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Petição pública por mais segurança é lançada no Maranhão

Como forma de sensibilizar o governador Flávio Dino a cumprir sua promessa de
contratar 3 mil policiais durante a campanha, aprovados no último concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão prepararam uma petição eletrônica. A inciativa é inédita
no Maranhão.
Nos últimos meses cerca de 1800 aprovados no concurso da PM e no Curso de Formação
e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Maranhão solicitam uma posição do governo
em relação a nomeação. A categoria afirma que é amparada pela lei.
O documento, idealizado pelo deputado Adriano (PV), tem como meta mostrar ao
governador que a população maranhense apoia a nomeação de cerca de 2 mil policiais.
“Estamos falando de uma questão que não tem cor partidária ou grupo político, que é a
segurança pública. Mais policiais, mais segurança. O próprio governador falou muito
isso”, disse o deputado.
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

Além dos pontos de vista legal e administrativo, a categoria também reclama da
condição social. “Muitos de nós largaram empregos e outros compromissos para poder
fazer o curso de formação porque éramos amparados pela lei e porque o governador
disse que iria fazer as nomeações. Como essas pessoas ficam? Há uma responsabilidade
do governo com milhares de famílias que acreditaram nele”, disse um dos membros da
comissão que lidera o movimento.
Essa petição, idealizada pelo deputado Adriano, tem como objetivo exigir do governador
Flávio Dino, o cumprimento de sua promessa de nomear 3000 policiais para garantir a
segurança da população maranhense.
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Marco Aurélio defende candidatura única em Imperatriz, mas não com muitos partidos
aliados

Naturalmente cotado como pré-candidato a prefeito de Imperatriz, o deputado estadual
Marco Aurélio (PCdoB), afirmou nesta quarta-feira (10), que defende uma candidatura
única apoiada pelo governador Flávio Dino (PCdoB), mas que esta não tenha
necessariamente muitos partidos aliados como ocorreu em 2016 em torno do nome de
Rosangela Curado (PDT). Para o comunista, o grande número de legendas coligadas e o
enorme número de vereadores candidatos trouxeram sérios problemas para a candidata
apoiada pelo Palácio dos Leões.
A declaração de Marco Aurélio veio após ele ser questionado sobre a filiação do atual
prefeito Assis Ramos ao Democratas. Na avaliação do deputado estadual, a opção do
DEM pelo gestor municipal não servirá para coloca-lo como o candidato do governador
Flávio Dino, por isso, ele defende uma candidatura única e o delegado seria um
adversário, tratado como oposição.
Ainda de acordo com Marco Aurélio, a aliança montada em torno de Flávio Dino na
campanha eleitoral de 2018, não irá se repetir em Imperatriz e isso favorece o candidato
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do governador, uma vez que quanto menos partidos aliados, melhor será para fazer uma
composição e traçar uma estratégia vitoriosa.
Na opinião de Marco Aurélio existe atualmente um bom entendimento entre ele, o
secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB); o deputado estadual Rildo Amaral
(SD) e o ex-prefeito Ildon Marques (PP), para que juntos definam quem será o candidato
do governador na cidade.
Por outro lado, o deputado estadual do PCdoB acredita que outros cinco candidatos
devem disputar o cargo, assim como em 2016: o atual prefeito Assis Ramos; o presidente
da Câmara, José Carlos Soares (PV); o ex-prefeito Madeira (PSDB) ou alguém do seu
grupo; Ribinha Cunha (PSC) e um nanico.
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Zé Inácio recebe alunos do IEMA para visita a Assembleia

Atendendo a uma solicitação do deputado Zé Inácio, alunos do 2º Ano Técnico em Portos
do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhã (IEMA), unidade
Itaqui-Bacanga, visitaram as instalações da Assembleia Legislativa, na manhã desta
terça-feira (9).
O parlamentar conversou com os alunos e falou um pouco sobre o funcionamento do
legislativo.
Zé Inácio disse que a visita é oportuna, na medida que eles têm a oportunidade de
conhecer, de perto, a rotina dos parlamentares. “Na prática, eles entendem melhor o
processo legislativo, bem como os trâmites de votação e aprovação de Projetos de Lei,
Indicações e Requerimentos”.
Acompanhados dos professores Clemilton Ferraz, Fernanda Lima e Márcio Manga, os
estudantes puderam conhecer o Salão Nobre e a Galeria dos Ex-Presidentes. Depois
assistiram a um vídeo institucional sobre a Assembleia Legislativa e tiveram uma
conversa com o consultor legislativo da Casa, Anderson Rocha, então seguiram para o
Plenário Nagib Haickel, e acompanharam a sessão plenária.
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Casal de deputados Josimar Maranhãozinho e Detinha apoia prefeitos na XXII Marcha
dos Municípios
O encontro é uma mobilização democrática realizada anualmente desde 1998 pela
Confederação Nacional dos Municípios, e tornou-se o maior evento político do Brasil. O
casal de deputados Josimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual) marcou
presença ao lado de prefeitos aliados e vereadores que estão participando da marcha
que se estende até o dia 11 de abril. “Estamos juntos e fortes buscando meios de
fortalecimento cada vez maior dos municípios maranhenses,” frisou Detinha.

FORTALECIMENTO
Na agenda do casal de deputados também aconteceu uma visita ao líder do PR, Valdemar
da Costa Neto, na sede nacional do partido. A visita contou também com prefeitos
aliados e primeiras damas que apoiam o projeto político liderado por Maranhãozinho.
Diversos temas importantes da conjuntura nacional foram abordados. O parlamentar
maranhense também apresentou a comitiva do PR maranhense ao presidente de honra
do partido, Alfredo Nascimento, o partido se mobiliza e se fortalece em defesa do
Maranhão e de todo o país.
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Deputado Antônio Pereira destaca a aprovação do Programa Bolsa Atleta
O deputado Antônio Pereira (DEM) destacou, nesta quarta-feira (10), que aprovou,
juntamente com seus colegas deputados no plenário da Assembleia Legislativa, o Projeto
de Lei 099/2019, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Bolsa Atleta.

Antes, da votação em plenário, Antônio Pereira aprovou a proposta do governo na
Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O Projeto foi aprovado também na
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, da Assembleia Legislativa.
De acordo com o Governo do Estado, o Programa Bolsa Atleta visa incentivar o esporte
estudantil maranhense, prevendo o auxílio de R$ 500 mensais pelo período de um ano.
O programa será executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel).
INCLUSÃO SOCIAL
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Para Antônio Pereira, o governador Flávio Dino está de parabéns, pois o Programa Bolsa
Atleta incentiva o esporte, realiza cada vez mais a promoção e o desenvolvimento social,
esportivo e inclui os atletas em competições, tirando-os das ruas.
O Programa Bolsa Atleta é um auxílio mensal que tem como objetivo custear consultas
médicas e aquisição de remédios; compra de passagens, pagamento de hospedagens e
alimentação; aquisição de materiais e inscrição em eventos esportivos.
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Hildo Rocha e César Pires levam benefícios para comunidades rurais de Santa Quitéria

Trabalhadores rurais de Santa Quitéria foram beneficiados com a entrega de duas
patrulhas mecanizadas que foram viabilizadas pelos deputados Hildo Rocha e César
Pires. Os equipamentos foram adquiridos pela Codevasf e doados para as associações
comunitárias das comunidades Santa Luzia e Buriti, ambas localizadas no município de
Santa Quitéria.
A entrega aconteceu durante ato público coordenado pelo Superintendente da
Codevasf, Jones Braga. Os deputados Hildo Rocha e César Pires participaram do evento
que foi prestigiado por três grandes lideranças políticas da região: Neto Carvalho; Sâmia
Moreira e Eliezer Fontenele.
Os presidentes das associações beneficiadas, José da Cruz (Santa Luzia) e Lena Coelho
Moreira (Buriti dos Ferreiras) e centenas de populares também participaram da
solenidade. O pároco da cidade, padre Oriosvaldo, fez um breve ato religioso para
simbolizar o batismo e bênçãos das máquinas.
Parceria produtiva
Hildo Rocha ressaltou que quando as atividades rurais são praticadas de forma correta,
com uso de tecnologia, elas são rentáveis. “Por isso eu e o deputado César Pires nos
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juntamos para conseguir recursos para beneficiar famílias que vivem da produção rural.
Como resultado do nosso trabalho, hoje estamos proporcionando aos trabalhadores
rurais de Santa Quitéria a oportunidade que eles precisam para produzir com mais
rapidez, em maior quantidade e com melhor qualidade”, destacou Hildo Rocha.

“Sâmia Moreira, esses benefícios que hoje chegam para estas comunidades são fruto do
seu incentivo, da sua vontade de servir ao povo de Santa Quitéria. Essas conquistas
derivam também do apoio de Neto Carvalho, liderança que ultrapassou os muros de
Magalhães de Almeida e se consolidou como uma das maiores expressões da política
regional. Nós fazemos política com compromisso. É por isso que nós mostramos
resultados”, afiançou o deputado César Pires.
“Políticos existem milhares. Mas políticos como os deputados Hildo Rocha e César Pires
são poucos. Mas qual é a diferença? A diferença a gente vê não nos discursos, mas nos
atos. Hildo Rocha e César Pires sabem honrar a palavra política, eles dignificam os cargos
que exercem. Prova disso é que eles foram votados aqui e vieram agradecer o apoio e
trazer benefícios para a população. Não se vê isso acontecendo todo dia. Portanto, nós
devemos valorizar políticos assim”, enfatizou Sâmia Moreira, líder política de Santa
Quitéria.
Confiança renovada
Eliezer Fontenele disse que as ações como as que foram praticadas pelos deputados
Hildo Rocha e César Pires servem para fazer a população voltar a acreditar nos políticos.
“Hoje presenciamos um acontecimento ímpar na História de Santa Quitéria. Dois
parlamentares que foram votados no município retornaram, pouco tempo depois da
eleição, para trazer dois tratores com implementos agrícolas que irão ajudar a melhorar
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a qualidade de vida de famílias que tiram o seu sustento da agricultura familiar. Ações
como essa servem para fazer a população voltar a acreditar na política de
comprometimento, na política em que o povo pode ter vez e a oportunidade de usufruir
da sua decisão, da sua escolha. Vamos caminhar juntos para que possamos aumentar os
nossos laços de amizade e para que as nossas ações possam resultar em novas e
grandiosas conquistas para o nosso município”, declarou Eliezer.

“Quero agradecer aos deputados Hildo Rocha e César Pires; ao Neto Carvalho; Dona
Sâmia e ao nosso amigo Eliezer. Nós lutamos muito para conseguir esse benefício. Hoje
temos a satisfação de receber um trator agrícola que veio para melhorar a vida da nossa
gente. A todos vocês, muito obrigado por esse sonho realizado”, declarou o presidente
da Associação de Moradores de Santa Luzia, José da Cruz.
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Documento pretende obter apoio popular para cumprimento de promessa de campanha
de contratar 3 mil policiais

Como forma de sensibilizar o governador Flávio Dino a cumprir sua promessa de
contratar 3 mil policiais durante a campanha, aprovados no último concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão prepararam uma petição eletrônica. A inciativa é inédita
no Maranhão.
Nos últimos meses cerca de 1800 aprovados no concurso da PM e no Curso de Formação
e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Maranhão solicitam uma posição do governo
em relação a nomeação. A categoria afirma que é amparada pela lei.
O documento, idealizado pelo deputado Adriano (PV), tem como meta mostrar ao
governador que a população maranhense apoia a nomeação de cerca de 2 mil policiais.
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“Estamos falando de uma questão que não tem cor partidária ou grupo político, que é a
segurança pública. Mais policiais, mais segurança. O próprio governador falou muito
isso”, disse o deputado.
Além dos pontos de vista legal e administrativo, a categoria também reclama da
condição social. “Muitos de nós largaram empregos e outros compromissos para poder
fazer o curso de formação porque éramos amparados pela lei e porque o governador
disse que iria fazer as nomeações. Como essas pessoas ficam? Há uma responsabilidade
do governo com milhares de famílias que acreditaram nele”, disse um dos membros da
comissão que lidera o movimento.
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Zé Inácio recebe alunos do IEMA para visita à Assembleia

Deputado Zé Inácio foi o anfitrião da visita dos estudantes à Assembleia

Atendendo a uma solicitação do deputado Zé Inácio, alunos do 2º Ano Técnico em Portos
do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhã (IEMA), unidade
Itaqui-Bacanga, visitaram as instalações da Assembleia Legislativa, na manhã desta
terça-feira (9).
O parlamentar conversou com os alunos e falou um pouco sobre o funcionamento do
legislativo.
Zé Inácio disse que a visita é oportuna, na medida que eles têm a oportunidade de
conhecer, de perto, a rotina dos parlamentares. “Na prática, eles entendem melhor o
processo legislativo, bem como os trâmites de votação e aprovação de Projetos de Lei,
Indicações e Requerimentos”.
Acompanhados dos professores Clemilton Ferraz, Fernanda Lima e Márcio Manga, os
estudantes puderam conhecer o Salão Nobre e a Galeria dos Ex-Presidentes. Depois
assistiram a um vídeo institucional sobre a Assembleia Legislativa e tiveram uma
conversa com o consultor legislativo da Casa, Anderson Rocha, então seguiram para o
Plenário Nagib Haickel, e acompanharam a sessão plenária.
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Após convite de Zé Inácio, alunos do Iema visitam Assembleia Legislativa

O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), e os deputados Fernando Pessoa (Solidariedade) e
Wellington do Curso (PSDB) também recepcionaram os estudantes

Estudantes do 2º Ano Técnico em Portos do Instituto Estadual de Educação, Ciência e
Tecnologia do Maranhã (IEMA), unidade Itaqui-Bacanga, visitaram as instalações da
Assembleia Legislativa, na manhã desta terça-feira (9). O convite para a visita foi feito
pelo deputado Zé Inácio (PT), que recebeu os alunos para um bate-papo na Sala das
Comissões. O presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), e os deputados
Fernando Pessoa (Solidariedade) e Wellington do Curso (PSDB) também recepcionaram
os estudantes.
Othelino Neto avaliou que é fundamental que os estudantes conheçam as dependências
do Parlamento Estadual, o seu funcionamento e saibam a importância do Poder
Legislativo para a democracia. “No momento da história onde, infelizmente, muitas das
instituições estão sendo questionadas, é considerável que os estudantes reconheçam a
importância do Poder Legislativo”, contou.
Por sua vez, o deputado Zé Inácio disse que a visita é oportuna, na medida que eles têm
a oportunidade de conhecer, de perto, a rotina dos parlamentares. “Na prática, eles
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entendem melhor o processo legislativo, bem como os trâmites de votação e aprovação
de Projetos de Lei, Indicações e Requerimentos”.
Acompanhados dos professores, os estudantes puderam conhecer o Salão Nobre e a
Galeria dos Ex-Presidentes. De lá, foram para a Sala das Comissões e assistiram a um
vídeo institucional sobre a Assembleia Legislativa e tiveram uma conversa com o
consultor legislativo da Casa, Anderson Rocha. Depois seguiram para o Plenário Nagib
Haickel, onde os 42 deputados reúnem-se para debater e votar projetos de interesse da
população, e acompanharam a sessão plenária.
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Petição cobrará de Flávio Dino promessa de contratar 3 mil policiais

Como forma de sensibilizar o governador Flávio Dino a cumprir sua promessa de
contratar 3 mil policiais durante a campanha, aprovados no último concurso da Polícia
Militar do Estado do Maranhão prepararam uma petição eletrônica. A inciativa é inédita
no Maranhão.
Clique aqui para assinar a petição
Nos últimos meses cerca de 1800 aprovados no concurso da PM e no Curso de Formação
e Aperfeiçoamento da Polícia Militar do Maranhão solicitam uma posição do governo
em relação a nomeação. A categoria afirma que é amparada pela lei.
O documento, idealizado pelo deputado Adriano (PV), tem como meta mostrar ao
governador que a população maranhense apoia a nomeação de cerca de 2 mil policiais.
“Estamos falando de uma questão que não tem cor partidária ou grupo político, que é a
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segurança pública. Mais policiais, mais segurança. O próprio governador falou muito
isso”, disse o deputado.
Além dos pontos de vista legal e administrativo, a categoria também reclama da
condição social. “Muitos de nós largaram empregos e outros compromissos para poder
fazer o curso de formação porque éramos amparados pela lei e porque o governador
disse que iria fazer as nomeações. Como essas pessoas ficam? Há uma responsabilidade
do governo com milhares de famílias que acreditaram nele”, disse um dos membros da
comissão que lidera o movimento.
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AL adia apreciação de projeto de empréstimo de R$ 623 milhões

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da Assembleia Legislativa decidiu,
em reunião na tarde de ontem (9), pelo adiamento da tramitação do projeto de lei do
Executivo em que se pede autorização para a contração de empréstimo de R$ 623
milhões.
A expectativa é que o tema volte a discussão somente na semana que vem, segundo
informou mais cedo O Estado.
A análise da matéria se limitou no primeiro dia no Legislativo ao anúncio do presidente
da CCJ, Neto Evangelista (DEM) de que a relatoria do texto, ao contrário do que fora
acordado antes da reunião temática, ficaria a cargo do deputado estadual Dr. Yglésio
(PDT). A redistribuição foi feita no mesmo dia da sessão.
Ao tomar ciência, o pedetista solicitou da presidência da comissão novo prazo para
análise e apreciação da matéria.
“Como se trata de tema de grande interesse público, peço pelo menos mais uma semana
para me debruçar sobre o assunto”, disse Dr. Yglésio durante a sessão da CCJ.
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