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Adriano Sarney defende atletas maranhenses 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, ocupou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão plenária desta quarta-feira (10), e 
defendeu a permanência de um atleta no Conselho Estadual de Esporte e Lazer. O 
projeto de lei do governo comunista retira a representação legítima dos atletas. 
 
Segundo o parlamentar, desde a legislatura passada, o governador Flávio Dino vem 
alterando vários conselhos do Maranhão (Aposentados, Cultura, Polícia e Saúde). Desta 
vez, a alteração tem como alvo o Esporte e Lazer. 
 
O projeto de Lei do governador Flávio Dino retira o representante dos atletas do 
Conselho. “Como um Conselho Estadual de Esporte e Lazer não tem um representante 
dos atletas? Isso não faz o mínimo sentido! Esta emenda recoloca um membro que 
represente os atletas”, frisou o parlamentar. 
 
Adriano deu entrada na emenda para que um membro da Assembleia Legislativa possa 
ser reinserido no Conselho Estadual de Esporte e Lazer, visando a importância do debate 
de políticas públicas e estaduais de esporte no Conselho. 
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Na emenda, o deputado estadual sugere que a escolha dos atletas deva ocorrer por meio 
de eleição direta ou indicação do respectivo órgão representativo a que estiver vinculado 
para posterior nomeação do governador do Maranhão. 
 
“A emenda possibilita uma gestão democrática do Conselho de Esporte, permitindo que 
os próprios atletas escolham seu representante no conselho, onde eles mesmos serão 
os principais atingidos”, destacou Adriano. 
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Zé Inácio convida população a discutir o Orçamento Participativo de 2019 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia para convidar a população a 
participar de Audiência Pública que vai discutir o Orçamento Participativo 2019 e o Plano 
Plurianual 2019-2023 da Região Metropolitana, amanhã (11), no Centro de Convenções 
Paulo Freire, da UFMA, no campus do Bacanga, das 13h às 18h. 
 
O evento é voltado para a população dos municípios da grande ilha, São Luís, Paço do 
Lumiar, Raposa, Ribamar e Alcântara. 
 
“Aproveito para convidar, a pedido da Secretária Adjunta de Direito Humanos e 
Participação Popular, a Creusamar de Pinho, que nos fez o convite e pediu inclusive que 
estendesse esse convite a todos os Deputados, ao Presidente. E aproveito estender a 
toda a população do Estado do Maranhão, em especial, a região metropolitana. E 
solicitar também a presença da imprensa, porque é um evento importante, um evento 
em que o Governo discuti, de forma participativa, envolvendo a população do estado, 
vários segmentos representativos da sociedade, tanto representantes da juventude, do 
movimento sindical, das organizações sociais, empresariais, associações, várias 
entidades que estão representadas nessas audiências públicas”, disse. 
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O parlamentar também destacou a iniciativa do Governo em buscar a participação da 
população. 
 
“Tem sido um marco do Governo Flávio Dino, que, de forma participativa, também faz 
esse diálogo com a sociedade maranhense, definindo o rumo do orçamento público. É 
bem verdade que apenas uma parte desse orçamento é discutido com a sociedade, mas 
é um grande passo, porque são poucas as experiências que se tem de discussão, de 
forma participativa, do orçamento público. Em alguns municípios, nós já vivenciamos 
essa experiência. Mas, em termos de Governo do Estado, essa é uma inovação do 
Governo Flávio Dino, que cabe destaque. E cabe também destacar o grande esforço, o 
grande empenho e a competência de quem está à frente desse trabalho, que é o 
Secretário Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, 
juntamente com sua equipe”, declarou. 
 
“Um debate que envolve a sociedade maranhense, para discutir cultura, infraestrutura, 
saúde, educação, saneamento básico, agropecuária, agroindústria, programa para 
reforço na área de psicultura, apicultura, extrativismo vegetal, mineral, várias atividades 
econômicas que são típicas do nosso Estado do Maranhão e que precisam ser debatida 
com a sociedade”, disse Zé Inácio. 
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Dr. Leonardo Sá destaca o excelente desempenho de Carlos Lula na gestão da saúde 
pública no Maranhão 

 
 
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta terça (09), em sessão especial sobre a 
implantação de consórcios intermunicipais de saúde, o deputado estadual, Dr. Leonardo 
Sá, destacou o excelente desempenho que a gestão do secretário estadual de saúde, 
Carlos Lula, vem desenvolvendo em todo o Estado. 
 
O Dr. Leonardo pontuou o apoio que recebeu do Governo do Estado, através da 
secretaria de saúde, na gestão de Carlos Lula. Época em que foi diretor geral do Hospital 
Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro. O primeiro e único na Baixada Maranhense, a 
partir da sua inauguração em 2015. 
 
A implantação do hospital foi um marco no serviço médico de qualidade, com 122 leitos 
de internação com atendimento de média e alta complexidade em diversas 
especialidades, como clínica médica, cirurgia, ortorpedia, cardiologia, 
otorrinolarigologia, mastologia, pediatria, neufrologia, anestesia, gastoenterologia, 
neurologia, oftalmologia, serviço e apoio diagnótico com laboratório, tomografia, RX, 
ultrassonografia, endoscopia e serviços de oftalmologia, assim como a primeira UTI, 
beneficiando 34 cidades em toda a região. 
 
“Gostaria de antemão parabenizar o secretário Carlos Lula que sem sombra de dúvidas, 
o seu trabalho frente a secretaria é um dos melhores do Brasil. Uma das maiores redes 
no país de assistência hospitalar encontra-se hoje no Maranhão. O que seria da Baixada 
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Maranhense, por exemplo, uma região com quase um milhão de pessoas, sem o Hospital 
Macroregional Dr. Jacson Lago? Sou testemunha de quantas vidas foram salvas a partir 
da inauguração daquele hospital, que seria inviável se fosse depender da transferência 
do paciente para a capital, com a última saída do ferry-boat às 22h30. Não poderia jamais 
deixar de destacar sua brilhante atuação na condução da saúde do Estado”, enfatizou o 
parlamentar. 
 

 
 
O secretário relembrou a excelente atuação do deputado como médico e gestor na 
Baixada Maranhense “o trabalho do Dr. Leonardo Sá foi referência de excelência na 
direção do Hospital Regional Dr. Jackson Lago, modelo seguido em outras regiões no 
Maranhão”. 
 
A sessão especial foi um momento de diálogo sobre a importância da integração de 
forma sistêmica, nas ações de rede dos municípios, para criar um círculo de cooperação 
com um sistema de saúde democrático, inclusivo e bom para todos, através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=pirp6OBAjfg
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CCJ aprova exclusão de procuradores, defensores e delegados do rol de foro privilegiado 
da Justiça 

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). 
 
Com relatoria do deputado César Pires (PV), a CCJ aprovou o Projeto de Lei 343/2019, de 
autoria da deputada Cleide Coutinho (PDT), que declara de utilidade pública a 
Organização da Sociedade Civil do Interesse Público Amigos na Luta Contra o Câncer – 
ONG-ANLUG, no município de Caxias. 
 
O Projeto de Lei 288/2019, de autoria do Poder Executivo, chegou a ter pedido de vistas 
do deputado César Pires, que depois solicitou para ser posto em votação.  Foi aprovado 
por unanimidade e estabelece a reorganização do Conselho Estadual de Esporte e Lazer, 
com relatoria do deputado Antônio Pereira. 
 
Por iniciativa do deputado César Pires (PV), foi aprovado o Projeto de Resolução 
Legislativa 060/2019, concedendo a Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman ao 
Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. A relatoria coube ao deputado Dr. Yglésio 
(PDT). 
 
Outra Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman 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). 
 
Os projetos de resolução legislativa 049 e 051/2019, respectivamente, de autoria do 
deputado Yglésio Moisés (PDT), foram aprovados em votação conjunta, a pedido do 
relator, Antonio Pereira (DEM). O primeiro aprova apresentação à Câmara Federal, a PEC 
Federal, visando alterar inciso I e as alíneas “a” e “b”, do artigo 159 da Constituição 
Federal, com o objetivo de modificar a composição do Fundo de Participação dos Estados 
e do Distrito Federal e do Fundo de Participação dos Municípios. 
 
O segundo também aprova apresentação à Câmara dos Deputados, de PEC à 
Constituição Federal, visando acrescentar inciso IV ao artigo 60 da Carta Magna, para 
estabelecer a iniciativa popular para apresentação de emendas à Constituição. 
 
A CCJ manteve ainda vetos parciais  apostos pelo  Executivo ao Projeto de Lei 
Complementar 004/20019, de autoria do Ministério Público, que altera dispositivo da Lei 
Complementar 13, de 25 de dezembro de 1991 (Lei Orgânica do Ministério Público) do 
Estado do Maranhão e ao Projeto de Lei Ordinária 162, de autoria do deputado Ciro Neto 
(PP), que estabelece diretrizes para implantação do Programa Linhas de Produção no 
Estado do Maranhão. O relator dessa matéria foi o deputado Wendel Lages (PMN). 
 
Também foi mantido veto ao Projeto de Lei 049/2018, que discorria sobre a organização, 
atribuições e funcionamento do Conselho Estadual de Saúde, com relatoria do deputado 
Wendel Lages. 
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Zé Inácio convida população a discutir o Orçamento Participativo de 2019 

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia para convidar a população a 
participar de Audiência Pública que vai discutir o Orçamento Participativo 2019 e o Plano 
Plurianual 2019-2023 da Região Metropolitana, amanhã (11), no Centro de Convenções 
Paulo Freire, da UFMA, no campus do Bacanga, das 13h às 18h. O evento é voltado para 
a população dos municípios da grande ilha, São Luís, Paço do Lumiar, Raposa, Ribamar e 
Alcântara. 
 

 
 
“Aproveito para convidar, a pedido da Secretária Adjunta de Direito Humanos e 
Participação Popular, a Creusamar de Pinho, que nos fez o convite e pediu inclusive que 
estendesse esse convite a todos os Deputados, ao Presidente. E aproveito estender a 
toda a população do Estado do Maranhão, em especial, a região metropolitana. E 
solicitar também a presença da imprensa, porque é um evento importante, um evento 
em que o Governo discuti, de forma participativa, envolvendo a população do estado, 
vários segmentos representativos da sociedade, tanto representantes da juventude, do 
movimento sindical, das organizações sociais, empresariais, associações, várias 
entidades que estão representadas nessas audiências públicas.”, disse. 
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O parlamentar também destacou a iniciativa do Governo em buscar a participação da 
população. 
 
“Tem sido um marco do Governo Flávio Dino, que, de forma participativa, também faz 
esse diálogo com a sociedade maranhense, definindo o rumo do orçamento público. É 
bem verdade que apenas uma parte desse orçamento é discutido com a sociedade, mas 
é um grande passo, porque são poucas as experiências que se tem de discussão, de 
forma participativa, do orçamento público. Em alguns municípios, nós já vivenciamos 
essa experiência. Mas, em termos de Governo do Estado, essa é uma inovação do 
Governo Flávio Dino, que cabe destaque. E cabe também destacar o grande esforço, o 
grande empenho e a competência de quem está à frente desse trabalho, que é o 
Secretário Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, 
juntamente com sua equipe.”, declarou. 
 
“Um debate que envolve a sociedade maranhense, para discutir cultura, infraestrutura, 
saúde, educação, saneamento básico, agropecuária, agroindústria, programa para 
reforço na área de psicultura, apicultura, extrativismo vegetal, mineral, várias atividades 
econômicas que são típicas do nosso Estado do Maranhão e que precisam ser debatida 
com a sociedade.”, disse Zé Inácio. 
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Dr. Leonardo Sá destaca o excelente desempenho de Carlos Lula na gestão da saúde 
pública no Maranhão 

Na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta terça (09), em sessão especial sobre a 
implantação de consórcios intermunicipais de saúde, o deputado estadual, Dr. Leonardo 
Sá, destacou o excelente desempenho que a gestão do secretário estadual de saúde, 
Carlos Lula, vem desenvolvendo em todo o Estado. 
 

 
 
O Dr. Leonardo pontuou o apoio que recebeu do Governo do Estado, através da 
secretaria de saúde, na gestão de Carlos Lula. Época em que foi diretor geral do Hospital 
Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro. O primeiro e único na Baixada Maranhense, a 
partir da sua inauguração em 2015. 
 
A implantação do hospital foi um marco no serviço médico de qualidade, com 122 leitos 
de internação com atendimento de média e alta complexidade em diversas 
especialidades, como clínica médica, cirurgia, ortorpedia, cardiologia, 
otorrinolarigologia, mastologia, pediatria, neufrologia, anestesia, gastoenterologia, 
neurologia, oftalmologia, serviço e apoio diagnótico com laboratório, tomografia, RX, 
ultrassonografia, endoscopia e serviços de oftalmologia, assim como a primeira UTI, 
beneficiando 34 cidades em toda a região. 
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“Gostaria de antemão parabenizar o secretário Carlos Lula que sem sombra de dúvidas, 
o seu trabalho frente a secretaria é um dos melhores do Brasil. Uma das maiores redes 
no país de assistência hospitalar encontra-se hoje no Maranhão. O que seria da Baixada 
Maranhense, por exemplo, uma região com quase um milhão de pessoas, sem o Hospital 
Macroregional Dr. Jacson Lago? Sou testemunha de quantas vidas foram salvas a partir 
da inauguração daquele hospital, que seria inviável se fosse depender da transferência 
do paciente para a capital, com a última saída do ferry-boat às 22h30. Não poderia jamais 
deixar de destacar sua brilhante atuação na condução da saúde do Estado”, enfatizou o 
parlamentar. 
 
O secretário relembrou a excelente atuação do deputado como médico e gestor na 
Baixada Maranhense “o trabalho do Dr. Leonardo Sá foi referência de excelência na 
direção do Hospital Regional Dr. Jackson Lago, modelo seguido em outras regiões no 
Maranhão”. 
 
A sessão especial foi um momento de diálogo sobre a importância da integração de 
forma sistêmica, nas ações de rede dos municípios, para criar um círculo de cooperação 
com um sistema de saúde democrático, inclusivo e bom para todos, através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 
 
Confira a sessão especial na íntegra sobre a implantação de consórcios intermunicipais 
de saúde: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pirp6OBAjfg
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Andreia Martins tem aprovado projeto que cria diretrizes para Patrulha Rural 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovou por unanimidade na manhã 
de hoje, 10, o Projeto de Lei Nº 263/2019, de autoria da deputada Andreia Martins 
Rezende (DEM), que estabelece diretrizes para a implantação da Patrulha Rural, no 
âmbito do Estado do Maranhão.  
 
Visando estabelecer mecanismos para a efetivação de um policiamento ostensivo 
específico para a zona rural, o PL 263/2019 contém 7 artigos que estabelecem que o 
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policiamento rural tenha como objetivo, a busca de soluções resolutivas para problemas 
de ordem pública na zona rural, principalmente em questões de segurança pública.  
 
“Precisamos buscar formas que assegurem um policiamento ostensivo específico para a 
zona rural, que garanta segurança no atendimento da população que vive e trabalha no 
campo. Essas diretrizes proporcionam um maior rigor e asseguram um atendimento de 
segurança de forma eficiente,” destacou a parlamentar autora do projeto. 
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Leonardo Sá destaca desempenho de Carlos Lula na gestão da saúde… 

 
 
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta terça (09), em sessão especial sobre a 
implantação de consórcios intermunicipais de saúde, o deputado estadual, Dr. Leonardo 
Sá, destacou o excelente desempenho que a gestão do secretário estadual de saúde, 
Carlos Lula, vem desenvolvendo em todo o Estado. 
 
O Dr. Leonardo pontuou o apoio que recebeu do Governo do Estado, através da 
secretaria de saúde, na gestão de Carlos Lula. Época em que foi diretor geral do Hospital 
Regional Dr. Jackson Lago, em Pinheiro. O primeiro e único na Baixada Maranhense, a 
partir da sua inauguração em 2015. 
 
A implantação do hospital foi um marco no serviço médico de qualidade, com 122 leitos 
de internação com atendimento de média e alta complexidade em diversas 
especialidades, como clínica médica, cirurgia, ortopedia, cardiologia, 
otorrinolaringologia, mastologia, pediatria, nefrologia, anestesia, gastroenterologia, 
neurologia, oftalmologia, serviço e apoio diagnóstico com laboratório, tomografia, RX, 
ultrassonografia, endoscopia e serviços de oftalmologia, assim como a primeira UTI, 
beneficiando 34 cidades em toda a região. 
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“Gostaria de antemão parabenizar o secretário Carlos Lula que sem sombra de dúvidas, 
o seu trabalho frente a secretaria é um dos melhores do Brasil. Uma das maiores redes 
no país de assistência hospitalar encontra-se hoje no Maranhão. O que seria da Baixada 
Maranhense, por exemplo, uma região com quase um milhão de pessoas, sem o Hospital 
Macroregional Dr. Jacson Lago? Sou testemunha de quantas vidas foram salvas a partir 
da inauguração daquele hospital, que seria inviável se fosse depender da transferência 
do paciente para a capital, com a última saída do ferry-boat às 22h30. Não poderia jamais 
deixar de destacar sua brilhante atuação na condução da saúde do Estado”, enfatizou o 
parlamentar. 
 

 
 
O secretário relembrou a excelente atuação do deputado como médico e gestor na 
Baixada Maranhense “o trabalho do Dr. Leonardo Sá foi referência de excelência na 
direção do Hospital Regional Dr. Jackson Lago, modelo seguido em outras regiões no 
Maranhão”. 
 
A sessão especial foi um momento de diálogo sobre a importância da integração de 
forma sistêmica, nas ações de rede dos municípios, para criar um círculo de cooperação 
com um sistema de saúde democrático, inclusivo e bom para todos, através do Consórcio 
Intermunicipal de Saúde. 
 
Confira na íntegra a sessão especial sobre a implantação de consórcios intermunicipais 
de saúde, no link: https://www.youtube.com/watch?v=pirp6OBAjfg 
 
Da assessoria 
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Roberto Costa participa de inauguração de posto de recarga de passagens em São Luís 

 
 
Na manhã de 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. 
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“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 
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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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 se deu influenciada por 
entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal que alegou inconstitucionalidade 
nas prerrogativas de foro privilegiado a esses cargos. 
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Wellington pede à Caema que encaminhe lista de cargos comissionados à Assembleia 
Legislativa 

 
Segundo Wellington, o objetivo é dar mais transparência aos atos da Companhia 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) solicitou à Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA, por meio do requerimento 381/2019, a lista 
atualizada de funcionários que ocupam cargos comissionados, bem como suas 
respectivas funções e salários. O requerimento foi aprovado pela mesa diretora e 
encaminhado ao presidente da Caema, Carlos Rogério Santos de Araújo. 
 
Segundo Wellington, o objetivo é dar mais transparência aos atos da Companhia e 
informar a população sobre o custeio da folha de pagamento dos funcionários, uma vez 
que a Caema, segundo o presidente Carlos Rogério, passa por uma crise financeira e tem 
prestado serviços de péssima qualidade no abastecimento de água em todo Estado. 
 
“Solicitamos a Companhia que informe a lista atualizada de funcionários que ocupam 
cargos comissionados, bem como, de suas respectivas funções e salários. O objetivo é 
saber como a Caema tem custeado a folha de pagamento dos funcionários diante da 
crise assumida pelo próprio presidente. Além disso, a população maranhense tem 
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sofrido com a falta d’água em todo o Estado diante dos péssimos serviços prestados pela 
Caema. Por isso, para dar mais transparência aos atos da Companhia e informar a 
população, aguardamos as informações solicitadas em nosso requerimento. A população 
maranhense não merece ser prejudicada diante da incompetência do Governo do Estado 
na gestão da Caema”, disse Wellington. 
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Zé Inácio convida população a discutir o Orçamento Participativo de 2019 

 
Zé Inácio destacou a iniciativa do governo de buscar a participação popular 

 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia para convidar a população a 
participar de Audiência Pública que vai discutir o Orçamento Participativo 2019 e o Plano 
Plurianual 2019-2023 da Região Metropolitana, amanhã (11), no Centro de Convenções 
Paulo Freire, da UFMA, no campus do Bacanga, das 13h às 18h. 
 
O evento é voltado para a população dos municípios da grande ilha, São Luís, Paço do 
Lumiar, Raposa, Ribamar e Alcântara. “Aproveito para convidar, a pedido da Secretária 
Adjunta de Direito Humanos e Participação Popular, a Creusamar de Pinho, que nos fez 
o convite e pediu inclusive que estendesse esse convite a todos os Deputados, ao 
Presidente. E aproveito estender a toda a população do Estado do Maranhão, em 
especial, a região metropolitana. E solicitar também a presença da imprensa, porque é 
um evento importante, um evento em que o Governo discuti, de forma participativa, 
envolvendo a população do estado, vários segmentos representativos da sociedade, 
tanto representantes da juventude, do movimento sindical, das organizações sociais, 
empresariais, associações, várias entidades que estão representadas nessas audiências 
públicas”, disse. 
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O parlamentar também destacou a iniciativa do Governo de buscar a participação da 
população. 
 
“Tem sido um marco do Governo Flávio Dino, que, de forma participativa, também faz 
esse diálogo com a sociedade maranhense, definindo o rumo do orçamento público. É 
bem verdade que apenas uma parte desse orçamento é discutido com a sociedade, mas 
é um grande passo, porque são poucas as experiências que se tem de discussão, de 
forma participativa, do orçamento público. Em alguns municípios, nós já vivenciamos 
essa experiência. Mas, em termos de Governo do Estado, essa é uma inovação do 
Governo Flávio Dino, que cabe destaque. E cabe também destacar o grande esforço, o 
grande empenho e a competência de quem está à frente desse trabalho, que é o 
Secretário Chico Gonçalves, Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular, 
juntamente com sua equipe”, declarou. 
 
“Um debate que envolve a sociedade maranhense, para discutir cultura, infraestrutura, 
saúde, educação, saneamento básico, agropecuária, agroindústria, programa para 
reforço na área de psicultura, apicultura, extrativismo vegetal, mineral, várias atividades 
econômicas que são típicas do nosso Estado do Maranhão e que precisam ser debatida 
com a sociedade”, disse Zé Inácio. 
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Deputado Wellington discutirá a criação do Plano de Estadual de Valorização da Vida e 
Combate ao Suicídio em Imperatriz 

 
 
Em defesa da vida, o deputado estadual Wellington do Curso realizará audiência na 
cidade de Imperatriz para debater sobre a criação do Plano Estadual de Valorização da 
Vida e do Combate à Depressão, Mutilação e ao Suicídio. A reunião acontecerá na quinta-
feira, dia 11, a partir das 10h na Câmara municipal. 
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Para o deputado Wellington, combater o suicídio é dar o apoio às pessoas que 
necessitam de ajuda. 
 
“Essa reunião tem por objetivo reunir pontos cruciais na construção do Plano Estadual 
de Prevenção ao Suicídio. A preocupação com a vida é o que nos motiva a articular ações 
que combatam o suicídio. Recentemente, no dia 16 de junho, um jovem de Imperatriz, 
de apenas 18 anos, cometeu suicídio e fez uma live na rede social enquanto tirava a 
própria vida. Os números mostram uma realidade em que, cada vez mais, a pessoa 
destrói a própria vida. Precisamos de ações conjuntas para combater isso e o primeiro 
passo é a conscientização. Juntos, poderemos articular projetos que evitem a destruição 
de futuros”, disse o deputado Wellington. 
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Adriano defende atletas maranhenses 

 
Adriano defendeu emenda ao projeto de Lei que reorganiza o Conselho Estadual de Esporte e Lazer 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, ocupou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão plenária desta quarta-feira (10), e 
defendeu a permanência de um atleta no Conselho Estadual de Esporte e Lazer. O 
projeto de lei do governo comunista retira a representação legítima dos atletas. 
 
Segundo o parlamentar, desde a legislatura passada, o governador Flávio Dino vem 
alterando vários conselhos do Maranhão (Aposentados, Cultura, Polícia e Saúde). Desta 
vez, a alteração tem como alvo o Esporte e Lazer. 
 
O projeto de Lei do governador Flávio Dino retira o representante dos atletas do 
Conselho. “Como um Conselho Estadual de Esporte e Lazer não tem um representante 
dos atletas? Isso não faz o mínimo sentido! Esta emenda recoloca um membro que 
represente os atletas”, frisou o parlamentar. 
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Adriano deu entrada na emenda para que um membro da Assembleia Legislativa possa 
ser reinserido no Conselho Estadual de Esporte e Lazer, visando a importância do debate 
de políticas públicas e estaduais de esporte no Conselho. 
 
Na emenda, o deputado estadual sugere que a escolha dos atletas deva ocorrer por meio 
de eleição direta ou indicação do respectivo órgão representativo a que estiver vinculado 
para posterior nomeação do governador do Maranhão. 
 
“A emenda possibilita uma gestão democrática do Conselho de Esporte, permitindo que 
os próprios atletas escolham seu representante no conselho, onde eles mesmos serão 
os principais atingidos”, destacou Adriano. 
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Adriano Sarney defende atletas maranhenses na tribuna 

 
Parlamentar defendeu a permanência de um atleta no Conselho Estadual de Esporte e Lazer 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, ocupou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão plenária desta quarta-feira (10), e 
defendeu a permanência de um atleta no Conselho Estadual de Esporte e Lazer. O 
projeto de lei do governo comunista retira a representação legítima dos atletas.  
 
Segundo o parlamentar, desde a legislatura passada, o governador Flávio Dino vem 
alterando vários conselhos do Maranhão (Aposentados, Cultura, Polícia e Saúde). Desta 
vez, a alteração tem como alvo o Esporte e Lazer. 
 
O projeto de Lei do governador Flávio Dino retira o representante dos atletas do 
Conselho. “Como um Conselho Estadual de Esporte e Lazer não tem um representante 
dos atletas? Isso não faz o mínimo sentido! Esta emenda recoloca um membro que 
represente os atletas”, frisou o parlamentar. 
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Adriano deu entrada na emenda para que um membro da Assembleia Legislativa possa 
ser reinserido no Conselho Estadual de Esporte e Lazer, visando a importância do debate 
de políticas públicas e estaduais de esporte no Conselho. 
 
Na emenda, o deputado estadual sugere que a escolha dos atletas deva ocorrer por meio 
de eleição direta ou indicação do respectivo órgão representativo a que estiver vinculado 
para posterior nomeação do governador do Maranhão. 
 
“A emenda possibilita uma gestão democrática do Conselho de Esporte, permitindo que 
os próprios atletas escolham seu representante no conselho, onde eles mesmos serão 
os principais atingidos”, destacou Adriano. 
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Governo apresenta proposta de Consórcios Intermunicipais de saúde na Assembleia 

 
 
O Governo do Estado apresentou a proposta de Consórcios Intermunicipais de Saúde aos 
deputados estaduais, nesta terça-feira (9), no plenário da Assembleia Legislativa do 
Maranhão (Alema). O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, expôs o funcionamento 
e vantagens do dispositivo. 
 
O objetivo da Secretaria de Estado da Saúde (SES) é dialogar com o plenário da Alema a 
respeito do instrumento, que tem se mostrado uma alternativa eficaz e econômica de 
prestação de serviços. O requerimento da sessão foi de autoria do deputado Dr. Yglésio. 
 
Para o secretário Carlos Lula, a sessão especial foi um momento importante para dar 
transparência e debater o tema entre os legisladores. 
 
“A gente veio ao longo do semestre discutindo os consórcios com a comissão de saúde 
e agora trouxemos para o plenário da Casa. Usei como exemplo o Ceará, que há uma 
década fez o que propomos hoje, e é modelo em saúde para o país. O passo está dado, 
porque não é uma inovação, é fazer o que a boa literatura recomenda, com evidências 
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científicas e cuidados. Tratando a saúde como política de Estado e não de Governo”, 
afirmou o secretário Carlos Lula. 
 
Vice-presidente da Comissão de Saúde da Alema, o deputado Dr. Yglésio considerou a 
explanação como uma oportunidade de intercâmbio de experiências, informações e 
projetos entre o Executivo e o Legislativo. 
 
“Essa pauta dos Consórcios Intermunicipais de Saúde é o futuro da preservação da 
sustentabilidade econômica do Sistema Único de Saúde (SUS). Não vejo outra forma, 
hoje, no atual regime constitucional de congelamento de gastos públicos que não seja 
dividir a conta. O consórcio é uma alternativa maravilhosa, no sentido de melhorar o 
rateio dos recursos, garantindo um cuidado integral e de qualidade a população”, disse 
o deputado Dr. Yglésio. 
 
Consórcios 
 
Reconhecidos como instrumentos eficazes de fortalecimento da gestão e de prestação 
de serviços públicos, os consórcios públicos têm ganhado espaço entre os entes para 
garantir eficiência e benefícios públicos. No Nordeste, os estados da Bahia e Ceará 
conseguiram expandir os serviços de forma sustentável a todas as regiões de saúde. 
 
A proposta do Governo do Maranhão é criar consórcios entre Estado e Municípios afins, 
com 40% do custeio garantido pelo ente estadual e os 60% restantes rateados 
proporcionalmente entre os municípios associados. 
 
“O Consórcio trata de economia de escala e qualidade do serviço. Eu tenho quatro 
municípios, A, B, C e D. Eles, hoje, têm serviços iguais, pagando médicos iguais, sem 
conseguir resolver o problema da população. Se os quatro municípios se juntam e 
constroem um polo e eles pagam juntos os especialistas, eles resolverão o problema da 
população nessa região”, explicou Carlos Lula. 
 
Os deputados Antônio Pereira, Helena Duailibe e Leonardo Sá se prenunciaram 
positivamente sobre a iniciativa do Governo do Maranhão de propor os consórcios, com 
a finalidade de prestar serviços e desenvolver ações conjuntas que visem o interesse 
coletivo. “Isso tem que passar por todo mundo. Pelos prefeitos, pelo Governo do Estado 
e também pela população, pelos conselhos. Nós precisamos desta gestão integrada”, 
disse Helena Duailibe. 
 
“Fico imaginando como o Governo tem conseguido colocar tanto recurso na saúde na 
questão assistencial com uma contrapartida pequena do Governo Federal. Uma das 
soluções está exatamente na construção dos consórcios regionais de saúde, para que 
haja interação e cooperação entre os municípios”, pontuou Antônio Pereira. 
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Projeto de Andreia Rezende insere Vitorino Freire na rota do turismo religioso do MA 

 
O festejo de Nossa Senhora de Fátima é celebrado em homenagem à padroeira da cidade e 
acontece em duas esferas: religiosa e o social. 

 
Foi aprovado na manhã da última quarta-feira, 10, na Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão, o Projeto de Lei (271/2019) que insere o Festejo de Nossa Senhora de 
Fátima, tradicional do município de Vitorino Freire, no roteiro de turismo religioso do 
estado do Maranhão. 
 
De acordo com a autora do PL, “é uma satisfação imensa em poder inserir mais um 
evento religioso importante, junto às maiores festas religiosas do nosso estado, 
alavancando a cultura e economia local”, ressaltou. 
 
O festejo de Nossa Senhora de Fátima é celebrado em homenagem à padroeira da cidade 
e acontece em duas esferas: religiosa e o social. Tem início no dia primeiro de maio com 
uma grande procissão luminosa sempre saindo de uma comunidade da paróquia e se 
estende até o dia 13 de maio, dia da aparição de Nossa Senhora aos 3 pastorinhos. No 
dia 13, último dia do festejo realiza-se outra procissão luminosa, chegando na Matriz 
celebra-se uma grande missa de encerramento do festejo. 
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Andreia Rezende tem aprovado projeto de implantação de ‘Patrulha Rural’ 

 
Projeto de Lei estabelece diretrizes para a implantação da Patrulha Rural no MA 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, aprovou por unanimidade na manhã 
de hoje, 10, o Projeto de Lei Nº 263/2019, de autoria da deputada Andreia Martins 
Rezende (DEM), que estabelece diretrizes para a implantação da Patrulha Rural, no 
âmbito do Estado do Maranhão. 
 
Visando estabelecer mecanismos para a efetivação de um policiamento ostensivo 
específico para a zona rural, o PL 263/2019 contém 7 artigos que estabelecem que o 
policiamento rural tenha como objetivo, a busca de soluções resolutivas para problemas 
de ordem pública na zona rural, principalmente em questões de segurança pública. 
 
“Precisamos buscar formas que assegurem um policiamento ostensivo específico para a 
zona rural, que garanta segurança no atendimento da população que vive e trabalha no 
campo. Essas diretrizes proporcionam um maior rigor e asseguram um atendimento de 
segurança de forma eficiente,” destacou a parlamentar autora do projeto. 

 


