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Dra. Thaiza propõe Projeto de Lei que isenta moradores atingidos por inundações de
pagar energia, água e taxa de esgoto

Mais de 30 cidades estão castigadas pelas fortes chuvas no Maranhão e apenas 8, até o
momento, receberão recursos federais após decretarem estado de emergência. Cerca
de 140 mil pessoas foram atingidas e milhares estão desabrigadas, segundo a Defesa
Civil. A deputada estadual Dra. Thaiza Hortegal tem se pronunciado sobre o problema
esta semana e apresentou na Assembleia Legislativa um Projeto de Lei para isentar as
famílias atingidas de pagarem tarifas de energia, água e taxa de esgoto.
“Apresentamos esse projeto na intenção de isentar as famílias que foram atingidas e
estão desabrigadas por causa das inundações. Imaginem a situação dos moradores que
tiveram suas casas invadidas pela água, móveis e eletrodomésticos perdidos, uma série
de outros problemas em decorrência das cheias, então, seria uma oportunidade, através
dessa isenção, reduzir os danos sofridos por essas famílias. Só o que peço no projeto é
um mês de isenção”, ressaltou a deputada.
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Nesta manhã, a parlamentar publicou uma mensagem se solidarizando com as famílias
de Santa Helena, uma das cidades que está sofrendo com as cheias do rio e deixando
centenas de moradores desabrigados.
“É um momento de grande tristeza e também de solidariedade, por se tratar de uma
cidade onde construí uma relação muito forte, não apenas política, mas de trabalho onde
atuei como médica. E agora, como parlamentar, irei dar todo o apoio e contribuição,
intercedendo junto ao governo, dentro dos órgãos responsáveis, para que, juntos e da
maneira mais rápida, possamos sanar esse problema”, disse a deputada Dra. Thaiza na
mensagem.
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“Flávio Dino demitirá 1200 vigilantes de escolas públicas”, denuncia Wellington do Curso

Na manhã desta quinta (11), o vice-presidente do SINDVIG-MA, Daniel Pavão, procurou
o deputado estadual Wellington do Curso, na Assembleia Legislativa, através de uma
carta aberta aos deputados, onde denuncia que aproximadamente 1200 vigilantes
seriam demitidos a partir de maio deste ano pelo Governo do Estado, para contratação
de porteiros.
Mediante a intransigência do governo em atender os representantes da categoria, o
sindicato resolveu recorrer a Assembleia Legislativa do Maranhão para que os deputados
solicitassem ao governador Flávio Dino, que 1200 vigilantes não fiquem desempregados.
Anteriormente, o governo já havia demitido 504 vigilantes e contratado porteiros
somente pelo dia, para redução de custos. Mas não existe uma razão específica para tal
rescisão contratual em massa, de forma emergencial. Visto que a substituição de
vigilantes por porteiros de forma integral diminui diretamente a proteção deferida ao
patrimônio público, alunos e professores que frequentam as unidades educacionais
estaduais.
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O presidente do SINDVIG-MA, Raimundo Raposo, espera que o governador revogue esta
decisão, pois muitos pais de família ficarão desempregados. O que não é o caso de
desclassificar os porteiros, mas os vigilantes têm o preparo para garantir a segurança do
patrimônio e integridade física das pessoas, sendo regulamentada pela Lei 7.102/93.
“O que me surpreendeu foi o governador tomar a decisão de demitir 1200 trabalhadores
de uma vez só. E até o presente momento não nos receber para dialogar. Até na
Secretaria de Educação já não me recebem mais. Pedi que me informassem de forma
oficial e até agora não obtivemos resposta. Por isto recorremos aos deputados. E se não
tiver diálogo vamos para a porta do Palácio solicitar que ele volte atrás desta decisão.
Não estamos interessados em empresa A ou B e sim com o emprego da categoria”,
declarou Raposo.
O deputado Wellington do Curso defendeu a categoria em discurso na sessão plenária,
para que mais trabalhadores não fiquem desempregados.
“Vamos solicitar ao Governo do Estado uma explicação, principalmente o motivo pelo
qual estão fazendo isto de forma emergencial e o mais grave, aumentou os impostos e
vai desempregar pais de família. Contem com a Assembleia Legislativa. Contem Comigo.
O meu mandato é de vocês”, denunciou Wellington no Plenário.
Na atualidade, esta é a única profissão regulamentada pela legislação brasileira que trata
sobre segurança privada no país. A Polícia Federal, por intermédio da PORTARIA N
3.233/2012-DG/DPF que estabelece os requisitos, direitos e deveres para o exercício da
profissão de vigilante. Sendo essencial para a segurança nas escolas públicas.
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Rigo Teles apresenta emenda à Constituição para garantir adicional noturno aos
militares; confira no vídeo

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Dra. Thaiza propõe projeto que isenta moradores
atingidos por inundações de pagar energia, água e taxa
de esgoto
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
12/04/2019

Dra. Thaiza propõe projeto que isenta moradores atingidos por inundações de pagar
energia, água e taxa de esgoto
Mais de 30 cidades estão castigadas pelas fortes chuvas no Maranhão e apenas oito, até
o momento, receberão recursos federais após decretarem estado de emergência. Cerca
de 140 mil pessoas foram atingidas e milhares estão desabrigadas, segundo a Defesa
Civil. A deputada estadual Dra. Thaiza Hortegal (PP) tem se pronunciado sobre o
problema esta semana e apresentou, na Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei para
isentar as famílias atingidas de pagarem tarifas de energia, água e taxa de esgoto.

“Apresentamos esse projeto na intenção de isentar as famílias que foram atingidas e
estão desabrigadas por causa das inundações. Imaginem a situação dos moradores que
tiveram suas casas invadidas pela água, móveis e eletrodomésticos perdidos, uma série
de outros problemas em decorrência das cheias. Logo, seria uma oportunidade, por meio
dessa isenção, de reduzir os danos sofridos por essas famílias. Só o que peço no projeto
é um mês de isenção”, ressaltou a deputada.
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Nesta manhã, a parlamentar publicou uma mensagem se solidarizando com as famílias
de Santa Helena, uma das cidades que está sofrendo com as cheias do rio e deixando
centenas de moradores desabrigados.
“É um momento de grande tristeza e de solidariedade, por se tratar de uma cidade onde
construí uma relação muito forte, não apenas política, mas de trabalho, onde atuei como
médica. E agora, como parlamentar, irei dar todo o apoio e contribuição, intercedendo
junto ao governo, dentro dos órgãos responsáveis, para que, juntos e da maneira mais
rápida, possamos sanar esse problema”, disse a deputada Dra. Thaiza na mensagem.
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Deputado Wellington volta a defender a redução de impostos de Micro e Pequena
Empresa do Maranhão
O deputado estadual Wellington do Curso defendeu a redução de impostos no Encontro
da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa do Maranhão (FPME), que
apresentou o projeto Políticas Públicas 4.0, com ações desenvolvidas pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Sebrae Nacional, que aconteceu no
Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, nesta terça (09).

Na agenda de articulação com Lideranças Políticas e Governamentais o deputado
Wellington foi convidado para compartilhar suas experiências sobre empreendedorismo
e abordar os pontos norteadores do projeto de Políticas Públicas 4.0, como
representante do Poder Público, em torno de discussões sobre questões essenciais para
o desenvolvimento do setor varejista no país.
“Sei da importância do empreendedorismo para o crescimento econômico do Brasil.
Sempre levamos para a bancada federal as demandas que beneficiem os maranhenses.
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Vamos discutir as ideias de novos projetos de lei, decretos que visem o melhor
desenvolvimento para o nosso Estado, por meio de políticas públicas, fortalecendo cada
vez mais o setor varejista”, declarou o deputado aos representantes do projeto.
O Projeto Políticas Públicas 4.0 tem como objetivo discutir o atual cenário e propor
políticas públicas alinhadas com as demandas reais do setor varejista, que é o primeiro
a sentir os impactos das mudanças na economia nacional. E recebe o apoio da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão (FCDL-MA) e da Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Luís.
O deputado defendeu também a redução de impostos para a melhoria do Turismo e a
geração de emprego e renda no Maranhão, como eixo norteador.
“Eu defendo a redução de ICMS para combustíveis de aeronaves, com intuito de
implementar e aumentar a quantidade de vôos nacionais e internacionais, para o
crescimento do turismo e aumento de emprego renda em nosso Estado”, complementou
Wellington do Curso.
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Está acontecendo esta semana a XXII Marcha a Brasília em Defesa dos Municípios

Na oportunidade, parabenizo o prefeito Erlanio Xavier, presidente da FAMEM –
Federação dos Municípios do Estado do Maranhão, por ter levado a maioria dos
prefeitos do estado e por inaugurar a casa da FAMEM em Brasília, um local de apoio aos
nossos prefeitos no Distrito Federal.
Gostaria de parabenizá-lo também por discutir de forma efetiva junto à bancada federal,
18 deputados federais, 3 senadores, ministros e equipe do Governo Federal, as ações
voltadas para os municípios, principalmente o Pacto Federativo e a divisão mais justa
dos recursos públicos, uma vez que a maior parte é destinada aos Estados e a menor
parte, onde existem os maiores problemas e as necessidades mais difíceis, para os
municípios.
Torço por medidas que melhorem a situação dos municípios, em especial aqueles mais
necessitados.
Rigo Teles
Deputado Estadual
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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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“Flávio Dino demitirá 1.200 vigilantes de escolas públicas”, denuncia Wellington do
Curso

Deputado Wellington recebeu dirigentes do Sindicato dos Vigilantes em seu gabinete

O vice-presidente do SINDVIG-MA, Daniel Pavão, procurou o deputado estadual
Wellington do Curso, na Assembleia Legislativa,
na manhã dessa quinta-feira (11), para entregar uma carta aberta aos deputados, por
meio da qual denuncia que aproximadamente 1.200 vigilantes serão demitidos a partir
de maio deste ano pelo Governo do Estado, para contratação de porteiros.
Mediante a intransigência do governo em atender os representantes da categoria, o
sindicato resolveu recorrer a Assembleia Legislativa do Maranhão para que os deputados
solicitassem ao governador Flávio Dino, que 1200 vigilantes não fiquem desempregados.
Anteriormente, o governo já havia demitido 504 vigilantes e contratado porteiros
somente pelo dia, para redução de custos. Mas não existe uma razão específica para tal
rescisão contratual em massa, de forma emergencial. Visto que a substituição de
vigilantes por porteiros de forma integral diminui diretamente a proteção deferida ao
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patrimônio público, alunos e professores que frequentam as unidades educacionais
estaduais.

Carta aberta entregue aos deputados pelo sindicato faz o grave alerta de demissão em massa

O presidente do SINDVIG-MA, Raimundo Raposo, espera que o governador revogue esta
decisão, pois muitos pais de família ficarão desempregados. O que não é o caso de
desclassificar os porteiros, mas os vigilantes têm o preparo para garantir a segurança do
patrimônio e integridade física das pessoas, sendo regulamentada pela Lei 7.102/93.
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“O que me surpreendeu foi o governador tomar a decisão de demitir 1200 trabalhadores
de uma vez só. E até o presente momento não nos receber para dialogar. Até na
Secretaria de Educação já não me recebem mais. Pedi que me informassem de forma
oficial e até agora não obtivemos resposta. Por isto recorremos aos deputados. E se não
tiver diálogo vamos para a porta do Palácio solicitar que ele volte atrás desta decisão.
Não estamos interessados em empresa A ou B e sim com o emprego da categoria”,
declarou Raposo.
O deputado Wellington do Curso defendeu a categoria em discurso na sessão plenária,
para que mais trabalhadores não fiquem desempregados.

Deputado Wellington denunciou a intenção maligna de Flávio Dino em discurso na tribuna

“Vamos solicitar ao Governo do Estado uma explicação, principalmente o motivo pelo
qual estão fazendo isto de forma emergencial e o mais grave, aumentou os impostos e
vai desempregar pais de família. Contem com a Assembleia Legislativa. Contem Comigo.
O meu mandato é de vocês”, denunciou Wellington no Plenário.
Na atualidade, esta é a única profissão regulamentada pela legislação brasileira que trata
sobre segurança privada no país. A Polícia Federal, por intermédio da PORTARIA N
3.233/2012-DG/DPF que estabelece os requisitos, direitos e deveres para o exercício da
profissão de vigilante. Sendo essencial para a segurança nas escolas públicas.
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Petição de Adriano cobra promessa de campanha de Flávio Dino

Deputado Adriano está mobilizando a sociedade maranhense por mais segurança

O deputado Adriano Sarney (PV), líder da Bancada de Oposição, lançou nesta quintafeira, dia 11, uma ação inédita na Assembleia Legislativa. O deputado pôs em suas redes
sociais uma petição online (http://bit.ly/NomeacaoJa), que visa arrecadar assinaturas
em prol dos 1.800 policiais militares concursados que protestam em frente ao Palácio
dos Leões, sede do governo comunista, reivindicando a nomeação e, ao mesmo tempo,
cobrando uma promessa de campanha do governador Flávio Dino (PCdoB). Até o fim da
tarde o número de assinaturas passava de cinco mil.
“Eu os considero, de fato, soldados da Polícia Militar, pois foram aprovados em concurso
público, realizaram o curso de formação e aperfeiçoamento e muitos deles largaram
emprego na confiança de que seriam nomeados, pois durante o curso recebiam custeio
e dispunham de contra-cheque comprovando o vínculo com o Estado. Entretanto, eles
foram surpreendidos pela atitude do governo comunista, foram exonerados e colocados
como cadastro de reserva. Ocorre que o governador prometeu durante a sua campanha
à reeleição contratar os mais de três mil aprovados no concurso de 2017, mas acabou
contratando apenas 1.200 concursados”, relatou Adriano.
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O deputado ressaltou ainda que há cerca de 200 policiais militares que lutam na Justiça,
isto é, estão sub judice, oriundos do concurso público de 2012, esperando uma definição
do governo. O documento, idealizado por Adriano 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.
Adriano lembrou que o governo vem alegando aos concursados que falta previsão
orçamentária para nomeá-los, mas que este argumento não faz sentido pois há sempre
possibilidade de realocar recursos de outras pastas do Executivo. “O orçamento da
Secretaria de Governo é de R$ 73 milhões por ano e não se sabe exatamente o que faz
esta secretaria. Para a Comunicação os recursos chegam a R$ 63 milhões por ano. Há
também outras secretarias recém-criadas, pois este é o governo mais inchado do país,
com mais secretarias estaduais. Portanto, não há justificativa plausível para o governo
não atender a reivindicação dos policiais concursados”, afirmou.
Link da petição online: http://bit.ly/NomeacaoJa
Também nas redes sociais do deputado:
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
Assista ao pronunciamento de Adriano:
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Wellington defende a redução de impostos durante Encontro da Frente Parlamentar da
Micro e Pequena Empresa do Maranhão

Wellington defendeu, junto a empresários, a necessidade de uma menos carga tributária

O deputado estadual Wellington do Curso defendeu a redução de impostos no Encontro
da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa do Maranhão (FPME), que
apresentou o projeto Políticas Públicas 4.0, com ações desenvolvidas pela Confederação
Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e pelo Sebrae Nacional, que aconteceu no
Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa, nesta terça (09).
Na agenda de articulação com Lideranças Políticas e Governamentais o deputado
Wellington foi convidado para compartilhar suas experiências sobre empreendedorismo
e abordar os pontos norteadores do projeto de Políticas Públicas 4.0, como
representante do Poder Público, em torno de discussões sobre questões essenciais para
o desenvolvimento do setor varejista no país.
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“Sei da importância do empreendedorismo para o crescimento econômico do Brasil.
Sempre levamos para a bancada federal as demandas que beneficiem os maranhenses.
Vamos discutir as ideias de novos projetos de lei, decretos que visem o melhor
desenvolvimento para o nosso Estado, por meio de políticas públicas, fortalecendo cada
vez mais o setor varejista”, declarou o deputado aos representantes do projeto.
O Projeto Políticas Públicas 4.0 tem como objetivo discutir o atual cenário e propor
políticas públicas alinhadas com as demandas reais do setor varejista, que é o primeiro
a sentir os impactos das mudanças na economia nacional. E recebe o apoio da Federação
das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão (FCDL-MA) e da Câmara de Dirigentes
Lojistas de São Luís.
O deputado defendeu também a redução de impostos para a melhoria do Turismo e a
geração de emprego e renda no Maranhão, como eixo norteador.
“Eu defendo a redução de ICMS para combustíveis de aeronaves, com intuito de
implementar e aumentar a quantidade de vôos nacionais e internacionais, para o
crescimento do turismo e aumento de emprego renda em nosso Estado”, complementou
Wellington do Curso.
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‘Considero soldados’, diz Adriano sobre petição de formados em curso da PMMA

O deputado Adriano Sarney (PV), líder da Bancada de Oposição, lançou nesta quintafeira, dia 11, uma ação inédita na Assembleia Legislativa. O deputado pôs em suas redes
sociais uma petição online (http://bit.ly/NomeacaoJa), que visa arrecadar assinaturas
em prol dos 1.800 policiais militares concursados que protestam em frente ao Palácio
dos Leões, sede do governo comunista, reivindicando a nomeação e, ao mesmo tempo,
cobrando uma promessa de campanha do governador Flávio Dino (PCdoB). Até o fim da
tarde o número de assinaturas passava de cinco mil.
“Eu os considero, de fato, soldados da Polícia Militar, pois foram aprovados em concurso
público, realizaram o curso de formação e aperfeiçoamento e muitos deles largaram
emprego na confiança de que seriam nomeados, pois durante o curso recebiam custeio
e dispunham de contra-cheque comprovando o vínculo com o Estado. Entretanto, eles
foram surpreendidos pela atitude do governo comunista, foram exonerados e colocados
como cadastro de reserva. Ocorre que o governador prometeu durante a sua campanha
à reeleição contratar os mais de três mil aprovados no concurso de 2017, mas acabou
contratando apenas 1.200 concursados”, relatou Adriano.
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O deputado ressaltou ainda que há cerca de 200 policiais militares que lutam na Justiça,
isto é, estão sub judice, oriundos do concurso público de 2012, esperando uma definição
do governo. O documento, idealizado por Adriano 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.
Adriano lembrou que o governo vem alegando aos concursados que falta previsão
orçamentária para nomeá-los, mas que este argumento não faz sentido pois há sempre
possibilidade de realocar recursos de outras pastas do Executivo. “O orçamento da
Secretaria de Governo é de R$ 73 milhões por ano e não se sabe exatamente o que faz
esta secretaria. Para a Comunicação os recursos chegam a R$ 63 milhões por ano. Há
também outras secretarias recém-criadas, pois este é o governo mais inchado do país,
com mais secretarias estaduais. Portanto, não há justificativa plausível para o governo
não atender a reivindicação dos policiais concursados”, afirmou.
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Projeto isenta atingidos por inundações de pagarem energia, água e esgoto

Foi uma boa iniciativa da deputada Thaiza Hortegal, que apresentou projeto de Lei para
que as famílias atingidas pelas chuvas sejam isentas de pagamento de contas de água,
energia e esgoto.
Cerca de 140 mil pessoas foram atingidas e milhares estão desabrigadas, segundo a
Defesa Civil. Mais de 30 cidades estão castigadas pelas fortes chuvas no Maranhão e
apenas oito, até o momento, receberão recursos federais após decretarem estado de
emergência.
São 18 cidades em situação de emergência. O Rio Gurupi, que fica na divisa entre o
Maranhão e o Pará, já subiu mais de 10 metros. Em Boa Vista do Gururpi, cerca de duas
mil pessoas tiveram que deixar as suas casas e agora estão alojadas em residências de
parentes ou abrigos.
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