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Juiz Roberto Veloso vai palestrar no I Encontro Estadual do PSL Maranhão 

 
 
O PSL do Maranhão vai se reunir nesta sexta-feira, 12, para iniciar os debates sobre as 
eleições de 2020. 
Os filiados terão a oportunidade de se atualizar sobre a legislação eleitoral em vigor. Para 
isto, o juiz federal e ex-presidente da Ajufe (Associação de Juízes Federais do Brasil), 
Roberto Veloso, fará uma palestra explicando as mudanças na legislação eleitoral. 
 
As eleições do próximo ano também serão debatidas. Para o encontro desta sexta-feira, 
comparecerá representante da direção nacional. 
 
O que: Encontro Estadual do PSL 
Quando: sexta-feira, 12 
Onde: Na auditoria Neiva Moreira, no setor de Comunicação da Assembleia Legislativa 
Horário: as 9h 
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PSL do Maranhão se reúne nesta sexta-feira, 12, para iniciar os debates sobre as eleições 
de 2020 

Os filiados terão a oportunidade de se atualizar sobre a legislação eleitoral em vigor. Para 
isto, o juiz federal e ex-presidente da Ajufe (Associação de Juízes Federais do Brasil), 
Roberto Veloso, fará uma palestra explicando as mudanças na legislação eleitoral. 
 
As eleições do próximo ano também serão debatidas. Para o encontro desta sexta-feira, 
comparecerá representante da direção nacional. 
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Wellington discute a criação do Plano de Estadual de Valorização da Vida em Imperatriz 

Em defesa da vida, o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 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 aconteceu nesta 
quinta-feira (11), na Câmara Municipal. 
 

 
 



 

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 

Para o deputado Wellington, combater o suicídio é dar 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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Sancionado projeto de Detinha que proíbe exigência de valor mínimo para pagamento 
com cartão de crédito ou débito 

Após ser aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, o Projeto de Lei 
040/2019, de autoria da deputada Detinha (PL), foi sancionado pelo governador Flávio 
Dino, transformando-se na Lei nº 11.051/2019, que dispõe sobre a exigência de valor 
mínimo para pagamento com cartão de crédito ou débito no âmbito do estado do 
Maranhão. 
 

 
 
A Lei nº 11.051/2019 estabelece que os estabelecimentos de comércio e de serviços 
ficam proibidos de exigir valor mínimo para pagamento com cartão de crédito ou débito 
aos consumidores, sob pena de advertência por escrito e pagamento de multa. 
 
“Agora, os consumidores poderão realizar suas compras sem ter a preocupação em 
passar no cartão um valor mínimo determinado pelos estabelecimentos”, afirmou a 
deputada. 
 
“Nosso trabalho pelo estado está só começando. Fico muito feliz em ter essa lei aprovada 
para benefício dos maranhenses”, completou Detinha. 
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Cantor Bruno Shinoda recebeu medalha “João do Vale” na Assembleia Legislativa do 
Maranhão 

Aprovada por 42 deputados estaduais, foi entregue hoje ao cantor Bruno Shinoda (na 
foto abaixo com o jornalista Luis Cardoso) a medalha “João do Vale”, a maior honraria 
cultural do Maranhão. O autor da proposta foi o deputado Adriano Sarney (PV). Shinoda 
agradeceu aos parlamentares a honra de receber tão importante medalha e lembrou da 
sua trajetória de criança pobre na periferia do bairro Santa Cruz, em São Luís, como 
mostra o vídeo :   
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=dvsQ4c9KCmM
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Zé Inácio convida população a discutir 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 
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movimento sindical, das organizações sociais, empresariais, associações, várias 
entidades que estão representadas nessas audiências públicas.”, disse. 
 
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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Zé Gentil convida deputados a prestigiarem aniversário de Caxias, dia 3 de agosto 

 
Zé Gentil convidou parlamentares em nome do prefeito Fábio Gentil 

 
Por solicitação do presidente Othelino Neto, o deputado estadual Zé Gentil (PRB) 
compôs a Mesa Diretora da Assembleia Legislativa na sessão plenária realizada na manhã 
dessa quinta-feira (11). 
 
Por questão de ordem do pequeno expediente, o deputado aproveitou para convidar os 
parlamentares a prestigiarem várias inaugurações alusivas aos 196 anos de Caxias e à 
adesão do município à independência do Brasil. Os atos estão marcados para o dia 3 de 
agosto. 
 
Zé Gentil fez o convite em nome do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. “Em nome do 
prefeito Fábio Gentil, convido a todos os parlamentares desta casa a se fazerem 
presentes em Caxias, no dia 3 de agosto, quando comemoraremos os 196 anos do 
município e sua adesão à independência do Brasil. A data será marcado por várias 
inaugurações. Conto com a presença de todos”, conclamou. 
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Wellington denuncia erro e desperdício de dinheiro público em instalação de parada de 
ônibus em avenida de Imperatriz 

 
Posição em que a parada de ônibus foi instalada representava risco de acidentes 

 
O deputado estadual Wellington do Curso constatou, em Imperatriz, mais um absurdo 
feito com recursos públicos. Dessa vez, trata-se da implantação de paradas de ônibus no 
meio da avenida Bernardo Sayão em Imperatriz. 
 
Após tomarem ciência de que o deputado estadual Wellington do Curso estava no local, 
a ordem foi para quebrar todo o asfalto novamente e refazer a obra. 
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Cobertura do abrigo para usuários de ônibus está dentro do traçado da avenida 

 
“Parece até piada! Construíram a parada de ônibus, com recursos públicos, no meio da 
avenida. Agora, após a nossa denúncia, estão quebrando o asfalto que haviam colocado 
recentemente, gastando mais dinheiro público para corrigir o erro. É aqui que eles 
desviam os recursos, superfaturam obras simples como uma parada. Em Imperatriz, já 
virou mania do governador superfaturar as obras. Um exemplo é a obra do calçadão, 
orçada em R$ 3 milhões, sem placa com valor e prazo de conclusão. Sem transparência 
nenhuma. E já havíamos denunciado também as obras da Beira Rio, que tinham previsão 
orçamentária de R$ 3 milhões e foram gastos 5 vezes mais e até hoje não explicaram 
onde foram parar os quase R$ 15 milhões enterrados na obra. Agora, construíram parada 
de ônibus no meio da avenida. Essa aplicação incorreta de recurso público tem que ser 
fiscalizada e é por isso que estamos aqui! Fui eleito para legislar e fiscalizar o governador 
e a aplicação do dinheiro público. Doa a quem doer! Por isso, queremos saber: Foi erro 
ou desculpa para superfaturar a obra? Cadê a placa com os valores e o prazo da obra? 
Cadê a transparência? Cadê o CREA, que não fiscaliza? Esse erro grotesco vai custar 
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quanto a mais para essa obra pública? Formalizaremos denúncia ao Ministério Público”, 
questiona o deputado Wellington do Curso. 
 
Assista aos vídeos: 
 

 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=PnubZu3WTRc
https://www.youtube.com/watch?v=ben1TZuG_-4
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Assembleia condecora cantor Bruno Shinoda com a Medalha do Mérito Legislativo “João 
do Vale” 

 
Adriano condecora Bruno Shinoda na sessão especial 

 
Por iniciativa do deputado Adriano (PV), a Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, 
nesta quinta-feira (11), no plenário Deputado Nagib Haickel, sessão especial para 
entrega da Medalha do Mérito Legislativo “João do Vale” ao cantor maranhense Bruno 
Patrício de Abreu Ferreira, conhecido nos palcos como Bruno Shinoda. 
 
A sessão, presidida pelo deputado Dr. Yglesio (PDT), e em seguida por Adriano, contou 
com a presença dos deputados Zé Gentil (PRB) e Helena Duailibe (Solidariedade); do 
vereador Genival Alves, representando o presidente das Câmara Municipal de São Luís, 
Osmar Filho (PDT), e do gerente executivo do INSS da gerência de São Luís, Cayus Matias 
da Paz Oliveira. Também presentes a esposa do homenageado, Thaunã Ferreira; o 
empresário Kleber Moreira, além da mãe e avó, respectivamente, Adilina Abreu e Maria 
Amélia, amigos e demais familiares. 



 

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 

Bruno Shinoda, que recebeu dos fãs e admiradores o título de ‘Imperador’, contabiliza 
resultados surpreendentes no ramo da música local. Começou a carreira em 2011, com 
o Grupo Swingart. Desde então, conquista o público com os ritmos swingueira, axé, 
pagode, forró, reggae e sertanejo. Hoje, ele lidera o ranking da agenda de shows no 
Maranhão, faz várias apresentações em São Luís, no interior e no Estado do Piauí, 
sempre com recordes de público. O homenageado, que nasceu em São Luís, também 
realiza trabalhos sociais, principalmente no bairro Santa Cruz, onde passou boa parte de 
sua vida. 
 
Logo no início da sessão, foi veiculado um vídeo mostrando a trajetória de Bruno 
Shinoda. Em seguida, o deputado Adriano parabenizou o cantor pelo trabalho que 
realiza, o que lhe consagrou com a Medalha João do Vale, homenagem aprovada por 
unanimidade pela Assembleia Legislativa. 
 
Trabalho social 
 

 
Adriano com o artista, o deputado Dr. Yglésio e o vereador Genival Alves 

 
“Bruno merece essa medalha por ser um batalhador e, também, pelo trabalho social que 
realiza no bairro Santa Cruz, que, com certeza, o engrandece muito mais. Hoje é um dia 
muito especial, quando ele é homenageamos com a medalha de maior expressão 
cultural do Maranhão. O estilo de Bruno é o que o povo quer ouvir. Se você quer lotar 
um espaço, chama o Bruno que o povo vai. O pessoal quer ouvir o ritmo dele e é isso que 
importa e nos dá muito orgulho. Ele sempre volta ao bairro Santa Cruz, onde realiza 
trabalhos sociais, e isso é uma coisa muito bacana. Parabéns a cada um de vocês que 
fazem parte dessa trajetória, dando apoio para que Bruno Shinoda continue a trilhar um 
caminho de sucesso”, afirmou Adriano. 
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Bastante emocionado, Bruno Shinoda agradeceu a homenagem, bem como a presença 
dos seus amigos, amigos e admiradores. Ele lembrou que sempre sonhou em dar tudo 
de bom para sua família, e também em ajudar outras pessoas. Por isso, realiza trabalho 
social no bairro Santa Cruz. 
 
“Hoje é o dia mais feliz da minha vida: ser reconhecido pelo meu Estado. É o 
reconhecimento de todo um trabalho que venho realizando com muita dedicação e 
amor. Sou filho de mãe solteira. Eu, minha irmã e minha mãe já passamos por muitas 
dificuldades na vida. Tive outros sonhos, mas resolvi cantar. No começo, muitos não 
bateram palmas, mas a minha mãe disse: vai. Ela é a grande responsável por tudo que 
está acontecendo na minha vida. Larguei o curso de Administração e estou conseguindo: 
mudei a minha vida e da minha família. Agradeço também aos meus amigos que me 
ajudaram e agradeço também ao deputado Adriano, pois é muito bom, para nós artistas, 
sermos homenageados na nossa terra. Recebo essa homenagem e dedico a todos os 
artistas do Maranhão e, em especial, à minha família”, disse Bruno Shinoda. 
 
“Eu não tenho fãs. Eu tenho amigos” 
 

 
Bruno Shinoda e familiares com Adriano Sarney e Genival Alves 

 
No final, Bruno Shinoda disse que era muito grato pela homenagem e afirmou que não 
tem fãs e, sim amigos. “Eu não tenho fãs. Eu tenho amigos. Estou muito feliz e muito 
realizado por tudo que está acontecendo na minha vida. É muito anjo na minha vida. 
Obrigado, meu Deus”, agradeceu, encerrando com uma oração e cantando a canção 
‘Noites Traiçoeiras’: “…E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo 
estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, Mas Deus te quer sorrindo”. 
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Aprovado projeto de Andreia Rezende que estabelece diretrizes para Patrulha Rural no 
MA 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão aprovou, por unanimidade, na manhã 
desta quarta-feira (10), o Projeto de Lei 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.  
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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. 
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Deputado Marco Aurélio comemora abertura de vagas para medicina na UemaSul 

 
 
O deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB), usou a tribuna da Assembleia 
Legislativa para comemorar a concretização de uma importante conquista para a Região 
Tocantina. Trata-se de algo esperado há muitas décadas, fruto de uma luta de gerações 
e que se consolidou a partir da criação da Uemasul, compromisso do Governo Flávio 
Dino. 
 
“Eu falo da criação do curso de medicina que se não fosse pelo compromisso do 
governador Flávio Dino demoraria ainda muitos anos para se tornar realidade. Muitas 
vezes cria-se projetos que não se concretizam, mas o governo Flávio Dino, que é 
reconhecido nacionalmente como o governo que mais tem conseguido cumprir com 
importantes compromissos com a Região Tocantina avança para a realização de mais 
um. ” ressaltou o parlamentar. 
 
O governo do Maranhão tem feito um investimento grandioso na educação da Região 
Tocantina, como a construção do campus de Ciências Agrárias, um investimento de mais 
de R$ 11 milhões de reais que será entregue até o final do ano, reforma e ampliação dos 
campi de Imperatriz, Açailândia e criação do Campus de Estreito, além dos concursos 
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para professores, e a criação de polos de formação de professores em vários municípios 
da Região Tocantina, que encontra-se em fase de instalação. “Para a alegria dos 
estudantes e de toda a população da nossa região, foi lançado esta semana o edital do 
vestibular unificado da Uema e Uemasul-Paes com a previsão de 40 vagas para o curso 
de medicina para o ingresso no segundo semestre de 2020.” garantiu Marco Aurélio. 
 
O curso irá integrar o Centro de Ciências da Saúde, que encontra-se em fase de conclusão 
e irá abrigar os cursos de medicina, saúde coletiva e farmácia, uma obra que deverá 
mudar a expectativa da formação profissional, ajudar a melhorar os indicadores da saúde 
na Região Tocantina. “Parabenizo o governador Flávio Dino pela realização de mais esse 
compromisso, assim como a reitoria e todos os integrantes da Uemasul. Esse será o 
terceiro curso de medicina na cidade de Imperatriz, que já conta com o curso na UFMA, 
que agora contará com a bonificação regional, já existe o curso de medicina também em 
uma faculdade privada de Imperatriz e agora teremos o reforço do curso de medicina na 
Uemasul. Me orgulho em ter feito parte desta luta em todas as instâncias e de poder 
participar desse processo de construção da saúde da nossa Região Tocantina. Viva a 
Uemasul!” finalizou o parlamentar. 
 
Você pode conferir o edital do Paes clicando Aqui. Serão oferecidas 4.030 vagas para a 
Uema e 910 vagas para Uemasul. As inscrições acontecem entre os dias 15 de julho e 9 
de agosto. As provas da primeira etapa serão realizadas no dia 20 de outubro. 

 

  

https://www.uemasul.edu.br/wordpress/2019/07/09/edital-paes-2020/
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PSL estadual começa hoje a se preparar para as eleições municipais do ano que vem 

 
Chico Carvalho, Maura Jorge, Pará Figueiredo e Roberto Veloso estarão no encontro 
do PSL maranhense 

 
Sob o comando do irremovível vereador Chico Carvalho, o braço maranhense do PSL, 
partido do presidente Jair Bolsonaro, dará nesta sexta-feira a largada da corrida para as 
eleições municipais do ano que vem. De acordo com o comunicado divulgado pelo 
presidente estadual, dirigentes, representantes e militantes do partido se reunirão no 
Auditório Neiva Moreira, no Centro de Comunicação da Assembleia Legislativa, onde 
realizarão os debates sobre 2020, se atualizarão sobre legislação eleitoral e sobre o 
processo eleitoral propriamente dito. Para estimular ainda mais a militância, o principal 
palestrante será o juiz federal Roberto Veloso, ex-presidente da Associação dos Juízes 
Federais do Brasil (Ajufe), que poderá se filiar ao partido se decidir afastar-se da 
magistratura para ser candidato à Prefeitura de São Luís, uma possibilidade por ele já 
admitida, mas ainda pendente de confirmação. O presidente Chico Carvalho espera 
reunir militantes e simpatizantes de todo o Maranhão, embora saiba que o seu partido 
é quase um zero à esquerda em matéria de militância. E o encontro deverá servir 
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também para que o deputado estadual Pará Figueiredo se mostre mais integrado ao 
partido e assuma o espaço que lhe cabe como um dos líderes bolsonaristas do 
Maranhão, o mesmo acontecendo com a ex-prefeita Maura Jorge, que se encontra na 
superintendência estadual da Funasa, mas deverá se candidatar à Prefeitura de Lago da 
Pedra. É provável que o médico Alan Garcez, hoje exercendo cargo no terceiro escalão 
do Ministério da Saúde, participe do encontro, interessado que está na sucessão do 
prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT). E nesse contexto, o evento partidário poderá 
oferecer elementos para que o PSL possa existir como um partido de fato no Maranhão. 

 


