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Marco Aurélio e Duarte Jr. juntos… 

 
 
O deputado Marco Aurélio sinalizou que prefere o colega Duarte Jr. em São Luís. “Tô com 
Duarte”, disse ele ao pedir pro editor registrar a imagem. 
 
Os dois são pré-candidatos a prefeito em São Luís e Imperatriz. 
 
Só falta combinar agora com o governador Flávio Dino e o PCdoB. 
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Sancionada lei de Edivaldo Holanda que combate o desperdício de alimentos 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei 11.048, de 1º de julho de 2019, que 
institui, no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício 
de Alimentos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro. 
 
A lei é derivada de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) e busca 
promover a conscientização da população a respeito do desperdício, aproveitamento 
integral dos alimentos e nutrição, dentre outros temas relacionados. 
 
Na elaboração da lei, o parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e 
medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos, além da promoção de 
debates, palestras e outros eventos que venham a esclarecer os maranhenses sobre a 
temática. 
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Em seu artigo 2º, a Lei destaca que o Poder Executivo poderá firmar convênios e 
parcerias com entidades e instituições, sem fins lucrativos, sempre com o objetivo de 
debater o desperdício e aproveitamento integral de alimentos e nutrição. Sob a ótica do 
deputado, a Lei tem elevado alcance social e destaca sua importância em função de se 
buscar alternativas com vistas a evitar o grande desperdício de comida. 
 
Afirma o parlamentar que há uma crise social e econômica gigantesca no Brasil, onde 
são grandes os focos do desemprego, o que leva à fome, enquanto em outras áreas, 
incluindo o Maranhão, verifica-se um grande descarte de alimentos, exatamente pela 
falta de esclarecimentos. Para ele, a execução da referida lei vai ajudar muito na 
manutenção de um equilíbrio que evite o desperdício ao qual a lei se refere. 
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Rafael Leitoa rebate inverdades sobre o Porto do Itaqui e diz que César Pires quer 
atrapalhar o Maranhão 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael Leitoa (PDT) rebateu as 
inverdades proferidas ontem, na tribuna, pelo oposicionista César Pires (PV), sobre o 
Porto do Itaqui. De acordo com o pedetista, a oposição quer atrapalhar o crescimento 
do Maranhão, e joga contra todo e qualquer projeto que beneficie o estado. 
 
Leitoa iniciou seu discurso falando sobre a EMAP (Empresa Maranhense de 
Administração Portuária), sob a gestão do presidente Ted Lago, que fez o Porto do Itaqui 
sair de deficitário durante os governos passados, para uma empresa superavitária e de 
destaque em todo o Nordeste. Ele elencou uma série de benfeitorias realizadas na 
estrutura portuária, fato que foi comprovado até por outros deputados oposicionistas 
durante visita da Comissão da Câmara dos Deputados. 
 
Dirigindo-se a César Pires, o líder do governo lamentou que, às vezes, a oposição se 
perde na ânsia de ser oposição por oposição e ataca talvez projetos e programas que 
levam desenvolvimento ao estado. Ele criticou também o deputado federal Edilázio 
Júnior, autor do requerimento para visita técnica ao Porto do Itaqui. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GZhxSse_uhA
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“Desde o início o autor do requerimento quis fazer uma inquisição, apontar o dedo, 
colocar que o Porto fez a retirada de R$ 140 milhões para o governo do Estado. E aí eu 
pergunto: de juros sobre capital próprio, aquilo que a lei federal contempla, que o Estado 
tem o direito de retirar?”, questionou Leitoa. 
 
“O povo do Maranhão não tem o direito de usar esse recurso, deputado César? Claro 
que tem, mas a oposição prefere acusar o governo do Estado de, inclusive, desvio. Não 
houve desvio. Houve a retirada de juros de capital próprio e esta será a defesa inclusive 
da Procuradoria, na Câmara de Conciliação, que requer, inclusive como outros Portos do 
país fazem, que os juros sobre capital próprio, cai direto na conta do Estado. Se o Estado 
administra, se o Estado tem lucro, por que o povo do Maranhão não pode ter esses 
dividendos?”, explicou. 
 
Leitoa ainda criticou a oposição atual, que, quando era governo, nada fazia diante dos 
desmandos ocorridos no Porto do Itaqui. “A oposição que era governo, em 2014 e 2013, 
não fazia esse debate. Primeiro porque não podiam, o Porto não era lucrativo. O Porto 
só servia para cabide de emprego, para diretor dividir lucro no final do ano, lucros 
estratosféricos, era para isso que servia o Porto. Hoje o Porto é lucrativo e a oposição 
não aceita que esse recurso vá para o povo do Maranhão, infelizmente”, frisou. 
 
O líder do governo desarticulou completamente o discurso falacioso de César Pires, 
inclusive uma suposta perda de capacidade de exportação que nunca existiu. 
 
“E com relação à fala aqui do deputado César, que muito respeito, que faz seu papel de 
oposição, mas que às vezes deixa cegar, atira inclusive no povo do Maranhão que é o 
beneficiário das receitas do Porto, para poder atacar o governo. Porque o Porto do Itaqui 
não perdeu a sua capacidade de exportação, muito pelo contrário, é o líder do Norte de 
exportações aqui do nosso país. Não existe, deputado César, não sei de onde V. Ex.ª tirou 
essa informação, mas é importante que V. Ex.ª esclareça. Esses projetos desses 38 e 39 
que o Tegram repassou dinheiro ao Porto para a construção. O compromisso firmado 
com o Tegram e o Porto do Itaqui foi de investimentos no berço que já existia, a primeira 
fase do berço 103 e do berço 100, foram esses compromissos. Então a gente precisa 
também que essas informações que V. Ex.ª traz à tribuna sejam esclarecidas”, cobrou. 
 
O discurso do líder do governo foi mortal ao rebater todas as insanidades ditas por César 
Pires para tentar macular a imagem do Porto do Itaqui. Sobretudo após o fracasso da 
oposição na visita técnica da semana passada. 
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Glenn Greenwald é indicado para receber medalha do Mérito Timbira no Maranhão 

 
O jornalista Glenn Greenwald, editor do The Intercept 

 
O jornalista e advogado Glenn Greenwald poderá ser o primeiro norte-americano a 
receber a Medalha do Mérito Timbira, uma condecoração a personalidades que 
prestaram relevantes serviços ao estado concedida pelo Legislativo Estadual. 
 
Matéria neste sentido foi aprovada nesta terça-feira (9) pela Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa do Maranhão. O deputado petista José Inácio é autor 
do Projeto de Resolução Legislativa Nº 059/2019, relatado pelo deputado Antonio 
Pereira, do DEM. O plenário deve ainda se manifestar sobre o PRL em votação.  
 
O jornalista Gleen Greenwald ficou mundialmente famoso por ajudar Edward Snowden 
a vazar o escândalo dos programas secretos de vigilância global dos Estados Unidos, 
feitos pela Agência de Segurança Nacional, o que lhe deu diversos prêmios, entre eles 
um dos mais importantes prêmios do jornalismo mundial, o Pulitzer. No Brasil, 
Greenwald está no olho do furacão depois de revelar por meio do site The Intercept 
Brasil os diálogos entre o ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, e os 
procuradores da Operação Lava Jato que desencadeou na retirada de Luiz Inácio Lula da 
Silva da disputa presidencial. 
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Adriano Sarney diz que o sonho de Flávio Dino é ser José Sarney 

“O sonho de Flávio Dino é ser Sarney”, afirmou Adriano Sarney em entrevista ao 
programa Passando a Limpo da rádio Nova FM 93.1. De acordo com o parlamentar, não 
houve acordo algum entre o seu avô e o governador do Maranhão, pelo contrário, houve 
um pedido de benção ao comunista, porém nada foi acertado. 
 
Inclusive, Adriano Sarney ainda brincou que Flávio Dino irá deixar “crescer o bigode”, 
porém ainda assim não será suficiente para ser igual ao seu avô que já foi presidente da 
República, presidente do Senado por quatro vezes, doutor honoris causa em diversas 
universidades, assim como retratado em filmes, livros etc. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Fdqv0P4lTYk
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Retirada ilegal de recursos prejudicou investimentos no Porto do Itaqui 

 
 
Os saques irregularidades de recursos do Porto do Itaqui voltaram a ser debatidos na 
sessão desta terça-feira no plenário da Assembleia Legislativa. O deputado César Pires 
cobrou o cumprimento do Convênio de Delegação 016/2000, que torna obrigatório o 
investimento de toda a receita portuária exclusivamente no custeio das atividades e na 
manutenção da infraestrutura do próprio porto. E reafirmou que o Governo do Estado 
cometeu uma ilegalidade que agora tenta reparar fazendo a devolução, ainda de forma 
parcelada, dos R$ 140 milhões que recebeu da Empresa Maranhense de Administração 
Portuária (EMAP). 
 
“O parágrafo 2° da Cláusula 3ª do Convênio de Delegação 016/2000 é claro: a receita 
portuária deve ser aplicada exclusivamente na infraestrutura portuária. Então, o repasse 
de R$ 140 milhões que a Emap fez para os cofres do Estado foi ilegal, tanto é que o 
governo estadual já apresentou proposta à Câmara de Conciliação do Ministério de 
Infraestrutura para devolver esses recursos de forma parcelada”, informou. 
 
César Pires declarou ainda que, além de ser ilegal, a retirada de recursos também causa 
prejuízos ao Porto do Itaqui, que deixou de receber investimentos na melhoria da sua 
infraestrutura, como a necessária construção dos berços 38 e 39. “Toda a produção do 
Tocantins e do Mato Grosso, que deveria ser escoada pelo Itaqui, está indo diretamente 
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para o porto Vila do Conde, em Barcarena, no Pará. Porque aqui não foram construídos 
os berços que ampliariam a capacidade de operação do nosso porto”, lamentou. 
 
Lembrando que a Emap já foi alvo de investigação da Polícia Federal, por irregularidades 
em contratos que consumiram mais de R$63 milhões, e que a direção da empresa 
recorreu à Justiça (Processo 1.544-4.2019.4.01.3700) para barrar fiscalização da Agência 
Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq), o deputado enfatizou que aoposição 
cumpre o seu papel ao cobrar transparência do governo estadual e o cumprimento do 
convênio de delegação por parte da Emap. 
 
“Foram subtraídos ilegalmente R$ 140 milhões dos cofres da Emap, a Justiça Federal já 
proibiu nova retirada de recursos da receita portuária e agora estão discutindo como 
farão a devolução desses recursos. Nós continuaremos cumprindo o nosso papel de 
fiscalizar os atos do Executivo para impedir que essas irregularidades sejam cometidas, 
e principalmente para evitar que o Porto do Itaqui, que gera receita para o Maranhão, 
tenha a sua operação prejudicada”, finalizou César Pires. 
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CCJ da ALEMA aprova fim do foro privilegiado de defensores, procuradores e delegados 

 
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, na tarde desta terça-feira (9), 
a PEC 006/2019, de autoria do deputado estadual Dr. Yglésio, que dá nova redação à 
Constituição Estadual. 
 
O texto exclui os Procuradores do Estado, da Assembleia Legislativa, delegados da Polícia 
Civil e defensores públicos, do rol das autoridades com foro privilegiado no Tribunal de 
Justiça do Maranhão. A relatoria foi do deputado César Pires (PV). 
 
O deputado Dr. Yglésio destacou que sua proposta foi por conta de um entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em que alegou inconstitucionalidade nas 
prerrogativas de foro privilegiado a esses cargos. 
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CCJ da ALEMA aprova fim do foro privilegiado de defensores, procuradores e delegados 

 
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, na tarde desta terça-feira (9), 
a PEC 006/2019, de autoria do deputado estadual Dr. Yglésio, que dá nova redação à 
Constituição Estadual. 
 
O texto exclui os Procuradores do Estado, da Assembleia Legislativa, delegados da Polícia 
Civil e defensores públicos, do rol das autoridades com foro privilegiado no Tribunal de 
Justiça do Maranhão. A relatoria foi do deputado César Pires (PV). 
 
O deputado Dr. Yglésio destacou que sua proposta foi por conta de um entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em que alegou inconstitucionalidade nas 
prerrogativas de foro privilegiado a esses cargos. 
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Após indicação de Duarte Jr, novos postos de recarga de passagem são inaugurados em 
São Luís 

 
 
Nesta terça-feira (09), em São Luís, aconteceu a entrega de novos postos de recarga de 
passagens e emissão de cartão de vale-transporte, resultado de indicação parlamentar 
do deputado estadual Duarte Jr e de acordo firmado entre o Sindicado das Empresas de 
Transporte de Passageiros de São Luís (SET) e Procon-MA. A iniciativa prevê que 
cobradores recém demitidos sejam contratados para os novos postos de trabalho, após 
capacitação oferecida pelo SET e pelas empresas. 
 
A cerimônia ocorreu no novo posto de recarga do Viva Beira-Mar, no Centro da cidade, 
com a presença dos deputados Hélio Soares e Roberto Costa, que parabenizaram Duarte 
Jr pela indicação e trabalho em prol dos novos postos; a presidente do Procon-MA, Karen 
Barros; superintendente do SET, Luís Cláudio Siqueira; e o diretor da Associação 
Metropolitana dos Estudantes Secundaristas e Universitários (Amesu), Carlos Eduardo 
Santana. Além do posto do Viva Beir-Mar, também foram inaugurados nesta terça novos 
postos no Viva do Shopping da Ilha, no bairro Cohama, e no Viva do Shopping Pátio 
Norte, que deve atender a região de São José de Ribamar, Maiobão e adjacências. 
 
Os novos postos de recarga atendem a uma antiga reivindicação dos usuários de 
transporte público da capital e a uma antiga pauta de Duarte Jr, que já havia tentado 
implementar a iniciativa quando foi presidente da rede Viva, do Procon Maranhão e 
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Procon Nordeste. O deputado falou sobre a importância do acordo firmado entre os 
órgãos e sobre a importância dos novos postos para os usuários do transporte público e 
para o combate ao desemprego dos cobradores. 
 
“Hoje é mais um grande marco na garantia dos direitos do consumidor e do trabalhador. 
Conseguimos atender a uma antiga reivindicação dos consumidores do transporte 
público e combater o desemprego, com a indicação nº 836/2019, de minha autoria, uma 
proposta viável para caminharmos não apenas para a garantia do direito do consumidor, 
mas também do direito do rodoviário, através de um grande acordo entre Procon e SET, 
onde também os direitos dos empresários foram percebidos. Com isso, os órgãos 
inauguraram estes três novos postos de recarga de passagem nos Vivas e terminais de 
integração, com os serviços de venda de créditos eletrônicos, emissão de cartão de vale-
transporte e atendimento nos fins de semana. Além da descentralização dos serviços, os 
postos de trabalho serão ocupados por cobradores demitidos, após capacitação”, 
informou Duarte Jr. 
 
O novo posto de recarga do Viva Beira-Mar é o novo local de trabalho de Otton Luís 
Serejo, um dos cobradores recentemente demitidos. Serejo foi cobrador durante nove 
anos e agora está reinserido no mercado de trabalho após dois meses desempregado. 
Ele falou sobre a demissão dos cobradores e a nova fase. “É óbvio que esse medo [do 
desemprego] a gente sempre tinha. É uma conversa que já vinha há muito tempo, de 
longa estrada, mas ninguém acreditava. E agora isso aconteceu e eu fui pego de surpresa. 
Faz dois meses que eu fui demitido e fui atrás das oportunidades”, afirmou o ex-
cobrador. “Meu novo posto de trabalho significa um novo rumo pra minha vida, novos 
ritmos e coisas que posso trazer pra mudar minha vida profissional e pessoal também”, 
completou. 
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O superintendente do SET, Luís Cláudio Siqueira, ressaltou que a ampliação da rede de 
postos de recarga é uma medida que vai beneficiar a toda a população. “Nesse momento 
a gente está aqui beneficiando pais, mães e estudantes que procuram nossos postos 
para comprar seus créditos. Inclusive oferecendo aos finais de semana, algo inédito”. 
Siqueira aproveitou a ocasião e anunciou o lançamento de um aplicativo para compra de 
créditos. “No mês de agosto, o SET vai disponibilizar o atendimento através de aplicativo 
de celular, os estudantes, empresários e usuários poderão fazer a compra de vales e 
passes através do aplicativo. É mais uma facilidade”, anunciou. 
 
A presidente do Procon-MA, Karen Barros, agradeceu as autoridades presentes, o 
Governo do Maranhão, “pela plena autonomia para o Procon fazer suas ações e buscar 
mais serviços” e Duarte jr, por liderar a iniciativa. “Além da indicação, Duarte se reuniu 
com o SET, Sindicato dos Rodoviários, estudantes e já trouxe essa ideia formatada como 
um acordo de cooperação que hoje estamos concretizando, para tornar esses serviços 
mais próximos do cidadão”. Karen anunciou ainda a entrega de mais postos de recarga. 
“Em agosto, nós vamos fazer o lançamento com o SET em Imperatriz”, informou. 
 
Em agosto também irão ocorrer entregas de novos postos de recarga em São Luís, desta 
vez no Viva Shopping Passeio, no bairro do Cohatrac; na Central da Cidadania, em São 
José de Ribamar; e na Sede do Procon-MA, no bairro São Francisco. 
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Sancionada lei de Edivaldo Holanda que combate o desperdício de alimentos 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei 11.048, de 1º de julho de 2019, que 
institui, no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício 
de Alimentos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro. A lei 
é derivada de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) e busca 
promover a conscientização da população a respeito do desperdício, aproveitamento 
integral dos alimentos e nutrição, dentre outros temas relacionados. 
 
Na elaboração da lei, o parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e 
medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos, além da promoção de 
debates, palestras e outros eventos que venham a esclarecer os maranhenses sobre a 
temática. 
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Em seu artigo 2º, a Lei destaca que o Poder Executivo poderá firmar convênios e 
parcerias com entidades e instituições, sem fins lucrativos, sempre com o objetivo de 
debater o desperdício e aproveitamento integral de alimentos e nutrição. Sob a ótica do 
deputado, a Lei tem elevado alcance social e destaca sua importância em função de se 
buscar alternativas com vistas a evitar o grande desperdício de comida. 
 
Afirma o parlamentar que há uma crise social e econômica gigantesca no Brasil, onde 
são grandes os focos do desemprego, o que leva à fome, enquanto em outras áreas, 
incluindo o Maranhão, verifica-se um grande descarte de alimentos, exatamente pela 
falta de esclarecimentos. Para ele, a execução da referida lei vai ajudar muito na 
manutenção de um equilíbrio que evite o desperdício ao qual a lei se refere. 

  



 

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: 
Assembleia Legislativa discute implantação de 

consórcios intermunicipais de saúde 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/07/2019 

Assembleia Legislativa discute implantação de consórcios intermunicipais de saúde 

A Assembleia Legislativa realizou sessão especial, na manhã desta terça-feira (9), para 
discutir o projeto de formação de consórcios intermunicipais de saúde no Maranhão. O 
debate contou com a participação do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, que fez 
uma explanação no Plenário sobre o projeto que vem sendo desenvolvido pela área 
técnica do Governo do Estado. 
 

 
 
Durante a sessão especial, o deputado Dr. Yglesio (PDT), vice-presidente da Comissão de 
Saúde da Assembleia Legislativa, informou ter encaminhado expediente ao governador 
Flávio Dino e à direção da Federação dos Municípios do Maranhão, sugerindo que 
mediem a criação de um Consórcio Público Interfederativo de Saúde do Maranhão. 
 
Segundo o deputado Dr. Yglesio, este Consórcio Público teria a finalidade de promover 
cooperação técnica na área de saúde entre os entes federados e a promoção de ações 
de saúde pública assistenciais. 
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Caberia também a este Consórcio Interfederativo a prestação de serviços especializados 
no gerenciamento de unidades e atendimento de média e alta complexidade entre 
outros serviços relacionados à saúde. 
 
A ideia, segundo o deputado Dr. Ygleiso, é tornar este Consórcio apto a prestar serviços 
de urgência e de emergência hospitalar e extra-hospitalar, com ambulatórios 
especializados, policlínicas, Centros de Especialidades Odontológicas (CEOs), assistência 
farmacêutica, entre outros serviços relacionados à saúde, e em conformidade com os 
princípios e diretrizes do SUS, bem como o Plano Plurianual (PPA), Lei Orçamentária 
Anual (LOA) do Estado e dos municípios consociados. 
 
Durante sua explanação na tribuna da Assembleia, o secretário de Estado da Saúde, 
Carlos Lula, explicou que os consórcios são previstos nas leis que ordenam o Sistema 
Único de Saúde (SUS). Ele apresentou e discorreu sobre o mapa geral das unidades de 
saúde existentes em todas as regiões do Estado. 
 
Segundo o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, as soluções para a saúde devem 
ser pensadas assim, de forma global, beneficiando o maior contingente de pessoas. 
“Devido aos altos custos, nem todos os municípios podem ofertar todos os serviços de 
saúde”, afirmou Carlos Lula, frisando que, no futuro, os consórcios intermunicipais 
poderão significar muito para a saúde pública do Maranhão. 
 
Ainda segundo Carlos Lula, por vezes, os municípios não têm recursos para encaminhar 
os pacientes, o que acaba dificultando o processo. “A partir desse Sistema, 
conseguiremos mudar esse padrão. A gestão compartilhada do consórcio com o Estado 
permite que a assistência se consolide de modo rápido, eficaz e de acordo com os 
padrões de normas sanitárias de saúde”, assinalou. 
 
Durante a sessão especial, o secretário Carlos Lula respondeu aos questionamentos dos 
parlamentares sobre a proposta do Governo do Estado que deverá ser encaminhada à 
Assembleia Legislativa. 
 
Além do deputado Dr. Yglésio, também os deputados Antônio Pereira, Cleide Coutinho, 
Helena Duailibe e Leonardo Sá discursaram, durante a sessão especial, destacando a 
importância da participação de todos os envolvidos nesse processo de negociação para 
implantação dos consórcios. 
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Roberto Costa participa de inauguração de posto de recarga de passagens em São Luís 

Na manhã desta terça-feira (9), o deputado estadual Roberto Costa (MDB) participou da 
inauguração de mais um posto de recarga de passagens para os usuários do transporte 
público da capital. Desta vez, no Viva Procon da Beira Mar. Os postos do Shopping Pátio 
Norte e do Shopping da Ilha também foram inaugurados e funcionarão aos fins de 
semana. 
 

 
 
Os deputados Duarte Júnior (PCdoB), Hélio Soares (PR) e representantes do sindicato dos 
trabalhadores rodoviários e do SET também participaram da inauguração. Na 
oportunidade, Roberto Costa parabenizou o deputado Duarte Júnior pela indicação 
apresentada na Assembleia, resultando na descentralização de atendimento aos 
usuários do transporte público. 
 
“Lembro-me quando estudante que precisava comprar meus passes. Hoje, créditos na 
carteira de estudante. Andava muito ou teria que ir para a Central. As coisas estão 
mudando e para melhor. Graças a Deus e ao deputado Duarte Júnior, que apresentou 
essa indicação aprovada por nós ali na Assembleia e, hoje, está acabando com a 
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centralização de vendas de créditos. O Procon também está de parabéns, o Governo está 
de parabéns por investir na descentralização. O Viva da Beira Mar é um ponto bem 
localizado e com comodidade, sem falar nos postos dentro dos shoppings da capital, que 
irá atender a milhares de pessoas”, disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda ressaltou: “Hoje, além da descentralização, os usuários do 
transporte público poderão recarregar aos fins de semana. Ou seja, mais comodidade e 
melhorias no atendimento aos estudantes e trabalhadores. E, além de tudo isso, os 
interessados em adquirir o cartão de transporte também podem emitir o benefício na 
hora”. 
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Parceria Rigo Teles/Hildo Rocha resulta na entrega de máquinas para Barra do Corda e 
Fernando Falcão 

Uma parceria de resultados e que promove o desenvolvimento para cidades como Barra 
do Corda e Fernando Falcão. Neste último final de semana, os deputados Rigo Teles e 
Hildo Rocha fizeram a entrega de máquinas, equipamentos e até carro através de ações 
da Codevasf. Confira no vídeo abaixo: 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=59V1tdxg3q0
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Sancionada lei de Edivaldo Holanda que combate desperdício de alimentos 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei 11.048, de 1º de julho de 2019, que 
institui, no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício 
de Alimentos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro. A lei 
é derivada de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) e busca 
promover a conscientização da população a respeito do desperdício, aproveitamento 
integral dos alimentos e nutrição, dentre outros temas relacionados. 
 
Na elaboração da lei, o parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e 
medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos, além da promoção de 
debates, palestras e outros eventos que venham a esclarecer os maranhenses sobre a 
temática. 
 
Em seu artigo 2º, a Lei destaca que o Poder Executivo poderá firmar convênios e 
parcerias com entidades e instituições, sem fins lucrativos, sempre com o objetivo de 
debater o desperdício e aproveitamento integral de alimentos e nutrição. Sob a ótica do 
deputado, a Lei tem elevado alcance social e destaca sua importância em função de se 
buscar alternativas com vistas a evitar o grande desperdício de comida. 
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Afirma o parlamentar que há uma crise social e econômica gigantesca no Brasil, onde 
são grandes os focos do desemprego, o que leva à fome, enquanto em outras áreas, 
incluindo o Maranhão, verifica-se um grande descarte de alimentos, exatamente pela 
falta de esclarecimentos. Para ele, a execução da referida lei vai ajudar muito na 
manutenção de um equilíbrio que evite o desperdício ao qual a lei se refere. 
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Wellington cobra informações sobre atraso no pagamento de artistas da Feirinha de São 
Luís 

 
Deputado Wellington saiu em defesa dos artistas que se apresentaram na feirinha e não receberam cachês 

 
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou requerimento nº 293/2019, na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, em que cobra da Prefeitura de São Luís 
providências diante do atraso no pagamento dos artistas que se apresentam na Feirinha 
de São Luís. A solicitação foi feita após o parlamentar tomar conhecimento de que os 
artistas estão desde o mês de fevereiro sem receber qualquer tipo de valor. 
 
Sobre o caso, o deputado Wellington repudiou a postura irresponsável do prefeito 
Edivaldo Holanda Jr. de não pagar os artistas que se apresentaram. 
 
“Recebemos muitas denúncias de artistas que fizeram apresentações na Ferinha de São 
Luís, reclamando da falta de pagamento há 6 meses. Por isso, aqui apresentamos esse 
requerimento para que a situação do pagamento seja regularizada e que informem quais 
as fontes dos recursos que financiam a realização da Feirinha, assim como quais os 
valores repassados à instituição que realiza as contratações artísticos culturais que 
compõem a grande da programação do evento. Vamos acompanhar até que os artistas 
recebam seus pagamentos. Não é favor. É obrigação!”, disse Wellington do Curso. 
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CCJ da Alema aprova fim do Foro Privilegiado de Defensores, Procuradores e Delegados 

 
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania aprovou, na tarde desta terça-feira (9), 
a PEC 006/2019, de autoria do deputado estadual Dr. Yglésio, que dá nova redação à 
Constituição Estadual. 
 
O texto exclui os Procuradores do Estado, da Assembleia Legislativa, delegados da Polícia 
Civil e defensores públicos, do rol das autoridades com foro privilegiado no Tribunal de 
Justiça do Maranhão. A relatoria foi do deputado César Pires (PV). 
 
O deputado Dr. Yglésio destacou que sua proposta foi por conta de um entendimento 
firmado pelo Supremo Tribunal Federal em que alegou inconstitucionalidade nas 
prerrogativas de foro privilegiado a esses cargos. 
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Lei de Edivaldo Holanda que combate o desperdício de alimentos é sancionada 

 
O parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei 11.048, de 1º de julho de 2019, que 
institui, no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício 
de Alimentos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro. A lei 
é derivada de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) e busca 
promover a conscientização da população a respeito do desperdício, aproveitamento 
integral dos alimentos e nutrição, dentre outros temas relacionados. 
 
Na elaboração da lei, o parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e 
medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos, além da promoção de 
debates, palestras e outros eventos que venham a esclarecer os maranhenses sobre a 
temática. 
 
Em seu artigo 2º, a Lei destaca que o Poder Executivo poderá firmar convênios e 
parcerias com entidades e instituições, sem fins lucrativos, sempre com o objetivo de 
debater o desperdício e aproveitamento integral de alimentos e nutrição. Sob a ótica do 
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deputado, a Lei tem elevado alcance social e destaca sua importância em função de se 
buscar alternativas com vistas a evitar o grande desperdício de comida. 
 
Afirma o parlamentar que há uma crise social e econômica gigantesca no Brasil, onde 
são grandes os focos do desemprego, o que leva à fome, enquanto em outras áreas, 
incluindo o Maranhão, verifica-se um grande descarte de alimentos, exatamente pela 
falta de esclarecimentos. Para ele, a execução da referida lei vai ajudar muito na 
manutenção de um equilíbrio que evite o desperdício ao qual a lei se refere. 
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Roberto Costa participa de inauguração de posto de recarga de passagens em São Luís 

 
Deputado parabenizou o deputado Duarte Júnior pela indicação apresentada na Assembleia 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) participou da inauguração de mais um posto 
de recarga de passagens para os usuários do transporte público da capital. Desta vez, no 
Viva Procon da Beira Mar. Os postos do Shopping Pátio Norte e do Shopping da Ilha 
também foram inaugurados e funcionarão aos fins de semana. A abertura dos serviços 
aconteceu na terça-feira (9). 
 
Os deputados Duarte Júnior (PCdoB), Hélio Soares (PR) e representantes do sindicato dos 
trabalhadores rodoviários e do SET também participaram da inauguração. 
 
Na oportunidade, Roberto Costa parabenizou o deputado Duarte Júnior pela indicação 
apresentada na Assembleia, resultando na descentralização de atendimento aos 
usuários do transporte público. 
 
“Lembro-me quando estudante que precisava comprar meus passes. Hoje, créditos na 
carteira de estudante. Andava muito ou teria que ir para a Central. As coisas estão 
mudando e para melhor. Graças a Deus e ao deputado Duarte Júnior, que apresentou 
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essa indicação aprovada por nós ali na Assembleia e, hoje, está acabando com a 
centralização de vendas de créditos. O Procon também está de parabéns, o Governo está 
de parabéns por investir na descentralização. O Viva da Beira Mar é um ponto bem 
localizado e com comodidade, sem falar nos postos dentro dos shoppings da capital, que 
irá atender a milhares de pessoas”, disse Roberto Costa. 
 
O parlamentar ainda ressaltou: “Hoje, além da descentralização, os usuários do 
transporte público poderão recarregar aos fins de semana. Ou seja, mais comodidade e 
melhorias no atendimento aos estudantes e trabalhadores. E, além de tudo isso, os 
interessados em adquirir o cartão de transporte também podem emitir o benefício na 
hora”. 
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Fernando Pessoa defende benefícios para Tuntum 

 
Deputado ainda solicitou a recuperação da estrada que liga o bairro Vila Bento ao povoado Entroncamento 

 
Durante o pequeno expediente de hoje, o deputado Fernando Pessoa (Solidariedade) 
utilizou a tribuna para defender indicações que direcionou para a cidade de Tuntum com 
o objetivo de atender os bairros Campo Velho, Mil Réis, Vila Bento e Centro. 
 
As solicitações foram direcionadas à SINFRA (Secretaria de Infraestrutura) e buscam 
contemplar com o programa Mais Asfalto o bairro Mil Réis, em especial a rua Dr. Pedro 
Braga, que necessita de reparos urgentes na pavimentação asfáltica. 
 
O deputado ainda reforçou requisições anteriores, nas quais solicitou a recuperação da 
estrada que liga o bairro Vila Bento ao povoado Entroncamento, à margem da BR 226, e 
a recuperação da ponte que liga o bairro Mil Réis ao centro da Cidade. 
 
“Já estive em contato com o secretário Clayton Noleto levando várias solicitações dos 
cidadãos de Tuntum, o qual sempre nos recebe com muita satisfação e disponibilidade 
para atender às demandas do nosso município. Além disso, estou disposto a cooperar 
com a secretaria direcionando emendas para execução de importantes obras na cidade.” 
Afirmou o deputado. 
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Deputada Daniella Tema é recebida com festa em Barra do Corda 

 
Deputada foi recebida com carinho na localidade 

 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), foi recebida com festa por uma multidão de 
pessoas no Povoado Anapurus, município de Barra do Corda, no último domingo (07). A 
parlamentar estadual estava acompanhada do prefeito de Tuntum, Tema Cunha, do 
superintendente regional do Governo do Estado, Leocádio Cunha, dos vereadores, 
Aurean, Alan e Marcos do Carlito, além de lideranças políticas. 
  
Daniella Tema, foi pessoalmente ao povoado Anapurus para agradecer a expressiva 
votação na última eleição, mas foi surpreendida por um grande número de pessoas que 
a aguardavam na entrada do povoado com uma faixa: “A esperança de um povo nas 
mãos de uma Mulher”. A deputada estadual saiu em caminhada saudando a todos por 
onde passava. 
  
“Nós estamos acompanhando o mandato da nossa deputada e estamos muito 
orgulhosos do trabalho que ela vem fazendo pelos municípios maranhenses. Somos uma 
comunidade desassistida pelo poder público, a presença de Daniella Tema no nosso 
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povoado, nos enche de esperança para que benefícios possam melhorar a vida das 
famílias que vivem aqui”, declarou Zezé Inácio, morador do povoado Anapurus. 
  
Moradores de povoados vizinhos também foram ao encontro da deputada estadual 
Daniella Tema, que afirmou que o seu compromisso é trabalhar por toda a região. 
  
“Quero agradecer imensamente cada demonstração de carinho recebida pelo querido 
povo de Anapurus, de povoados vizinhos como, Centro do Rock, Calumbi, Canafístula, 
São Miguel, Floresta e Patizal. Assumimos o compromisso de trabalhar por este povo tão 
sofrido que vive à margem de políticas públicas. Contem comigo, o que assumi com 
vocês, voltarei em breve para cumprir”, finalizou a deputada estadual Daniella Tema. 
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CCJ da AL aprova fim do foro privilegiado para delegados, defensores e procuradores 

 
 
Sob a presidência do deputado Zé Inácio Lula (PT), a Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania realizou, na tarde desta terça-feira (9), sua última sessão antes do início do 
recesso legislativo, com a apreciação de algo em torno de 15 matérias. Uma das 
principais proposituras aprovadas foi a PEC 006/2019, de autoria do deputado Dr. 
Yglésio, que dá nova redação à Constituição Estadual, excluindo os procuradores do 
Estado, da Assembleia Legislativa, delegados da Polícia Civil e defensores públicos, do rol 
das autoridades com foro privilegiado no Tribunal de Justiça. A relatoria foi do deputado  
César Pires (DEM). 
 
Ressaltou o parlamentar que sua medida foi por conta de um entendimento firmado 
pelo Supremo Tribunal Federal. Também foi aprovada a PEC de iniciativa do deputado 
César Pires (PV), alterando Atos das Disposições Transitórias da Constituição do Estado, 
para acrescentar artigos criando o Fundo Estadual de Proteção aos Animais. A relatoria 
foi do deputado Wendell Lages (PMN). 
 
Também foi aprovado pela CCJ o Projeto de Lei Complementar 006/2019, de autoria do 
Poder Judiciário, promovendo alteração na redação do artigo 144-A, da Lei 
Complementar 14, de 17 de dezembro de 1991-Código de Divisão e Organização 
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Judiciária do Estado do Maranhão. A relatoria coube ao deputado Antônio Pereira 
(DEM). 
 
Medalha a Gleen 
 
Foi também aprovada Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman que será 
concedida ao jornalista Gleen Edward Greenwal. Essa última é de autoria do deputado 
Zé Inácio Lula (PT), e teve como relator o deputado Antônio Pereira (DEM). 
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Assis Ramos vai enfrentar adversários fortes na corrida para a Prefeitura de Imperatriz 

 
Imperatriz e a disputa entre Assis Ramos, Marco Aurélio, Clayton Noleto, Rildo Amaral, Sebastião  
Madeira, Ildon Marques, Davi Filho e um nome procurado pelo MDB 

 
A definição de candidaturas para a Prefeitura de Imperatriz acontecerá bem antes do 
início do ano que vem. O processo sucessório no segundo maior colégio eleitoral do 
Maranhão já foi desencadeado com a decisão do prefeito Assis Ramos (DEM) de tentar 
renovar o mandato. Apoiado agora pelo DEM, seu novo partido, o prefeito de Imperatriz 
vem realizando uma série de obras, embora na avaliação de vários políticos tocantinos, 
sua gestão não está entre as melhores. Seus principais são os pré-candidatos apoiados 
pelo Palácio dos Leões, o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB), líder do 
bloco governista na Assembleia Legislativa, e o secretário de Estado de Infraestrutura, 
Clayton Noleto, também filiado ao PCdoB. Os dois fazem uma disputa sem guerra dentro 
do partido, com o compromisso de no momento certo serem avaliados e o não escolhido 
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apoiar o escolhido. Também de olho na sucessão municipal está o deputado estadual 
Rildo Amaral (Solidariedade). Além desses, o ex-prefeito Sebastião Madeira (PSDB) está 
no jogo, bem como o ex-deputado federal Davi Alves Silva Filho (PL) e, como sempre, o 
ex-prefeito Ildon Marques (PP). Ainda com Assis Ramos atravessado na garganta por ele 
havê-lo trocado pelo DEM, o MDB está determinado a encontrar um nome forte para 
disputar a Prefeitura de Imperatriz. Esses vários movimentos prometem tornar a disputa 
pelo comando da antiga Vila do Frei umas das mais agitadas do Maranhão. 

 

 


