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Deputado Ciro Neto participa de Comissão que aborda a atual situação dos matadouros
no MA

Nesta terça-feira (07), os deputados membros da Comissão de Assuntos Municipais e
Desenvolvimento Regional, estiveram em reunião na Assembleia Legislativa, onde
retomaram a discussão acerca da problemática dos abatedouros no Maranhão.
Estavam presentes os deputados Dr. Yglésio (presidente da Comissão), Ciro Neto (PP),
Antônio Pereira (DEM), Wendell Lages (PMN), Carlinhos Florêncio (PC do B) e Adelmo
Soares (PC do B).
Entre os órgãos envolvidos marcaram presença a Engenheira Agrônoma representante
da FAMEM, Rita de Cássia, Fabiola Mesquita da AGED, Marcos Pontes do SINFA
(Sindicato dos Servidores da Fiscalização Agropecuária), Maria de Lourdes do Conselho
Regional de Medicina Veterinária (CRMV), assim como outros órgãos também
envolvidos na problemática.
Já os assuntos debatidos, foram a situação dos abatedouros clandestinos, regularização
desses abatedouros, posicionamentos favoráveis a implantação do SUSAF/MA (Sistema
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Unificado de Atenção de Sanidade Agroindustrial Familiar, Artesanal e de Pequeno
Porte), que geraria uma maior segurança sanitária, empregos além de fornecer a
agricultura familiar, empreendedorismo de pequeno porte e artesanal.
Deputado Ciro Neto
Durante a fala do deputado Dr. Yglésio na Sessão Plenária de ontem (07), Ciro Neto
corroborou a fala do parlamentar, assim como pontuou que “É preciso ressaltara a
parceria entre FAMEM, AGED e SEMA, para o fortalecimento os municípios na
composição de seus SIM municipais para que possa integrar o sistema SUSAF”.
O SIM (Serviço de Inspeção Municipal) que de acordo com a legislação, entre as suas
funções, atribui ao município serviço público de inspeção e fiscalização industrial e
sanitário de produtos de origem animal e vegetal, bem como a fiscalização de
estabelecimentos de abate.
Ainda sobre a fala do deputado na sessão plenária de ontem (7), Ciro Neto ressaltou a
necessidade da conscientização sobre o não consumo da carne “quente”, por uma
questão de saúde, pois assim aumentam os riscos de contaminação e o calor, por falta
de refrigeração, facilita a proliferação de bactérias que podem levar a graves problemas
de saúde.
O parlamentar ainda cita a importância da realização de audiências públicas regionais,
para solucionar também um dos problemas com o abate de gado no Maranhão, que é a
necessidade da criação de consócios ente municípios, para solucionar problemas de
regiões onde não existe gado suficiente para o abate. Outra temática abortada na
reunião da comissão, pela presidente da AGED, Fabíola Mesquita, é que existem no
estado, cerca de 12 abatedouros que necessitam de ajustes mínimos para entrarem em
conformidade com as leis, sobre este problema, o deputado Ciro Neto aponta
necessidade da destinação de emendas federais, investimento estadual ou de incentivar
investimentos vindos da iniciativa privada para a minimização da problemática no
Estado.
Ainda na Manhã de ontem, o deputado Ciro Neto participou de Sessão Especial na
Assembleia Legislativa, sobre o Hospital Aldenora Bello e a Fundação Antônio Dino e seus
problemas que a instituição vem enfrentando nos últimos anos visto o grande trabalho
que a fundação realiza no combate ao câncer.
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Dr. Leonardo Sá dialoga com secretário de Cultura para desenvolvimento de ações na
cidade de Pinheiro

O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), esteve reunido nesta quarta-feira (8), com o
secretário de Cultura, Diego Galdino. Na oportunidade, os dois trataram do
desenvolvimento de ações culturais na cidade de Pinheiro, assim como a recuperação
do Farol da Educação em diversas cidades da Baixada Maranhense.
Dr Leonardo Sá diz que é necessário fomentar o desenvolvimento de ações que
promovam cidadania e uma dessas formas é incentivas a cultura, através da música, do
teatro, das artes, da dança etc.
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“Sabemos que a nossa Baixada é carente de ações culturais, por isso tenho certeza que
através do Governo, podemos desenvolver grandes atividades, incentivando os nossos
grupos locais e claro a nossa cultura popular”, argumentou Dr Leonardo Sá.
Diego Galdino foi muito receptivo as propostas do deputado estadual Dr Leonardo Sá e
afirmou que irá propor um calendário de ações para a cidade de Pinheiro.
Na oportunidade, o secretário de Cultura ainda abriu a oportunidade para que Faróis da
Educação de cidades baixadeiras sejam recuperadas. Dr Leonardo Sá ficou de apresentar
requerimentos de indicação para realização das obras.
Ao fim do encontro ficou acertado, que o Dr Leonardo Sá estará em permanente contato
com a Secretaria de Cultura para viabilização de ações na cidade de Pinheiro.
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Mães servidoras da ALEMA são homenageadas pelo Gedema

Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do
Maranhão (Gedema), na tarde desta terça-feira (7), na Associação dos Magistrados,
marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os salões com
ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios, buffet de
jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva. “Mãe: princípio de tudo, mulher
sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o tema que inspirou o Gedema a,
mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível na vida das mães que fazem a
família Assembleia.
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT),
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista
(DEM) e dirigentes da Casa. “É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos
bem-vindos a essa festa que foi organizada para homenagear vocês mães, que são
mulheres poderosas, valentes, guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da
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Assembleia mais leve e doce. Essa festa foi pensada e organizada com muito carinho para
vocês”, declarou a presidente do Gedema, ao abrir o evento.
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de
reencontrar todas as mães da Assembleia. “Essa festa é organizada com muito carinho e
cuidado para que vocês possam se sentir bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É
muito gostoso homenagear essa figura que a gente ama tanto, a mãe. Em nome das
servidoras da Assembleia, das mães das servidoras, das deputadas estaduais,
cumprimento todas as mães do Maranhão, desejando um feliz Dias das Mães!”,
complementou.
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prêmios como, por exemplo, bolsa, kit de
maquiagem, relógio, jarras de cristal, secador de cabelo profissional, semi jóias, mala de
viagem, kit de cama casal, conjunto de chá e vários artigos de cama, mesa e banho. As
servidoras do Setor de Recursos Humanos (RH), Zonália Noleto e Rosa Maria Barreto,
foram as primeiras sorteadas da festa, ganhando, respectivamente, um relógio e uma
suqueira de cristal.
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Projeto de Lei do deputado Adriano beneficia agricultura familiar

O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em unanimidade na sessão
desta terça-feira (07) o projeto de Lei nº 178 de 2017, de autoria do deputado estadual
Adriano Sarney (PV), que institui a política estadual de desenvolvimento rural
sustentável da agricultura familiar no âmbito do Estado do Maranhão.
Segundo Adriano Sarney, o projeto de lei visa criar os meios para atuar na formulação
de políticas públicas articulando entre os diferentes níveis de governo e organizações da
sociedade civil, tendo como principais atribuições coordenar, analisar, executar e
acompanhar na esfera estadual as ações relativas ao desenvolvimento rural sustentável
e solidário e à execução de programas de agricultura familiar.
“É uma forma do poder público estimular as ações da população na zona rural,
instituindo um importante instrumento para ampliação e qualificação dessa cadeia
produtiva, avançando na oferta de serviços públicos que irão garantir melhores
condições de vida no campo”, afirmou o deputado.
A política visa criar as ferramentas de fortalecimento da agricultura familiar, uma vez
que permite a melhoria da produção, além de ser condição necessária para que outras
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políticas públicas cheguem às famílias, a exemplo do crédito, comercialização, garantia
safra, dentre outras.
“O projeto de lei inova ao instituir importantes instrumentos de assistência ofertada às
famílias de agricultores familiares, contribuindo para alcançar metas que assegurem a
melhoria significativa na qualidade de vida”, explica Adriano Sarney.
Uma pesquisa desenvolvida pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a
Agricultura (FAO) em 93 países constatou que, em média, mais de 80% das explorações
agrícolas são de agricultores familiares.
De acordo com o deputado, a proposta mostra o reconhecimento pelo direito dos
pequenos produtores às políticas públicas e de reproduz. O objetivo é orientar as ações
de governo voltadas para o desenvolvimento rural sustentável e solidário e para o
fortalecimento da agricultura familiar no Estado.
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Cantor Emanuel de Jesus fará show de lançamento do
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Cantor Emanuel de Jesus fará show de lançamento do álbum ‘Pratocar’, nesta sexta, no
Artur Azevedo

O cantor e compositor maranhense Emanuel Jesus foi entrevistado no programa Café
com Elda, da TV Assembleia. Ele falou sobre o show de lançamento do álbum “Pratocar”,
em homenagem aos seus 18 anos de carreira, que acontecerá na próxima sexta-feira
(10), no Teatro Artur Azevedo, com vários convidados.
O show tem o apoio da TV Assembleia e inclui, ainda, o videoclipe “Deixa Acontecer”,
lançado nas redes sociais, dia 26 de abril, com ótima aceitação do público.
Em uma nova fase da carreira, o artista apresentará ao público um trabalho mais
apurado, com uma sonoridade radiofônica, arranjos mais sofisticados e um repertório
autoral que mistura o pop romântico, com samba, reggae e música com elementos
eletrônicos, a exemplo de “Pratocar”, uma de suas composições que intitula o álbum e
o show.
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Na entrevista, Emanuel de Jesus ressaltou que o álbum traz nove faixas, entre inéditas e
uma releitura, contando com canções de grandes compositores parceiros.
Com exceção da faixa “Pratocar”, que tem o arranjo e produção de Memel Nogueira,
todo o trabalho foi arranjado e produzido por Israel Dantas, com mixagem e
masterização de Marcus Lussaray.
O repertório da coletânea conta com “Pratocar” (Emanuel Jesus), “Deixa Acontecer”
(Emanuel Jesus/Dommer), Agradeça (Mano Lopes), Teu Abraço (Glad Azevedo/Mano
Borges), Mais eu Quero (Vavá Ribeiro), “Infinito” (Tatto Costa), “Beijo na Boca” (Erasmo
Dibell), “Colher Estrelas” (Mano Lopes) e “Reggae a Paz” (Betto Pereira).
O show “Pratocar” contará, também, com as participações de Betto Pereira, Regiane
Araújo, Anastácia Lia e Andrea Frazão. A direção musical terá a assinatura de Marcus
Lussaray (guitarra e violões), e a banda será composta por Memel Nogueira (Acordeon e
guitarra), Oswaldo Galvão (teclado), Davi Oliveira (baixo) e Nataniel Assunção (bateria).
Videoclipe
“Deixa Acontecer” é o single do álbum, composto pelo artista, em parceria com Dommer
Lopes, escolhido para a produção do videoclipe dirigido pelo premiado cineasta Arturo
Saboia.
O vídeo traz um roteiro leve, criativo e evolvente, com uma fotografia exuberante, em
que a jovem e talentosa atriz Ana Beatriz Moraes contracena com o cantor. Na equipe,
a jornalista Ellen Soares assina a produção do vídeo, que tem Jesus Perez na direção de
fotografia e a assistência de Jonas Pires, além de make up de Kleber Lima e Rafael Kemps.
Confira: https://youtu.be/zFIsF6wSBlk
Biografia
Emanuel Jesus é bacabalense, músico, cantor, compositor e comunicador, com
graduação em Letras. Atualmente, compõe o grupo musical “Nosso Bailinho” e faz parte
da equipe de profissionais da Diretoria de Comunicação, da Assembleia Legislativa do
Maranhão, onde produz e apresenta o programa “Som do Povo”, na Rádio Assembleia.
Aos 16 anos começou a tocar na noite e, aos 22, encarou o seu primeiro programa de
rádio. Ao longo de sua carreira, com três Cds gravados – “Sonho Real”, autoral, “Folia de
São João”, com o grupo Folia de Três, e o “Acústico MPB” – já participou de inúmeros
projetos e festivais de música, como UNIREGGAE, festival promovido pela Universidade
Federal do Maranhão, premiado com melhor música e intérprete.
Em 2005, representou o Maranhão na Alemanha, na Jornada Mundial da Juventude, e
apresentou o show “Brasil Tropical”, na cidade de Eveswinkel. Estreou no cinema em
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junho de 2012, no longa-metragem “Flor de Abril” do diretor Cícero Filho participando
do elenco e da trilha sonora.
Show “Pratocar” com Emanuel Jesus e convidados
QUANDO: Dia 10 de maio, às 21h
ONDE: Teatro Arthur Azevedo.
INGRESSOS: R$ 30,00
LOCAIS DE VENDA: Loja Santê (Shopping da Ilha), Razz Cabeleireiros (Golden Shopping)
e na Bilheteria do Teatro Arthur Azevedo.
Informações: (98) 98132-3086
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Zé Inácio reúne com representantes do Conselho Regional de Biblioteconomia

O deputado Zé Inácio reuniu na manhã do dia 07 com as bibliotecárias Leoneide Martins,
Aldinar Bottentuit e Leonildes Dutra, representantes do Conselho Regional de
Biblioteconomia – CRB da 13ª região.
O encontro teve como foco principal a preocupação do Conselho com o descumprimento
da Lei nº 12.244 que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas
instituições de ensino.
Diante disso as bibliotecárias solicitaram ao deputado apoio junto ao Ministério Público
e aos órgãos competentes para que a Lei seja cumprida.
Durante a conversa também foi solicitado ao Deputado que seja feita indicação ao
Governo do Estado, solicitando a que seja realizado um concurso público para a
contratação de profissionais da área.
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Outros problemas pelos quais passam os profissionais de biblioteconomia é a falta de
bibliotecas nas escolas públicas do estado, e da contratação de profissionais sem a
realização de processo seletivo.
A sra Leoneide Martins registra que o problema não atinge apenas a rede pública de
ensino, mas também as escolas particulares, a exemplo do colégio Reino Infantil, que
recentemente transformou sua biblioteca em uma sala de estudos, e assim impossibilita
o trabalho de mais um bibliotecário no mercado.
Zé Inácio também se comprometeu com as representantes do CRB-13ª de acompanhálas em uma reunião no ministério público com a Dra Luciane Belo, para tratar de um
processo seletivo que já deveria ter sido realizado.
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Presidente Othelino Neto discute segurança pública com o Comando da Polícia Militar
do Maranhão

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta quarta-feira (8), a visita de cortesia do comandante-geral da Polícia
Militar (PMMA), coronel Ismael Fonseca, acompanhado do subcomandante da PMMA,
coronel Pedro Ribeiro. Durante a visita, eles conversaram sobre o trabalho que está
sendo feito na segurança pública do estado e o apoio que a Alema continuará dando à
instituição.
“A Assembleia Legislativa está à disposição da Polícia Militar, pois sempre tratamos dos
assuntos da segurança pública com a maior atenção. Enfim, reconhecemos os avanços
que a Polícia Militar tem tido nos últimos anos e somos, e seremos, um instrumento para
que a segurança pública do estado do Maranhão possa funcionar cada vez melhor”,
afirmou Othelino Neto, agradecendo a visita do novo comandante da Polícia Militar.
O coronel Ismael, que assumiu o comando da PMMA no mês passado, falou sobre a
importância da parceria com a Assembleia Legislativa para garantir melhorias para a
segurança pública e corporação. Ele destacou, ainda, que a Polícia Militar, capilarizada
nos 217 municípios e povoados do Maranhão, deve estar irmanada com os demais
poderes em prol da sociedade.
“Assim não poderia ser diferente. Aqui é a Casa do Povo, aqui tem representantes de
todo o Maranhão. Então, temos que estar irmanados para a resolutividade dos
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problemas, trocar ideias, receber solicitações, dar sugestões e aqui é justamente o
âmbito onde isso tudo acontece”, completou.
Também participaram da reunião o assessor especial do presidente da Assembleia
Legislativa, o tenente-coronel Joselito Mendes; o chefe do Gabinete Militar, coronel
Marco Antônio Pimentel; e o chefe-adjunto do Gabinete Militar, coronel Marcelo
Jinkings, que falou sobre a importância do apoio da Alema à instituição.
“A segurança pública depende muito da Assembleia, na aprovação de projetos de leis,
naquilo que é essencial para o bom exercício da atividade. O coronel Ismael já
estabeleceu diretrizes para a Polícia Militar e vai precisar muito de apoio para que essas
diretrizes possam ser efetivadas. E o Legislativo é fundamental nisso. A gente fica muito
feliz, pois vemos o presidente Othelino deixando a Assembleia de portas abertas para
ajudar na segurança pública do Maranhão”, assinalou.
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Gedema homenageia as mães servidoras da ALEMA com
animada festa
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Gedema homenageia as mães servidoras da ALEMA com animada festa

Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do
Maranhão (Gedema), na tarde/noite desta terça-feira (7), na Associação dos
Magistrados, marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os
salões com ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios,
buffet de jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva.
“Mãe: princípio de tudo, mulher sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o
tema que inspirou o Gedema a, mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível
na vida das mães que fazem a família Assembleia.
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT),
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista
(DEM) e dirigentes da Casa,
“É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a essa festa que foi
organizada para homenagear vocês mães, que são mulheres poderosas, valentes,
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guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da Assembleia mais leve e doce. Essa
festa foi pensada e organizada com muito carinho para vocês”, declarou a presidente do
Gedema, ao abrir o evento.
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de
reencontrar todas as mães da Assembleia.
“Essa festa é organizada com muito carinho e cuidado para que vocês possam se sentir
bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É muito gostoso homenagear essa figura que
a gente ama tanto, a mãe. Em nome das servidoras da Assembleia, das mães das
servidoras, das deputadas estaduais, cumprimento todas as mães do Maranhão,
desejando um feliz Dias das Mães!”, complementou.
Em seguida, coube a Allan Pankada e Banda comandar e animar a festa, tocando um
repertório diversificado que fez todas as mamães presentes dançarem frenética e
alegremente.
Sorteio de prêmios
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prémios como, por exemplo, bolsa, kit de
maquiagem, relógio, jarras de cristal, secador de cabelo profissional, semi jóias, mala de
viagem, kit de cama casal, conjunto de chá e vários artigos de cama, mesa e banho. As
servidoras do Setor de Recursos Humanos (RH), Zonália Noleto e Rosa Maria Barreto,
foram as primeiras sorteadas da festa, ganhando, respectivamente, um relógio e uma
suqueira de cristal.
Deputados prestigiam a festa
“Uma Maravilha de evento. É um justo reconhecimento que o GEDEMA faz a essas
guerreiras do dia a dia. Tem todo o nosso apoio. Estou muito feliz por participar de uma
festa dessa magnitude e qualidade para as pessoas que constroem a Assembleia
Legislativa do Maranhão. Parabéns a todas as mamães da Assembleia!”, assinalou o
deputado Dr. Yglésio.
“Parabenizo todas as mamães de nosso Maranhão, essas mulheres guerreiras e
lutadoras que nos criaram. Também merecem parabéns a presidente do Gedema, Ana
Paula, grande amiga, que faz um excelente trabalho, e o deputado Othelino, nosso
presidente, pela realização dessa bonita festa em homenagens às mães da Assembleia”,
afirmou Ricardo Rios.
O deputado Wellington disse que o momento era de agradecer a todas as mulheres e,
em especial, as mães servidoras da Assembleia pelo transcurso de uma mais uma data
na qual se comemora o Dia das Mães, assim como de parabenizar o Gedema pela
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organização de mais uma bonita festa de reconhecimento as servidoras do Poder
Legislativo Estadual. “Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre todas as mães que
fazem a Assembleia Legislativa”, acrescentou.
O deputado Neto Evangelista também deixou sua mensagem às mães da Assembleia:
“Mais uma vez a Mesa Diretora, em conjunto com o Gedema, promove uma festa bonita
às mães da Assembleia. Abraço e parabenizo a todas que ajudam no dia a dia do trabalho
da Assembleia”.
Mães agradecem emocionadas
A servidora Nara Marinho, bibliotecária, mãe de três filhos, do gabinete do deputado
Arnaldo Melo, achou a festa muita bonita, animada e agradeceu pela homenagem que
recebeu. “Esse é um momento especial em nossas vidas e de suma importância, embora
o Dia das Mães seja todos os dias. Agradeço ao Gedema e ao presidente Othelino por
nos terem proporcionado esse momento de confraternização”, pontuou.
Érika Froz, mãe e assessora parlamentar do gabinete do deputado Neto Evangelista,
parabenizou o Gedema e o presidente Othelino Neto pela iniciativa de valorizarem e
reconhecerem as mães da Assembleia. “Uma bela e animada festa digna das mães da
Assembleia Legislativa”.
O encerramento da festa foi marcado por um jantar servido a todos os presentes e o
show de Alan Pankada e Banda.
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Presidente Othelino Neto discute segurança pública com o Comando da Polícia Militar
do Maranhão
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta quarta-feira (8), a visita de cortesia do comandante-geral da Polícia
Militar (PMMA), coronel Ismael Fonseca, acompanhado do subcomandante da PMMA,
coronel Pedro Ribeiro. Durante a visita, eles conversaram sobre o trabalho que está
sendo feito na segurança pública do estado e o apoio que a Alema continuará dando à
instituição.

“A Assembleia Legislativa está à disposição da Polícia Militar, pois sempre tratamos dos
assuntos da segurança pública com a maior atenção. Enfim, reconhecemos os avanços
que a Polícia Militar tem tido nos últimos anos e somos, e seremos, um instrumento para
que a segurança pública do estado do Maranhão possa funcionar cada vez melhor”,
afirmou Othelino Neto, agradecendo a visita do novo comandante da Polícia Militar.
O coronel Ismael, que assumiu o comando da PMMA no mês passado, falou sobre a
importância da parceria com a Assembleia Legislativa para garantir melhorias para a
segurança pública e corporação. Ele destacou, ainda, que a Polícia Militar, capilarizada
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nos 217 municípios e povoados do Maranhão, deve estar irmanada com os demais
poderes em prol da sociedade.
“Assim não poderia ser diferente. Aqui é a Casa do Povo, aqui tem representantes de
todo o Maranhão. Então, temos que estar irmanados para a resolutividade dos
problemas, trocar ideias, receber solicitações, dar sugestões e aqui é justamente o
âmbito onde isso tudo acontece”, completou.
Também participaram da reunião o assessor especial do presidente da Assembleia
Legislativa, o tenente-coronel Joselito Mendes; o chefe do Gabinete Militar, coronel
Marco Antônio Pimentel; e o chefe-adjunto do Gabinete Militar, coronel Marcelo
Jinkings, que falou sobre a importância do apoio da Alema à instituição.
“A segurança pública depende muito da Assembleia, na aprovação de projetos de leis,
naquilo que é essencial para o bom exercício da atividade. O coronel Ismael já
estabeleceu diretrizes para a Polícia Militar e vai precisar muito de apoio para que essas
diretrizes possam ser efetivadas. E o Legislativo é fundamental nisso. A gente fica muito
feliz, pois vemos o presidente Othelino deixando a Assembleia de portas abertas para
ajudar na segurança pública do Maranhão”, assinalou.
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Dr. Leonardo Sá dialoga com secretário de cultura para desenvolvimento de ações na
cidade de Pinheiro
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), esteve reunido nesta quarta-feira (8), com o
secretário de Cultura, Diego Galdino. Na oportunidade, os dois trataram do
desenvolvimento de ações culturais na cidade de Pinheiro, assim como a recuperação
do Farol da Educação em diversas cidades da Baixada Maranhense.

Dr Leonardo Sá diz que é necessário fomentar o desenvolvimento de ações que
promovam cidadania e uma dessas formas é incentivas a cultura, através da música, do
teatro, das artes, da dança etc.
“Sabemos que a nossa Baixada é carente de ações culturais, por isso tenho certeza que
através do Governo, podemos desenvolver grandes atividades, incentivando os nossos
grupos locais e claro a nossa cultura popular”, argumentou Dr Leonardo Sá.
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Diego Galdino foi muito receptivo as propostas do deputado estadual Dr Leonardo Sá e
afirmou que irá propor um calendário de ações para a cidade de Pinheiro.
Na oportunidade, o secretário de Cultura ainda abriu a oportunidade para que Faróis da
Educação de cidades baixadeiras sejam recuperadas. Dr Leonardo Sá ficou de apresentar
requerimentos de indicação para realização das obras.
Ao fim do encontro ficou acertado, que o Dr Leonardo Sá estará em permanente contato
com a Secretaria de Cultura para viabilização de ações na cidade de Pinheiro.
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Gedema homenageia as mães servidoras da ALEMA com animada festa
Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do
Maranhão (Gedema), na tarde/noite desta terça-feira (7), na Associação dos
Magistrados, marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os
salões com ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios,
buffet de jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva.

“Mãe: princípio de tudo, mulher sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o
tema que inspirou o Gedema a, mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível
na vida das mães que fazem a família Assembleia.
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT),
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista
(DEM) e dirigentes da Casa,
“É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a essa festa que foi
organizada para homenagear vocês mães, que são mulheres poderosas, valentes,
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guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da Assembleia mais leve e doce. Essa
festa foi pensada e organizada com muito carinho para vocês”, declarou a presidente do
Gedema, ao abrir o evento.
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de
reencontrar todas as mães da Assembleia.
“Essa festa é organizada com muito carinho e cuidado para que vocês possam se sentir
bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É muito gostoso homenagear essa figura que
a gente ama tanto, a mãe. Em nome das servidoras da Assembleia, das mães das
servidoras, das deputadas estaduais, cumprimento todas as mães do Maranhão,
desejando um feliz Dias das Mães!”, complementou.
Em seguida, coube a Allan Pankada e Banda comandar e animar a festa, tocando um
repertório diversificado que fez todas as mamães presentes dançarem frenética e
alegremente.
Sorteio de prêmios
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prémios como, por exemplo, bolsa, kit de
maquiagem, relógio, jarras de cristal, secador de cabelo profissional, semi jóias, mala de
viagem, kit de cama casal, conjunto de chá e vários artigos de cama, mesa e banho. As
servidoras do Setor de Recursos Humanos (RH), Zonália Noleto e Rosa Maria Barreto,
foram as primeiras sorteadas da festa, ganhando, respectivamente, um relógio e uma
suqueira de cristal.
Deputados prestigiam a festa
“Uma Maravilha de evento. É um justo reconhecimento que o GEDEMA faz a essas
guerreiras do dia a dia. Tem todo o nosso apoio. Estou muito feliz por participar de uma
festa dessa magnitude e qualidade para as pessoas que constroem a Assembleia
Legislativa do Maranhão. Parabéns a todas as mamães da Assembleia!”, assinalou o
deputado Dr. Yglésio.
“Parabenizo todas as mamães de nosso Maranhão, essas mulheres guerreiras e
lutadoras que nos criaram. Também merecem parabéns a presidente do Gedema, Ana
Paula, grande amiga, que faz um excelente trabalho, e o deputado Othelino, nosso
presidente, pela realização dessa bonita festa em homenagens às mães da Assembleia”,
afirmou Ricardo Rios.
O deputado Wellington disse que o momento era de agradecer a todas as mulheres e,
em especial, as mães servidoras da Assembleia pelo transcurso de uma mais uma data
na qual se comemora o Dia das Mães, assim como de parabenizar o Gedema pela
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organização de mais uma bonita festa de reconhecimento as servidoras do Poder
Legislativo Estadual. “Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre todas as mães que
fazem a Assembleia Legislativa”, acrescentou.
O deputado Neto Evangelista também deixou sua mensagem às mães da Assembleia:
“Mais uma vez a Mesa Diretora, em conjunto com o Gedema, promove uma festa bonita
às mães da Assembleia. Abraço e parabenizo a todas que ajudam no dia a dia do trabalho
da Assembleia”.
Mães agradecem emocionadas
A servidora Nara Marinho, bibliotecária, mãe de três filhos, do gabinete do deputado
Arnaldo Melo, achou a festa muita bonita, animada e agradeceu pela homenagem que
recebeu. “Esse é um momento especial em nossas vidas e de suma importância, embora
o Dia das Mães seja todos os dias. Agradeço ao Gedema e ao presidente Othelino por
nos terem proporcionado esse momento de confraternização”, pontuou.
Érika Froz, mãe e assessora parlamentar do gabinete do deputado Neto Evangelista,
parabenizou o Gedema e o presidente Othelino Neto pela iniciativa de valorizarem e
reconhecerem as mães da Assembleia. “Uma bela e animada festa digna das mães da
Assembleia Legislativa.
O encerramento da festa foi marcado por um jantar servido a todos os presentes e o
show de Alan Pankada e Banda.

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:

Zé Inácio reúne com representantes do Conselho
Regional de Biblioteconomia
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
09/05/2019

O deputado Zé Inácio reuniu na manhã do dia 07 com as bibliotecárias Leoneide Martins,
Aldinar Bottentuit e Leonildes Dutra, representantes do Conselho Regional de
Biblioteconomia – CRB da 13ª região.

O encontro teve como foco principal a preocupação do Conselho com o descumprimento
da Lei nº 12.244 que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas
instituições de ensino.
Diante disso as bibliotecárias solicitaram ao deputado apoio junto ao Ministério Público
e aos órgãos competentes para que a Lei seja cumprida.

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

Durante a conversa também foi solicitado ao Deputado que seja feita indicação ao
Governo do Estado, solicitando a que seja realizado um concurso público para a
contratação de profissionais da área.
Outros problemas pelos quais passam os profissionais de biblioteconomia é a falta de
bibliotecas nas escolas públicas do estado, e da contratação de profissionais sem a
realização de processo seletivo.
A sra Leoneide Martins registra que o problema não atinge apenas a rede pública de
ensino, mas também as escolas particulares, a exemplo do colégio Reino Infantil, que
recentemente transformou sua biblioteca em uma sala de estudos, e assim impossibilita
o trabalho de mais um bibliotecário no mercado.
Zé Inácio também se comprometeu com as representantes do CRB-13ª de acompanhálas em uma reunião no ministério público com a Dra Luciane Belo, para tratar de um
processo seletivo que já deveria ter sido realizado.
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Deputado Zé Inácio critica cortes nos orçamentos das universidades e institutos federais

Zé Inácio: “corte é uma negação às universidades”

Em pronunciamento feito na sessão desta quarta-feira (8), o deputado Zé Inácio Lula (PT)
criticou os cortes que estão sendo executados, pelo governo Bolsonaro, nos orçamentos
das universidades federais e nos institutos federais de todo o Brasil.
Em média, os cortes já chegaram a 30% do orçamento anual das universidades federais,
que somam 65 em todo o país. O deputado disse que o corte é uma negação às
universidades e ao funcionamento dos institutos federais. Segundo o parlamentar, as
universidades federais da Bahia, Pernambuco, Paraná e várias outras – que tiveram corte
na ordem de 40% – já estão anunciando a paralisação no segundo semestre.
“As universidades estão anunciando as paralisações porque, com esses cortes, se torna
inviável estabelecer o ensino de qualidade, como vinha sendo feito nas universidades
Brasil afora”, afirmou Zé Inácio Lula.
O Instituto Federal do Maranhão – IFMA, que funciona no bairro Monte Castelo, em São
Luís, teve corte de 38%. Por conta disso, a Reitoria já anunciou as dificuldades de
funcionamento daquele instituto. A Universidade Federal do Maranhão também
enfrenta sérias dificuldades financeiras.
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“Hoje, se formos ao campus da UFMA, é uma cidade, uma outra universidade. Hoje, ela
está com dificuldade, na verdade, de garantir o ensino público gratuito de qualidade.
Então, essa é uma questão que nós precisamos destacar aqui e discutir, porque o
presidente da República disse que cortou o investimento nas universidades para investir
na educação básica e, mais uma vez, ele mente. Ele, que é o craque do fake News, mente.
Ele não tirou os recursos das universidades para investir na educação básica, porque
também na educação básica ele cortou R$ 2,2 bilhões”.
“Ou seja, educação não é prioridade para este governo. Ele não está preocupado com o
ensino, com a pesquisa e extensão, pois pesquisa também significa soberania, educação
significa lutar por um ensino melhor. O governo quer investir em armas, em vez de em
carteiras de trabalho assinadas”, completou Zé Inácio Lula.
Legado do PT
Na opinião do deputado Zé Inácio Lula, ao tentar destruir o legado do Partido dos
Trabalhadores (PT), o governo visa atingir a população brasileira. Ele lembrou, ainda, que
as universidades federais têm um grande legado do PT, que, de 2002 a 2014, construiu
e ampliou mais de 18 universidades federais no Brasil e mais de 173 campi universitários,
além de vários institutos federais
“Então, esse é o governo que está aí, o governo que tem como meta destruir o legado
do PT. Só que, quando ele visa destruir o legado do PT, ele atinge a população brasileira.
Quando ele diz que quer acabar com os vermelhos, com os comunistas se referindo ao
legado do Partido dos Trabalhadores, ele está acabando com o nosso país”, acentuou o
deputado, destacando os protestos feitos pelos estudantes e professores em vários
estados do país, incluindo o Maranhão.
O deputado lembrou que os estudantes estão indo para a rua para lutar por uma
educação mais justa e de qualidade e dizer que “o Bolsonaro é inimigo da educação e
mobilizar na luta em favor de uma educação de qualidade, um ensino público de
qualidade e gratuito”.
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Deputado Zé Inácio se reúne com representantes do Conselho Regional de
Biblioteconomia

Zé Inácio discutiu o descumprimento da Lei nº 12.244 que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares
nas instituições de ensino

O deputado Zé Inácio se reuniu, na manhã dessa terça-feira (7), com as bibliotecárias
Leoneide Martins, Aldinar Bottentuit e Leonildes Dutra, representantes do Conselho
Regional de Biblioteconomia – CRB da 13ª região.
O encontro teve como foco principal a preocupação do Conselho com o descumprimento
da Lei nº 12.244 que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas
instituições de ensino.
Diante disso as bibliotecárias solicitaram ao deputado apoio junto ao Ministério Público
e aos órgãos competentes para que a Lei seja cumprida.
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Durante a conversa também foi solicitado ao Deputado que seja feita indicação ao
Governo do Estado, solicitando a que seja realizado um concurso público para a
contratação de profissionais da área.
Outros problemas pelos quais passam os profissionais de biblioteconomia é a falta de
bibliotecas nas escolas públicas do estado, e da contratação de profissionais sem a
realização de processo seletivo.
A sra Leoneide Martins registra que o problema não atinge apenas a rede pública de
ensino, mas também as escolas particulares, a exemplo do colégio Reino Infantil, que
recentemente transformou sua biblioteca em uma sala de estudos, e assim impossibilita
o trabalho de mais um bibliotecário no mercado.
Zé Inácio também se comprometeu com as representantes do CRB-13ª de acompanhálas em uma reunião no ministério público com a Dra Luciane Belo, para tratar de um
processo seletivo que já deveria ter sido realizado.
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Presidente Othelino Neto discute segurança pública
com o Comando da Polícia Militar do Maranhão
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Presidente Othelino Neto discute segurança pública com o Comando da Polícia Militar
do Maranhão

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
recebeu, nesta quarta-feira (8), a visita de cortesia do comandante-geral da Polícia
Militar (PMMA), coronel Ismael Fonseca, acompanhado do subcomandante da PMMA,
coronel Pedro Ribeiro. Durante a visita, eles conversaram sobre o trabalho que está
sendo feito na segurança pública do estado e o apoio que a Alema continuará dando à
instituição.
“A Assembleia Legislativa está à disposição da Polícia Militar, pois sempre tratamos dos
assuntos da segurança pública com a maior atenção. Enfim, reconhecemos os avanços
que a Polícia Militar tem tido nos últimos anos e somos, e seremos, um instrumento para
que a segurança pública do estado do Maranhão possa funcionar cada vez melhor”,
afirmou Othelino Neto, agradecendo a visita do novo comandante da Polícia Militar.
O coronel Ismael, que assumiu o comando da PMMA no mês passado, falou sobre a
importância da parceria com a Assembleia Legislativa para garantir melhorias para a
segurança pública e corporação. Ele destacou, ainda, que a Polícia Militar, capilarizada
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nos 217 municípios e povoados do Maranhão, deve estar irmanada com os demais
poderes em prol da sociedade.
“Assim não poderia ser diferente. Aqui é a Casa do Povo, aqui tem representantes de
todo o Maranhão. Então, temos que estar irmanados para a resolutividade dos
problemas, trocar ideias, receber solicitações, dar sugestões e aqui é justamente o
âmbito onde isso tudo acontece”, completou.
Também participaram da reunião o assessor especial do presidente da Assembleia
Legislativa, o tenente-coronel Joselito Mendes; o chefe do Gabinete Militar, coronel
Marco Antônio Pimentel; e o chefe-adjunto do Gabinete Militar, coronel Marcelo
Jinkings, que falou sobre a importância do apoio da Alema à instituição.
“A segurança pública depende muito da Assembleia, na aprovação de projetos de leis,
naquilo que é essencial para o bom exercício da atividade. O coronel Ismael já
estabeleceu diretrizes para a Polícia Militar e vai precisar muito de apoio para que essas
diretrizes possam ser efetivadas. E o Legislativo é fundamental nisso. A gente fica muito
feliz, pois vemos o presidente Othelino deixando a Assembleia de portas abertas para
ajudar na segurança pública do Maranhão”, assinalou.
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Cortes nos orçamentos das universidades e institutos federais são criticados por Zé
Inácio

“As universidades estão anunciando as paralisações porque, com esses cortes, se torna inviável estabelecer
o ensino de qualidade, como vinha sendo feito nas universidades Brasil afora”, afirmou Zé Inácio Lula.

Em pronunciamento feito na sessão desta quarta-feira (8), o deputado Zé Inácio Lula (PT)
criticou os cortes que estão sendo executados, pelo governo Bolsonaro, nos orçamentos
das universidades federais e nos institutos federais de todo o Brasil. Em média, os cortes
já chegaram a 30% do orçamento anual das universidades federais, que somam 65 em
todo o país. O deputado disse que o corte é uma negação às universidades e ao
funcionamento dos institutos federais. Segundo o parlamentar, as universidades
federais da Bahia, Pernambuco, Paraná e várias outras – que tiveram corte na ordem de
40% – já estão anunciando a paralisação no segundo semestre.
“As universidades estão anunciando as paralisações porque, com esses cortes, se torna
inviável estabelecer o ensino de qualidade, como vinha sendo feito nas universidades
Brasil afora”, afirmou Zé Inácio Lula.
O Instituto Federal do Maranhão – IFMA, que funciona no bairro Monte Castelo, em São
Luís, teve corte de 38%. Por conta disso, a Reitoria já anunciou as dificuldades de
funcionamento daquele instituto. A Universidade Federal do Maranhão também
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enfrenta sérias dificuldades financeiras. “Hoje, se formos ao campus da UFMA, é uma
cidade, uma outra universidade. Hoje, ela está com dificuldade, na verdade, de garantir
o ensino público gratuito de qualidade. Então, essa é uma questão que nós precisamos
destacar aqui e discutir, porque o presidente da República disse que cortou o
investimento nas universidades para investir na educação básica e, mais uma vez, ele
mente. Ele, que é o craque do fake News, mente. Ele não tirou os recursos das
universidades para investir na educação básica, porque também na educação básica ele
cortou R$ 2,2 bilhões”.
Na opinião do deputado Zé Inácio Lula, ao tentar destruir o legado do Partido dos
Trabalhadores (PT), o governo visa atingir a população brasileira. Ele lembrou, ainda, que
as universidades federais têm um grande legado do PT, que, de 2002 a 2014, construiu
e ampliou mais de 18 universidades federais no Brasil e mais de 173 campi universitários,
além de vários institutos federais “Então, esse é o governo que está aí, o governo que
tem como meta destruir o legado do PT. Só que, quando ele visa destruir o legado do PT,
ele atinge a população brasileira. Quando ele diz que quer acabar com os vermelhos,
com os comunistas se referindo ao legado do Partido dos Trabalhadores, ele está
acabando com o nosso país”, acentuou o deputado, destacando os protestos feitos pelos
estudantes e professores em vários estados do país, incluindo o Maranhão.
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César Pires
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Empréstimo para pagar precatórios é enganação, afirma César Pires

O deputado César Pires definiu como pura enganação o projeto de lei do Executivo em
que o governo Flávio Dino pediu à Assembleia Legislativa autorização para contrair
empréstimo de 623 milhões para pagar precatórios (saiba mais). Com base em
documentos oficiais e decisões judiciais, o parlamentar demonstrou que não há linha de
crédito nas instituições bancárias com essa finalidade, o que impedirá o Estado de quitar
suas dívidas com milhares de pessoas.
Em discurso na sessão desta quarta-feira, César Pires lembrou que o governo do
Maranhão, classificado como mau pagador no sistema financeiro, já não tem acesso a
crédito internacional. E também não poderá contratar empréstimo para pagar os
precatórios que está devendo por ainda não existir linha de crédito com essa finalidade.
“Não questiono a legalidade, mas a imoralidade desse projeto. O governo tanto é
consciente que não pode fazer esse empréstimo que já entrou com ação na justiça
alegando as dificuldades em relação a essa operação. A própria Advocacia Geral da União
afirma que a Emenda Constitucional 99, que autoriza empréstimo para pagar
precatórios, ainda não está regulamentada. Em resumo: o governo não pode fazer esse
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empréstimo”, esclareceu César Pires. Ele informou também que, no trâmite do recurso
judicial impetrado pelo Estado, a AGU manifestou que não há regulamentação da
Emenda Constitucional para viabilizar a abertura de linha de crédito pleiteada pelo
governo do Maranhão.
Para o deputado, o governo quis somente enganar a Assembleia e a população ao propor
o projeto de lei, considerando que em 2017, por meio do Processo Administrativo TJ/MA
nº 2811/2017, o Estado aderiu ao regime especial para pagamento de precatórios e não
cumpriu. “O governo quis mentir para a sociedade, criando a expectativa de que vai
pagar os precatórios, e se livrar da improbidade administrativa, já que não está honrando
o acordo que fez de repassar parcelas de 1/12, para quitar esses débitos já assegurados
pelo Tribunal de Justiça. Eu prefiro o caminho da indignação, a participar dessa
enganação, aprovando esse projeto”, enfatizou.
César Pires apresentou também análise do Tribunal de Contas do Estado (TCE) que
apontou que, com base em sua dotação orçamentária, o Governo Estadual “descumpre
o artigo 100 da Constituição Federal, que traz comando obrigatório de inclusão no
orçamento de verba necessária ao pagamento de débitos referentes a precatórios,
fazendo-se o pagamento até o final do exercício seguinte”.
O deputado concluiu dizendo ser favorável às pessoas que aguardam ansiosas pelo
pagamento dos precatórios, e por isso mesmo sua indignação com a manobra do
governo estadual. “O Estado está quebrado, acabou com o FEPA e o Funbem e não paga
suas dívidas. Essa é a realidade dos fatos”, finalizou.
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Cultura: Leonardo Sá dialoga com Galdino sobre ações para Pinheiro

O deputado estadual Leonardo Sá (PR), esteve reunido nesta quarta-feira (8), com o
secretário de Cultura, Diego Galdino. Na oportunidade, os dois trataram do
desenvolvimento de ações culturais na cidade de Pinheiro, assim como a recuperação
do Farol da Educação em diversas cidades da Baixada Maranhense.
Leonardo Sá diz que é necessário fomentar o desenvolvimento de ações que promovam
cidadania e uma dessas formas é incentivas a cultura, através da música, do teatro, das
artes, da dança etc.
“Sabemos que a nossa Baixada é carente de ações culturais, por isso tenho certeza que
através do Governo, podemos desenvolver grandes atividades, incentivando os nossos
grupos locais e claro a nossa cultura popular”, argumentou Leonardo Sá.
Diego Galdino foi muito receptivo as propostas do deputado estadual Leonardo Sá e
afirmou que irá propor um calendário de ações para a cidade de Pinheiro.
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Na oportunidade, o secretário de Cultura ainda abriu a oportunidade para que Faróis da
Educação de cidades baixadeiras sejam recuperadas. Leonardo Sá ficou de apresentar
requerimentos de indicação para realização das obras.
Ao fim do encontro ficou acertado, que o Leonardo Sá estará em permanente contato
com a Secretaria de Cultura para viabilização de ações na cidade de Pinheiro.
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Gedema homenageia as mães servidoras da Assembleia

Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do
Maranhão (Gedema), na tarde/noite desta terça-feira (7), na Associação dos
Magistrados, marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os
salões com ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios,
buffet de jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva.
“Mãe: princípio de tudo, mulher sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o
tema que inspirou o Gedema a, mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível
na vida das mães que fazem a família Assembleia.
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT),
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista
(DEM) e dirigentes da Casa,
“É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a essa festa que foi
organizada para homenagear vocês mães, que são mulheres poderosas, valentes,
guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da Assembleia mais leve e doce. Essa
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festa foi pensada e organizada com muito carinho para vocês”, declarou a presidente do
Gedema, ao abrir o evento.
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de
reencontrar todas as mães da Assembleia.
“Essa festa é organizada com muito carinho e cuidado para que vocês possam se sentir
bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É muito gostoso homenagear essa figura que
a gente ama tanto, a mãe. Em nome das servidoras da Assembleia, das mães das
servidoras, das deputadas estaduais, cumprimento todas as mães do Maranhão,
desejando um feliz Dias das Mães!”, complementou.
Em seguida, coube a Allan Pankada e Banda comandar e animar a festa, tocando um
repertório diversificado que fez todas as mamães presentes dançarem frenética e
alegremente.

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:

Zé Inácio critica exonerações e demissões visando as
eleições de 2020
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Zé Inácio critica exonerações e demissões visando as eleições de 2020

O deputado estadual Zé Inácio criticou movimentações que ocorrem para enfraquecer
pré-candidaturas visando as eleições do ano que vem. O recado pareceu claro sobre a
demissão do pré-candidato a prefeito de São Luís, Jeisael Marx, da TV Difusora, para
tentar neutralizar o visível crescimento da pré-candidatura.
Para o deputado estadual, com estas movimentações, “É preciso estar bem firme pra
conseguir chegar de pé até julho/agosto do ano que vem”.
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Gedema homenageia as mães servidoras da ALEMA com animada festa

“Mãe: princípio de tudo, mulher sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o tema que inspirou o Gedema

Uma festa animada e contagiante, realizada pelo Grupo de Esposas de Deputados do
Maranhão (Gedema), na tarde/noite desta terça-feira (7), na Associação dos
Magistrados, marcou a comemoração do Dias das Mães da Assembleia Legislativa. Os
salões com ornamentação carinhosa dedicada às servidoras, sorteio de prêmios, frios,
buffet de jantar e show com banda abrilhantaram a noite festiva.
“Mãe: princípio de tudo, mulher sublime, presente de Deus e exemplo de Amor” foi o
tema que inspirou o Gedema a, mais uma vez, proporcionar um momento inesquecível
na vida das mães que fazem a família Assembleia.
A presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, acompanhada do presidente da Assembleia,
deputado Othelino Neto (PCdoB), recepcionou os convidados e congratulou-se com
todas as mães servidoras. Presentes, também, à festa, os deputados Dr. Yglesio (PDT),
Ricardo Rios (PDT), Pará Figueiredo (PSL), Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista
(DEM) e dirigentes da Casa,
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“É um prazer imenso estar aqui nesta noite. Sejam todos bem-vindos a essa festa que foi
organizada para homenagear vocês mães, que são mulheres poderosas, valentes,
guerreiras e que abrilhantam e tornam o dia a dia da Assembleia mais leve e doce. Essa
festa foi pensada e organizada com muito carinho para vocês”, declarou a presidente do
Gedema, ao abrir o evento.
Em sua fala, o presidente da Assembleia desejou um feliz Dia das Mães e disse que
comemorar esse dia é sempre motivo de muita alegria por ser uma oportunidade de
reencontrar todas as mães da Assembleia.
“Essa festa é organizada com muito carinho e cuidado para que vocês possam se sentir
bem, se sentir acolhidas e homenageadas. É muito gostoso homenagear essa figura que
a gente ama tanto, a mãe. Em nome das servidoras da Assembleia, das mães das
servidoras, das deputadas estaduais, cumprimento todas as mães do Maranhão,
desejando um feliz Dias das Mães!”, complementou.
Em seguida, coube a Allan Pankada e Banda comandar e animar a festa, tocando um
repertório diversificado que fez todas as mamães presentes dançarem frenética e
alegremente.
Sorteio de prêmios
O ponto alto da noite festiva foi o sorteio de prémios como, por exemplo, bolsa, kit de
maquiagem, relógio, jarras de cristal, secador de cabelo profissional, semi jóias, mala de
viagem, kit de cama casal, conjunto de chá e vários artigos de cama, mesa e banho. As
servidoras do Setor de Recursos Humanos (RH), Zonália Noleto e Rosa Maria Barreto,
foram as primeiras sorteadas da festa, ganhando, respectivamente, um relógio e uma
suqueira de cristal.
Deputados prestigiam a festa
“Uma Maravilha de evento. É um justo reconhecimento que o GEDEMA faz a essas
guerreiras do dia a dia. Tem todo o nosso apoio. Estou muito feliz por participar de uma
festa dessa magnitude e qualidade para as pessoas que constroem a Assembleia
Legislativa do Maranhão. Parabéns a todas as mamães da Assembleia!”, assinalou o
deputado Dr. Yglésio.
“Parabenizo todas as mamães de nosso Maranhão, essas mulheres guerreiras e
lutadoras que nos criaram. Também merecem parabéns a presidente do Gedema, Ana
Paula, grande amiga, que faz um excelente trabalho, e o deputado Othelino, nosso
presidente, pela realização dessa bonita festa em homenagens às mães da Assembleia”,
afirmou Ricardo Rios.
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O deputado Wellington disse que o momento era de agradecer a todas as mulheres e,
em especial, as mães servidoras da Assembleia pelo transcurso de uma mais uma data
na qual se comemora o Dia das Mães, assim como de parabenizar o Gedema pela
organização de mais uma bonita festa de reconhecimento as servidoras do Poder
Legislativo Estadual. “Que Deus estenda suas mãos poderosas sobre todas as mães que
fazem a Assembleia Legislativa”, acrescentou.
O deputado Neto Evangelista também deixou sua mensagem às mães da Assembleia:
“Mais uma vez a Mesa Diretora, em conjunto com o Gedema, promove uma festa bonita
às mães da Assembleia. Abraço e parabenizo a todas que ajudam no dia a dia do trabalho
da Assembleia”.
Mães agradecem emocionadas
A servidora Nara Marinho, bibliotecária, mãe de três filhos, do gabinete do deputado
Arnaldo Melo, achou a festa muita bonita, animada e agradeceu pela homenagem que
recebeu. “Esse é um momento especial em nossas vidas e de suma importância, embora
o Dia das Mães seja todos os dias. Agradeço ao Gedema e ao presidente Othelino por
nos terem proporcionado esse momento de confraternização”, pontuou.
Érika Froz, mãe e assessora parlamentar do gabinete do deputado Neto Evangelista,
parabenizou o Gedema e o presidente Othelino Neto pela iniciativa de valorizarem e
reconhecerem as mães da Assembleia. “Uma bela e animada festa digna das mães da
Assembleia Legislativa.
O encerramento da festa foi marcado por um jantar servido a todos os presentes e o
show de Alan Pankada e Banda.
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