de reuniões de
um seleto grupo de jovens políticos brasileiros, como a deputada federal Tabata Amaral,
conversando sobre o tema “Integridade e Democracia” com professores de Harvard.
Neste ano, o Encontro Diálogos foi ministrado por Jason Furman, PhD em Economia e
principal conselheiro econômico do ex-presidente norte-americano Barack Obama.
“Uma das minhas maiores referências na administração pública”, publicou Duarte nas
redes sociais.
Os diálogos também contaram com Anders Jensen, PhD em Economia, professor de
Políticas Públicas e pesquisador de política tributária e finanças públicas; Scott
Maiwaring, professor de Estudos Brasileiros com trabalhos sobre democratização e
instituições políticas na América Latina; e Roberto Mangabeira Unger, filósofo e teórico
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social brasileiro definido pelo New York Times como um “visionário incansável”,
professor de Harvard desde 1971, quando tornou-se um dos mais jovens professores da
Universidade Harvard. Mangabeira recebeu Duarte e demais políticos em sua própria
residência. “Um momento de grande aprendizado para todos”, publicou Duarte.
Na sequência da Brazil Conference, Duarte Jr participou de palestras com importantes
nomes da política nacional, como o ex-presidenciável Ciro Gomes, que falou sobre
políticas públicas de educação; o governador do Maranhão Flávio Dino, sobre
transformações do sistema carcerário brasileiro, com Murilo Andrade de Oliveira,
secretário de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo; e a procuradora-geral
da República Raquel Dodge, com quem conversou sobre medidas de combate à
corrupção e políticas públicas de preservação do meio ambiente.
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Alema e TCE firmam parceria para veiculação de programa na grade da TV Assembleia
Agência Assembleia
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
programa “TCE em Pauta” na grade da TV Assembleia. O objetivo é levar aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.

“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
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enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
“É uma estratégia nossa estabelecer uma relação mais harmônica possível com os outros
poderes. Nós temos a TV Assembleia e a nossa estrutura de Comunicação e, quanto mais
pudermos permitir que essas instituições falem por meio da nossa estrutura, melhor
para a sociedade”, completou Othelino Neto.
Visita
Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu as
dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de Contas
assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância, porque
a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos
de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Segundo o diretor de
Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel social, primando pela
harmonia entre os demais poderes e estabelecendo parcerias, a exemplo das que foram
firmadas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Maranhão, que já possuem
programas na grade da TV Assembleia.
“Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa
do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos
sábados. Já estamos na parte das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica pelos presidentes Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os
pilotos dos programas para, em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”,
afirmou Edwin Jinkings.
O coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu, disse que a parceria amplia as
possibilidades de diálogo com a sociedade. “Que, hoje, é uma prioridade não apenas do
Tribunal de Contas, mas um esforço do sistema Tribunal de Contas como um todo, em
nível nacional. Todos, por sua vez, e em rede, estão buscando ampliar esses canais de
diálogo e interação social”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR) acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação entre
as instituições. “Parabenizo Othelino Neto e Nonato Lago por essa frutífera parceria e,
também, o diretor Edwin Jinkings, por essa grande gestão na TV Assembleia, que
melhorou bastante”.
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Governistas comparecem em peso, limpam pauta e afastam falácias de crise na base

Não durou nem uma sessão plenária a falácia da oposição sarneyzista dando conta de
um possível racha na base governista da Assembleia Legislativa. Na tarde desta segundafeira (8), mais de 30 deputados comparecem à Casa para aprovar e defender projetos do
Executivo Estadual.
Na semana passada, o jornal O Estado do Maranhão – de propriedade da oligarquia
Sarney – chegou a dar como capa um possível boicote da base governista. Segundo a
fake news montada no Sistema Mirante, os parlamentares ligados ao governo estariam
pressionando por emendas.
Hoje, esse engodo caiu por terra com a presença maciça dos governistas no Palácio
Manuel Beckman. Além de votar a favor de projetos que vão beneficiar a vida dos
maranhenses, eles ainda rebateram a oposição, que tentava, como cotidianamente faz,
impedir a aprovação de iniciativas do Executivo.
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Alema e TCE firmam parceria para veiculação de programa na grade da TV Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
programa “TCE em Pauta” na grade da TV Assembleia. O objetivo é levar aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.
“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
“É uma estratégia nossa estabelecer uma relação mais harmônica possível com os outros
poderes. Nós temos a TV Assembleia e a nossa estrutura de Comunicação e, quanto mais
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pudermos permitir que essas instituições falem por meio da nossa estrutura, melhor
para a sociedade”, completou Othelino Neto.
Visita
Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu as
dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de Contas
assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância, porque
a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos
de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Segundo o diretor de
Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel social, primando pela
harmonia entre os demais poderes e estabelecendo parcerias, a exemplo das que foram
firmadas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Maranhão, que já possuem
programas na grade da TV Assembleia.
“Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa
do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos
sábados. Já estamos na parte das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica pelos presidentes Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os
pilotos dos programas para, em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”,
afirmou Edwin Jinkings.
O coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu, disse que a parceria amplia as
possibilidades de diálogo com a sociedade. “Que, hoje, é uma prioridade não apenas do
Tribunal de Contas, mas um esforço do sistema Tribunal de Contas como um todo, em
nível nacional. Todos, por sua vez, e em rede, estão buscando ampliar esses canais de
diálogo e interação social”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR) acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação entre
as instituições. “Parabenizo Othelino Neto e Nonato Lago por essa frutífera parceria e,
também, o diretor Edwin Jinkings, por essa grande gestão na TV Assembleia, que
melhorou bastante”.
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Rigo Teles solicita campus da UFMA em Barra do Corda
Em pronunciamento na sessão desta segunda-feira (8), o deputado Rigo Teles (PV)
destacou Requerimento de sua autoria, onde propõe a criação de uma Frente
Parlamentar em defesa da implantação do campus avançado da Universidade Federal
do Maranhão (UFMA) na cidade de Barra do Corda, na Região Central do Estado.

Rigo pediu que seja formada a Frente para que os deputados estaduais possam ir à
Brasília conversar com os três senadores que representam a bancada maranhense:
Roberto Rocha (PSDB), Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS). Ele afirmou que a
Frente será de grande relevância.
“Nós precisamos ter um campus avançado da UFMA na Região Central, que,
geograficamente, está centrada em Barra do Corda. Vamos unir esta Casa e os
representantes da bancada maranhense na Câmara e no Senado, para que possamos
trabalhar no sentido de implantá-lo”, disse o parlamentar
Rigo Teles lembrou que a Frente será composta por parlamentares de blocos ou partidos
e Reitoria da UFMA, além de um representante indicado pelo Governo do Estado, um da
FAMEM e outro do Sindicato dos Professores.
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Wellington faz encaminhamentos sobre a falta de infraestrutura em bairro
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) presidiu, no último sábado (6), a mesa
da audiência pública sobre falta de infraestrutura e políticas públicas, realizada na Igreja
Quadrangular no Alto do Turu, em São José de Ribamar. Os moradores de 17 localidades
da Região dos Parques solicitaram, com urgência, melhorias na infraestrutura do local,
que está abandonado pelo poder público.

Dentre os encaminhamentos que o deputado fez desde 2016, sobre os mesmos
problemas encontrados, também foram solicitados área de lazer, escolas no bairro e
asfalto nas ruas de toda a região, pois com tantos buracos e lama no período chuvoso,
nem táxi tem acesso à área. Os ônibus estão sucateados e com o mesmo preço de
passagem de São Luís. Com a falta de acessibilidade, cadeirantes não conseguem se
locomover de forma adequada pelas ruas, sendo que calçadas não existem. Por este
mesmo motivo, os comerciantes registraram queda nas vendas e denunciaram a
quantidade de lixo em locais impróprios.
Para a composição da mesa, somente compareceram os vereadores de São José de
Ribamar, Moisés Gama (PRB) e Nonato Lima (PDT); o presidente do Pacto pela Paz da
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Segurança Pública do Parque Vitória, Michael Manoel Pinheiro; o presidente da
Associação dos Moradores do Alto do Turu, Wrandemilson Oliveira Santos; o presidente
da Associação dos Moradores do Miritiua, Raimundo Pires dos Santos, e o presidente da
Comissão Oficial Permanente e Independente dos Moradores do Alto do Turu (COPI),
William Sousa Rocha.
Para a audiência, foram convidadas todas as autoridades do poder público municipal e
estadual que não compareceram ao local. Mediante todas as denúncias, o deputado
lamentou a ausência das autoridades competentes e colocou-se à disposição da
população que já sofre com os mesmos problemas há anos.
“Lamento a falta de vergonha na cara do governador Flávio Dino e dos prefeitos que
fazem propaganda enganosa e deixam comunidades abandonadas, sem infraestrutura,
com asfalto de péssima qualidade, falta de saneamento básico adequado, obras
superfaturadas e desvio de dinheiro público evidentes. E a ausência destas autoridades
aqui nesta audiência hoje, para prestarem esclarecimentos e soluções para a população.
Fizemos o convite a todos. Fui eleito para legislar e fiscalizar a aplicação de dinheiro
público. Estamos juntos nesta luta contra o descaso e abandono por parte do Poder
Executivo”, declarou Wellington.
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Alema e TCE firmam parceria para veiculação de programa na grade da TV Assembleia
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
um programa do TCE na grade da TV Assembleia. O programa “TCE em Pauta” levará aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.

“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
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“É uma estratégia nossa estabelecer uma relação mais harmônica possível com os outros
poderes. Nós temos a TV Assembleia e a nossa estrutura de Comunicação e, quanto mais
pudermos permitir que essas instituições falem por meio da nossa estrutura, melhor
para a sociedade”, completou Othelino Neto.
Visita
Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu as
dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de Contas
assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância, porque
a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos
de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Segundo o diretor de
Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel social, primando pela
harmonia entre os demais poderes e estabelecendo parcerias, a exemplo das que foram
firmadas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Maranhão, que já possuem
programas na grade da TV Assembleia.
“Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa
do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos
sábados. Já estamos na parte das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica pelos presidentes Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os
pilotos dos programas para, em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”,
afirmou Edwin Jinkings.
O coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu, disse que a parceria amplia as
possibilidades de diálogo com a sociedade. “Que, hoje, é uma prioridade não apenas do
Tribunal de Contas, mas um esforço do sistema Tribunal de Contas como um todo, em
nível nacional. Todos, por sua vez, e em rede, estão buscando ampliar esses canais de
diálogo e interação social”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR) acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação entre
as instituições. “Parabenizo Othelino Neto e Nonato Lago por essa frutífera parceria, e
também o diretor Edwin Jinkings, por essa grande gestão na TV Assembleia, que
melhorou bastante”.
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Carreta da Mulher leva ações de saúde e cidadania para o Anjo da Guarda
Nem as chuvas que caíram na última semana impediram as moradoras do bairro Anjo da
Guarda de buscarem atendimento na Carrera da Mulher. Durante três dias, a unidade
móvel esteve no bairro, um dos mais populosos da Área Itaqui-Bacanga, realizando
exames preventivos como mamografia e Papanicolau, dando oportunidade a mulheres
como Maria José Gomes Viana, de 58 anos, moradora da Vila Bacanga, de cuidar da
saúde perto de casa. “Para marcar e fazer uma mamografia pelo SUS demora muito e
aqui na carreta é tudo muito rápido”, comemora a dona de casa. No total, foram
realizados 240 preventivos e 88 mamografias, exames que levam em média 30 dias para
conseguir na rede pública.

Os serviços médicos são os mais procurados durante as ações. Somente a Cruz Vermelha,
parceira da Carreta, realizou 533 testes rápidos de doenças sexualmente transmissíveis,
237 afeições de pressão e 172 testes de glicemia. Camila Rocha, moradora da Ilha da Paz,
na Área Itaqui-Bacanga, fez o teste rápido e aprovou a agilidade. “Às vezes a gente alega
falta de tempo para não se cuidar e com a carreta perto de casa não tem essa desculpa”,
atestou a vendedora.
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O governador em exercício, Carlos Brandão; o deputado federal, Márcio Jerry; o
deputado estadual, Leonardo Sá; o secretário de Governo, Antônio Nunes; o secretário
de políticas públicas, Marcos Pacheco; o presidente da Caema, Carlos Rogério; e o
defensor público, Alberto Bastos, estiveram presentes ao evento, ainda em alusão ao
Março Lilás com a campanha de conscientização e combate ao câncer de colo de útero.
“O impacto causado dessas ações, tanto na capital quanto no interior do estado, tem
sido muito favorável, porque prevenir ainda é o melhor remédio e com uma jornada cada
vez maior, muitas mulheres acabam deixando de se cuidar”, pontuou a secretária de
estado da Mulher, Ana Mendonça sobre a facilidade proporcionada pela Carreta.
A ação é uma iniciativa do Governo do Estado, por meio das secretarias de estado da
Saúde e da Mulher, com as parcerias da Secretaria de Segurança Pública, Procon,
Secretaria Municipal da Criança e Assistência Social, Defensoria Pública, Caema e Cruz
Vermelha. “Este projeto tem todo o carinho do governador Flávio Dino e já chegou a 186
municípios, atendendo 90 mil pessoas só em 2018 e vai continuar chegando aonde os
maranhenses estiverem”, assegurou Carlos Brandão.
Cidadania
Os serviços relacionados à defesa dos direitos também são bastante procurados nas
itinerâncias. O Instituto de Promoção e Defesa do Cidadão e Consumidor do Maranhão
(Procon), realizou 415 consultas no local. A Defensoria Pública também marcou presença
levando assessoria jurídica à população.
Outros serviços como emissão de documentos e orientação em assistência social
também são ofertados gratuitamente na ação, que conta ainda com palestras educativas
que alertam sobre situações de violência contra a mulher e cuidados com a saúde
feminina, além da entrega de 1.500 kits de roupas à comunidade.
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Deputado estadual que é pré-canditado a prefeito de São Luís vai comandar o diretório
municipal da legenda, pela qual pretende concorrer à sucessão do prefeito Edivaldo
Júnior

COM STÊNIO E JUSCELINO, NETO EVANGELISTA GARANTE O CONTROLE DO DEM e fortalece seu projeto em São Luís

O deputado estadual Neto Evangelista deu mais um passo no fortalecimento do seu
projeto de disputar a Prefeitura de São Luís em 2020.
Ele assumiu o comando da Executiva Municipal do Democratas em São Luís.
– Com muita honra, fui eleito presidente da Executiva Municipal do Democratas em São
Luís. O partido vive um momento diferente no país e estamos nessa corrente para
fortalecer ainda mais a legenda na capital. Meus agradecimentos a todos pela confiança
– disse.
A posse de Evangelista no DEM fortalece seu projeto em duas frentes principais:
1 – garante o apoio do deputado federal Juscelino filho, que já decidiu que o DEM terá
candidato próprio;
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2 – amigo pessoal do senador Weverton Rocha (PDT), Juscelino trabalha, ele próprio,
para garantir a aliança com os pedetistas nas eleições municipais. (Saiba mais aqui, aqui
e aqui)

EVANGELISTA TEM ARTICULADO PESSOALMENTE, tanto com o PDT, de Osmar Filho, quanto com o PTB, de Pedro Lucas

Além de Neto Evangelista, a nova composição da Executiva Municipal do Democratas em
São Luís terá Rogério Cafeteira (vice-presidente), Naylton Flávio Araújo (secretáriogeral), Marcos Almeida dos Santos (tesoureiro), Felipe Camarão (membro), Fernando
Fialho (membro), Francisco Bezerra Júnior (membro) e Stênio Rezende (membro).
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Ex-senador continua na presidência da legenda no Maranhão, agora tendo o aliado
deputado estadual como primeiro vice-presidente

As Eleições para o Diretório Estadual e Comissão Executiva Estadual do MDB aconteceu
na sexta-feira, (5) na sede do partido, no São Francisco, em São Luís. O senador João
Alberto foi eleito presidente e o deputado estadual Roberto Costa, 1° vice-presidente
pela chapa “Maranhão Livre”, onde irão comandar o partido em todo o Maranhão.
Em seu discurso, João Alberto ressaltou que o partido irá se reestruturar em todos os
municípios.
João Alberto foi reeleito para os próximos dois anos para comandar a Comissão Executiva
que reúne novas lideranças e líderes históricos do partido, como o deputado estadual
Roberto Costa, como 1º vice-presidente; 2º vice-presidente, o deputado federal Hildo
Rocha e 3º vice-presidente, Victor Mendes. No secretariado, Remi Ribeiro, como
secretário geral e Francisco Soares, como secretário adjunto. Na tesouraria, 1º
tesoureiro, Assis Filho e 2º tesoureiro Welington Gouveia que irão comandar a Comissão
Executiva Estadual.
O trabalho inicial de João Alberto, Roberto Costa e da Comissão Executiva será na
organização do partido nas cidades do Maranhão.
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“Na última eleição, tivemos 21 candidatos eleitos pelo partido. “Com essa base, vamos
incentivar o lançamento de candidaturas próprias em todas os municípios,
principalmente nas grandes cidades”, disse João Alberto.
O partido também vai começar desde já a formação de chapas completas, já que 2020 é
a primeira eleição sem coligação proporcional, no caso, para vereadores.
O vice-presidente, Roberto Costa, enfatizou que o partido vive um novo momento e irá
construir uma nova história.
“Nós iremos enfrentar um grande desafio pela frente, que é, que o partido continue
sendo um partido de importância no Maranhão. Um partido que participe diretamente
de decisões do Estado. E, hoje, esse movimento aqui é resultado de uma reflexão que
fizemos, após o resultado da eleição presidencial, estadual e municipal. Agora, nós
precisamos de qualquer forma fazer uma mudança. Uma mudança para que a gente
possa botar o partido novamente no rumo do crescimento e do fortalecimento”, disse
Roberto Costa.

Roberto Costa ainda concluiu relembrando a história do partido no Maranhão.
“A história do MDB no Maranhão é muito bonita, sempre teve uma decisão e
participação muito ativa no Estado. Por isso, nós estamos nos unindo hoje, para que
possamos construir um novo caminho, uma nova história do MDB no Maranhão”,
concluiu Roberto.
Da assessoria
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Alema e TCE firmam parceria para veiculação de programa na grade da TV Assembleia

Presidente do TCE, conselheiro Nonato Lago, assina o Termo de Cooperação Técnica observado pelo presidente
da Assembleia, Othelino Neto, pelo diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e pelo coordenador
de Comunicação do TCE, Fernando Abreu

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
programa “TCE em Pauta” na grade da TV Assembleia. O objetivo é levar aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.
“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
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enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
“É uma estratégia nossa estabelecer uma relação mais harmônica possível com os outros
poderes. Nós temos a TV Assembleia e a nossa estrutura de Comunicação e, quanto mais
pudermos permitir que essas instituições falem por meio da nossa estrutura, melhor
para a sociedade”, completou Othelino Neto.
Visita
Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu as
dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de Contas
assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância, porque
a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos
de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Segundo o diretor de
Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel social, primando pela
harmonia entre os demais poderes e estabelecendo parcerias, a exemplo das que foram
firmadas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Maranhão, que já possuem
programas na grade da TV Assembleia.
“Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa
do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos
sábados. Já estamos na parte das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica pelos presidentes Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os
pilotos dos programas para, em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”,
afirmou Edwin Jinkings.
O coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu, disse que a parceria amplia as
possibilidades de diálogo com a sociedade. “Que, hoje, é uma prioridade não apenas do
Tribunal de Contas, mas um esforço do sistema Tribunal de Contas como um todo, em
nível nacional. Todos, por sua vez, e em rede, estão buscando ampliar esses canais de
diálogo e interação social”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR) acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação entre
as instituições. “Parabenizo Othelino Neto e Nonato Lago por essa frutífera parceria e,
também, o diretor Edwin Jinkings, por essa grande gestão na TV Assembleia, que
melhorou bastante”.
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Wellington lamenta ausência de autoridades em audiência sobre infraestrutura precária
do Alto do Turu e região

Audiência de iniciativa do deputado Wellington registrou expressiva participação popular

Neste sábado (06), o deputado estadual Wellington do Curso presidiu a mesa da
Audiência sobre Falta de Infraestrutura e Políticas Públicas, realizada na Igreja
Quadrangular no Alto do Turu, em São José de Ribamar. Os moradores de dezessete
localidades da Região dos Parques solicitaram com urgência melhorias na infraestrutura
do local, que está abandonado pelo poder público.
Dentre os encaminhamentos que o deputado fez desde 2016 sobre os mesmos
problemas encontrados, também foram solicitados área de laser, escolas no bairro e
asfalto nas ruas de toda a região, pois com tantos buracos e lama no período chuvoso,
nem táxi chega no local. Os ônibus estão sucateados e com o mesmo preço de passagem
de São Luís. Com a falta de acessibilidade, cadeirantes não conseguem se locomover de
forma adequada pelas ruas, sendo que calçadas não existem. Por este mesmo motivo,
os comerciantes registraram queda nas vendas, e denunciaram a quantidade de lixo em
locais impróprios.
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Para a composição da mesa, somente compareceram para prestar esclarecimentos e
propor soluções à população, compareceram os vereadores de São José de Ribamar,
Moisés Gama (PRB) e Nonato Lima (PDT); o presidente do Pacto pela Paz da Segurança
Pública do Parque Vitória, Michael Manoel Pinheiro; o presidente da Associação dos
Moradores do Alto do Turu, Wrandemilson Oliveira Santos; o presidente da Associação
dos Moradores do Miritiua, Raimundo Pires dos Santos, e o presidente da Comissão
Oficial Permanente e Independente dos Moradores do Alto do Turu (COPI), William
Sousa Rocha.

Deputado Wellington cobrou presença de governantes para discutir o problema com o povo

Para a audiência foram convidadas todas as autoridades do poder público municipal e
estadual que não compareceram ao local. Mediante a todas as denúncias, o deputado
lamentou a ausência das autoridades competentes e colocou-se à disposição da
população que já sofre com os mesmos problemas há anos.
“A falta de vergonha na cara do governador Flávio Dino e dos prefeitos que fazem
propaganda enganosa e deixam comunidades abandonadas, sem infraestrutura, com
asfalto de péssima qualidade, falta de saneamento básico adequado, obras
superfaturadas e desvio de dinheiro público evidentes. Lamento a ausência destas
autoridades aqui nesta audiência hoje, para prestarem esclarecimentos e soluções para
a população. Fizemos o convite a todos. Fui eleito para legislar e fiscalizar a aplicação de
dinheiro público. Estamos juntos nesta luta contra o descaso e abandono por parte do
Poder Executivo”, declarou Wellington.
Assista ao vídeo:

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:

Projeto de políticas públicas para o varejo será discutido
na Assembleia
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

09/04/2019

Projeto de políticas públicas para o varejo será discutido na Assembleia

Fábio Ribeiro e Socorro Noronha, respectivamente Presidentes da CDL SLZ e da
FCDL-MA, convidam representantes do varejo maranhense e autoridades para
participarem do encontro local do projeto nacional PP 4.0 em prol do
desenvolvimento varejista e econômico do país

Nessa terça – feira (09.04), às 8h30, na Assembleia Legislativa do Maranhão, acontece o
encontro loca do projeto Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0), convênio firmado entre a
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço Brasileiro de Apoio às
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem o apoio da Federação das Câmaras de
Dirigentes Lojistas do Maranhão (FCDL-MA) e Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís.
Esse projeto está percorrendo todas as regiões do país.
O projeto PP 4.0 reúne entidades e associados do Sistema CNDL e representantes do
Poder Público em discussões em torno de questões essenciais para o desenvolvimento
do setor varejista no país. O evento aqui será conduzido pelo professor e consultor
Marcos Lima (IAGEE).
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Alema e TCE firmam parceria para veiculação de Programa na grade da TV Assembleia

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
programa “TCE em Pauta” na grade da TV Assembleia. O objetivo é levar aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.
“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
“É uma estratégia nossa estabelecer uma relação mais harmônica possível com os outros
poderes. Nós temos a TV Assembleia e a nossa estrutura de Comunicação e, quanto mais
pudermos permitir que essas instituições falem por meio da nossa estrutura, melhor
para a sociedade”, completou Othelino Neto.
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Visita – Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu
as dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de
Contas assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância,
porque a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais
mecanismos de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Segundo o diretor de
Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel social, primando pela
harmonia entre os demais poderes e estabelecendo parcerias, a exemplo das que foram
firmadas com o Ministério Público e o Tribunal de Justiça do Maranhão, que já possuem
programas na grade da TV Assembleia.
“Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa
do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos
sábados. Já estamos na parte das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação
Técnica pelos presidentes Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os
pilotos dos programas para, em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”,
afirmou Edwin Jinkings.
O coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu, disse que a parceria amplia as
possibilidades de diálogo com a sociedade. “Que, hoje, é uma prioridade não apenas do
Tribunal de Contas, mas um esforço do sistema Tribunal de Contas como um todo, em
nível nacional. Todos, por sua vez, e em rede, estão buscando ampliar esses canais de
diálogo e interação social”, disse.
O deputado Vinicius Louro (PR) acompanhou a assinatura do Termo de Cooperação entre
as instituições. “Parabenizo Othelino Neto e Nonato Lago por essa frutífera parceria e,
também, o diretor Edwin Jinkings, por essa grande gestão na TV Assembleia, que
melhorou bastante”.
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Neto Evangelista assume comando do DEM e se consolida como pré-candidato a Prefeito

O deputado estadual Neto Evangelista deu um largo passo para se consolidar como
candidato a prefeito de São Luís ao ser conduzido nesta segunda-feira (8) para a
presidência do Diretório Municipal do Democrata de São Luís.
Neto venceu uma disputa interna ao mesmo tempo em ganhou preferência para ser o
candidato do DEM e sepultar qualquer articulação para levar a legenda para coligar com
Braide.
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Deputada Daniella Tema alerta para situação de balneário em Tuntum

Deputada Daniella Tema

Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão de
ontem (8), a deputada Daniella Tema (DEM) demonstrou preocupação com a situação
do balneário “Tiúba”, em Tuntum, que apresenta aumento considerável do volume de
água, devido à intensidade das chuvas.
Segundo a deputada, a Defesa Civil deslocou-se até o município para uma vistoria técnica
no balneário e na ponte Hélio Araújo, sobre o riacho Tuntum, atendendo a uma
solicitação do prefeito da cidade, Cleomar Tema (PSB).
“Aproveito para agradecer à Defesa Civil, que prontamente atendeu o pedido do prefeito
e ao Governo do Estado, que disponibilizou equipe técnica para vistoriar a ponte e o
balneário”, frisou.
Daniela disse que todas as providências cabíveis estão sendo tomadas pelo município
em termos de precaução, diante da situação do balneário “Tiúba” e da ponte Hélio
Araújo.
“Lamento que algumas pessoas, maldosamente, façam uso dessa situação para deixar
as pessoas em pânico. Tudo que estiver ao nosso alcance será feito. Inclusive, anuncio
que dedicarei parte de minhas emendas à reforma desse cartão postal de Tuntum”.
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:

Deputada Daniella e o prefeito Tema tomam
providências sobre as consequências das fortes chuvas

SITE:

http://luispablo.com.br/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

09/04/2019

Deputada Daniella e o prefeito Tema tomam providências sobre as consequências das
fortes chuvas

Deputada Daniella Tema e o prefeito Cleomar Tema

A deputada estadual Daniella Tema (DEM) e o prefeito de Tuntum-MA, Cleomar Tema,
já estão tomando todas as providências cabíveis sobre as consequências das fortes
chuvas que castigaram o município nos últimos dias. Uma das principais preocupações é
com o Balneário da Tiúba, que apresenta avarias provocados pelos intensos temporais.
“Estamos tomando todas as providências necessárias para amenizar os riscos. Nossa
preocupação é com as pessoas, com a nossa população, e não vamos esperar para agir.
O problema tem toda a atenção da nossa equipe e as comunicações já foram feitas”,
disse Tema.
A Coordenação Estadual de Proteção e Defesa Civil já foi acionada através de ofício
enviado ao Coronel Izac Muniz Matos, que responde pelo departamento.
Daniella Tema está reforçando os pedidos através de documentos que foram
protocolados da Assembleia Legislativa, na manhã desta segunda feira (8).
“Estamos dando entrada, na Assembleia Legislativa, em um comunicado de alerta a
Defesa Civil e pedindo a ajuda do nosso governador Flávio Dino. Nossa ação é para que
o pior não aconteça e para que o nosso povo não seja prejudicado”, destacou Daniella.
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De olho em 2020, Neto Evangelista é eleito presidente do DEM da capital

O DEM vive um dos seus melhores momentos.

O deputado estadual Neto Evangelista foi eleito, nesta segunda-feira (8), presidente da
Executiva Municipal do DEM, em São Luís. A eleição do parlamentar é mais um passo da
legenda que busca garantir um nome na disputa pela sucessão do prefeito Edivaldo
Holanda Jr. em 2020.
Filho do ex-deputado João Evangelista, já falecido, Neto está no seu terceiro mandato
como deputado estadual, já exerceu o cargo de secretário de Estado do
Desenvolvimento Social e foi candidato a vice-prefeito na chapa de João Castelo, em
2012.
O DEM vive um dos seus melhores momentos. Tem cargos de destaque no Governo
Federal e a presidências da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Na última
semana, o partido também anunciou a filiação do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos.

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:

Alema e TCE firmam parceria para veiculação de
programa na grade da TV Assembleia
http://silviatereza.com.br/
POLÍTICA
09/04/2019

Alema e TCE firmam parceria para veiculação de programa na grade da TV Assembleia

O programa será exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando assuntos de relevância
para o controle externo estadual

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
e o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), conselheiro Nonato Lago,
assinaram, nesta segunda-feira (8), o Termo de Cooperação Técnica para a veiculação do
um programa do TCE na grade da TV Assembleia. O programa “TCE em Pauta” levará aos
telespectadores informações sobre o trabalho desenvolvido pelo órgão. Participaram
também da assinatura o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings, e o
coordenador de Comunicação do TCE, Fernando Abreu.
“Agora, os telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de
Contas, cuja função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa
aplicação do recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade
conheça de perto aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”, afirmou o presidente da
Alema, ressaltando que a relação harmônica entre as instituições permite o
enriquecimento da grade da TV Assembleia, que, por sua vez, presta, cada vez mais,
serviços à sociedade.
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Logo após a assinatura do termo, o presidente do Tribunal de Contas conheceu as
dependências do Complexo de Comunicação e a estrutura da TV. “O Tribunal de Contas
assinala um teto na sua vida institucional. Essa parceria é da maior importância, porque
a sociedade precisa saber das ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos
de transmitir essas ações, melhor”, assinalou o conselheiro Nonato Lago.
Segundo o diretor de Comunicação da Alema, a Assembleia Legislativa cumpre seu papel
social, primando pela harmonia entre os demais poderes. “Damos mais um passo
importante, abrindo espaço na nossa grade para um programa do Tribunal de Contas do
Estado, o programa TCE em Pauta, que será veiculado aos sábados. Já estamos na parte
das tratativas e, hoje, foi assinado o Termo de Cooperação Técnica pelos presidentes
Othelino Neto e Nonato Lago. Agora é a parte de preparar os pilotos dos programas para,
em breve, iniciarmos mais essa novidade na TV Assembleia”, afirmou Edwin Jinkings.
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Wellington diz que vai à Justiça por pagamento de emendas

De O Estado
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) anunciou ontem que recorrerá à
Justiça para que o Governo do Maranhão seja obrigado a pagar emenda de R$ 500 mil
de sua autoria apresentada ainda ao Orçamento de 2018.
Segundo ele, o recurso seria destinado ao reforço do caixa do Hospital do Câncer
Aldenora Bello, em São Luís, que na semana passada chegou a anunciar novamente o
fechamento do Serviço de Pronto Atendimento (SPA) por falta de verba – após reunião
com a Secretaria de Estado da Saúde (SES), o fechamento foi suspenso.
Além disso, o parlamentar tucano voltou a cobrar dos colegas a aprovação da Proposta
de Emenda à Constituição (PEC) de autoria do deputado César Pires (PV) que institui a
Emenda Impositiva – medida que obriga o Executivo a pagar emendas parlamentares
apresentadas ao orçamento.
Até a semana passada, segundo apurou O Estado, a proposta já contava com 15
assinaturas.
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“O governo não paga nem as emendas dos aliados. Escolhe alguns privilegiados e paga,
mas não de todos”, revelou Wellington do Curso. Para ele, é necessário que os
deputados atuem em bloco por essa pauta.
Pressão
O avanço do debate sobre a PEC ocorre justamente no momento em que a base aliada
ao governador Flávio Dino (PCdoB) pressiona pelo pagamento de emendas.
Na última sessão da semana passada na Assembleia Legislativa, por exemplo, com oito
matérias de interesse do Executivo na pauta, deputados de dois blocos governistas – o
Bloco Parlamentar Democrático (PR/PMN), e o Bloco Parlamentar Solidariedade
Progressista (PP/SD) – decidiram deixar o plenário após o início da Ordem do Dia. Esse
movimento, aliado à obstrução da oposição, impediu a continuação de votações.
No total, os dois blocos governistas contam com dez membros. Para que haja apreciação
de projetos em plenário é necessária a presença de pelo menos 22 dos 42 parlamentares.
Até o movimento dos governistas, a Casa já havia aprovados duas Medidas Provisórias –
uma sobre remissão de créditos tributários e outras renovando o mandato de
conselheiros estaduais de saúde – e dois projetos de lei. Sobraram quatro, que só foram
apreciados ontem.
Se for protocolada, uma ação do deputado Wellington do Curso pelo pagamento de
emendas não será inédita. Em 2015, primeiro ano de governo Flávio Dino, a Justiça
maranhense concedeu liminar ao então deputado estadual Edilázio Júnior obrigando o
comunista a pagar as emendas que ele indicou no Orçamento daquele ano (relembre).
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Neto Evangelista é o novo presidente do DEM em São Luís

O deputado estadual Neto Evangelista é o novo presidente da Executiva Municipal do
Democratas em São Luís. A escolha pelo nome de Evangelista foi confirmada na manhã
desta segunda-feira (8), durante convenção municipal realizada na sede do DEM na
capital maranhense. A solenidade contou com a presença do presidente estadual do
DEM-MA, deputado federal Juscelino Filho, dos deputados estaduais do partido Paulo
Neto e Daniella Tema e de outras lideranças políticas do Estado.
O presidente estadual do partido parabenizou a escolha de Neto Evangelista para ocupar
a presidência do diretório de São Luís. Em seu discurso, Juscelino Filho falou do atual
momento do Democratas e avaliou como positiva a nova composição da executiva
municipal da capital.
“Fico feliz pela escolha pelo Neto. Tenho certeza de que ele dará uma significativa
contribuição para o fortalecimento do nosso partido, assim como todos os novos
integrantes da comissão municipal do DEM”, afirmou o deputado Juscelino Filho.
Neto Evangelista agradeceu as palavras do presidente estadual e garantiu que sua
missão será a de ajudar no fortalecimento do Democratas. “Com muita honra, fui eleito
presidente da Executiva Municipal do Democratas em São Luís. O partido vive um
momento diferente no país e estamos nessa corrente para fortalecer ainda mais a
legenda na capital. Meus agradecimentos a todos pela confiança”, disse.
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Neto segura o DEM e frustra Braide

O deputado estadual Neto Evangelista foi eleito, hoje, presidente da Executiva Municipal
do Democratas em São Luís.
A eleição marca a consolidação do nome de Neto como o escolhido do DEM para disputar
a Prefeitura de São Luís.
E também frustra os planos do deputado federal Eduardo Braide, que articulava em
Brasília guarida no Democratas para disputa da Prefeitura da capital.
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Neto Evangelista garante o controle do DEM de São Luís

O deputado estadual Neto Evangelista deu um passo importante para ser candidato a
prefeito de São Luís. Ele foi escolhido como presidente municipal da legenda na manhã
desta segunda-feira (8), durante convenção municipal realizada na sede do DEM na
capital maranhense. A solenidade contou com a presença do presidente estadual do
DEM-MA, deputado federal Juscelino Filho, dos deputados estaduais do partido Paulo
Neto e Daniella Tema e de outras lideranças políticas do Estado.
O presidente estadual do partido parabenizou a escolha de Neto Evangelista para ocupar
a presidência do diretório de São Luís. Em seu discurso, Juscelino Filho falou do atual
momento do Democratas e avaliou como positiva a nova composição da executiva
municipal da capital. “Fico feliz pela escolha pelo Neto. Tenho certeza de que ele dará
uma significativa contribuição para o fortalecimento do nosso partido, assim como todos
os novos integrantes da comissão municipal do DEM”, afirmou.
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A nova composição da nova Executiva Municipal do Democratas em São Luís ficou da
seguinte forma: Neto Evangelista (presidente), Rogério Cafeteira (vice-presidente),
Naylton Flávio Araújo (secretário-geral), Marcos Almeida dos Santos (tesoureiro), Felipe
Camarão (membro), Fernando Fialho (membro), Francisco Bezerra Júnior (membro) e
Stênio Rezende (membro).
A confirmação frustra planos do deputado federal Eduardo Braide, que andava cercando
o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, provavelmente, para buscar um
acordo pelo DEM no Maranhão.
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Neto Evangelista assume o comando do DEM e fortalece seu projeto de disputar a
Prefeitura de São Luís

Neto Evangelista entre Daniella Tema, Luis Fernando Silva, Stênio Rezende e Paulo Neto após ser eleito presidente
do DEM em São Luís e se fortalecer como pré-candidato a prefeito

O deputado estadual Neto Evangelista assumiu ontem a presidência do DEM em São
Luís. Prestigiado pelos nomes mais destacados do partido, como o presidente regional,
deputado federal Juscelino Rezende, os deputados estaduais Daniella Tema e Paulo
Neto, os secretários de Projetos Especiais, Luís Fernando Silva, e de Esporte e Lazer,
Rogério Cafeteira, e o ex-deputado estadual Stênio Rezende, um dos responsáveis pela
guinada do partido. A composição da nova Executiva Municipal do Democratas em São
Luís é a seguinte: Neto Evangelista (presidente), Rogério Cafeteira (vice-presidente),
Naylton Flávio Araújo (secretário-geral), Marcos Almeida dos Santos (tesoureiro) e Felipe
Camarão, Fernando Fialho, Francisco Bezerra Júnior e Stênio Rezende.
Ao assumir o comando municipal do DEM, neto Evangelista dá mais um passo decisivo
para viabilizar sua candidatura a prefeito de São Luís, como já vem sendo ventilado há
tempos. Conhecedor em profundidade das reentrâncias políticas e eleitorais de São Luís,
domínio que herdou do pai, o ex-vereador e ex-deputado estadual João Evangelista, o
novo presidente municipal do DEM ganha um forte impulso no projeto de desembarcar
no Palácio de la Ravardière no dia 1º de Janeiro de 2021. Isso porque aumenta
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significativamente a possibilidade de ele sair candidato numa aliança com o PDT, uma
vez que, por mais surpreendente que possa parecer, o partido comandado pelo senador
Weverton Rocha não dispõe de um nome de peso para enfrentar o deputado federal
Eduardo Braide (PMN) e o também deputado federal Bira do Pindaré (PSB), numa
disputa. Nesse contexto, Neto Evangelista, que reúne todas as condições pessoais e
políticas para ser até mesmo o candidato da grande aliança liderada pelo PCdoB.
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Termo de Cooperação garante veiculação de programa do Tribunal de Contas na TV
Assembleia

Observados por Fernando Abreu e Edwin Jinkings, Nonato Lago e Othelino Neto firmam Termo para uso da
TV Assembleia pelo TCE

O Centro de Comunicação Social da Assembleia Legislativa deu ontem, mais um passo
no sentido de ampliar e diversificar a grade de programas da TV Assembleia. O novo item
da programação será o TCE em Pauta, que será veiculado aos sábados e levará aos
telespectadores informações sobre o funcionamento e as atividades do Tribunal de
Contas do Estado (TCE). Essa parceria foi viabilizada por um Termo de Cooperação
firmado ontem pelos presidentes da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto
(PCdoB) e pelo presidente do TCE, conselheiro Nonato Lago, viabilizando o trabalho dos
seus articuladores, os jornalistas Fernando Abreu, coordenador de Comunicação do TCE,
e Edwin Jinkings, diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa.
Jornalista por formação e servidor concursado do TCE, o presidente da Assembleia
Legislativa não escondeu o seu entusiasmo como avalista maior do acordo: “Agora, os
telespectadores acompanharão aquilo que é produzido no Tribunal de Contas, cuja
função constitucional é fazer o controle externo, ou seja, controlar a boa aplicação do
recurso público, e lá se produz muito. É importante que a sociedade conheça de perto
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aquilo que é feito pelo Tribunal de Contas”. Na contrapartida, o presidente do TCE,
conselheiro Nonato Lago externou entusiasmo com a abertura do espaço para o Tribunal
na grade da TV Assembleia: “O Tribunal de Contas assinala um tento na sua vida
institucional. Essa parceria é da maior importância, porque a sociedade precisa saber das
ações do Tribunal de Contas e, quanto mais mecanismos de transmitir essas ações,
melhor”.
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa revelou que no campo técnico e
operacional as tratativas com a Coordenação de Comunicação do TCE estão avançadas
e que, firmado o Termo de Cooperação Técnica, as equipes vão agora trabalhar na
elaboração do programa TCE em Pauta, para iniciar sua veiculação na TV Assembleia o
mais breve possível. “Damos mais um passo importante, abrindo espaço na nossa grade
para um programa do Tribunal de Contas do Estado, o programa TCE em Pauta”,
assinalou o diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa.
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Neto Evangelista é o novo presidente da Executiva do DEM, em SL
A solenidade contou com a presença do presidente estadual do DEM-MA, deputado
federal Juscelino Filho, dos deputados estaduais do partido Paulo Neto e Daniella Tema
e de outras lideranças políticas do Estado.

Juscelino Filho falou do atual momento do Democratas e avaliou como positiva a nova composição da
executiva municipal da capital.

O deputado estadual Neto Evangelista é o novo presidente da Executiva Municipal do
Democratas em São Luís. A escolha pelo nome de Evangelista foi confirmada na manhã
desta segunda-feira (8), durante convenção municipal realizada na sede do DEM na
capital maranhense.
A nova composição da nova Executiva Municipal do Democratas em São Luís ficou da
seguinte forma: Neto Evangelista (presidente), Rogério Cafeteira (vice-presidente),
Naylton Flávio Araújo (secretário-geral), Marcos Almeida dos Santos (tesoureiro), Felipe
Camarão (membro), Fernando Fialho (membro), Francisco Bezerra Júnior (membro) e
Stênio Rezende (membro).

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

