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Júnior Verde solicita implantação do Água para Todos em municípios carentes 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) solicitou do secretário de Estado de 
Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, a implantação do programa Água para 
Todos em diversos municípios maranhenses. O programa faz parte do Plano Mais IDH, 
do Governo Estadual, instituído para combater a extrema pobreza e as desigualdades 
sociais. 
 

 
 
“São municípios que precisam de sistema de abastecimento de água, comunidades que 
ainda não usufruem desse benefício essencial. Queremos levar dignidade às essas 
famílias”, disse o deputado. 
 
Durante a visita ao secretário, o parlamentar solicitou a implantação de sistemas de 
abastecimentos de água em povoados de uma lista de municípios que ainda enfrentam 
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o problema: Maracaçumé, Zé Doca, Barra do Corda, Chapadinha, Penalva, Godofredo 
Viana, Grajaú, Governador Newton Belo, Joselândia, Santa Rita, Bacurituba, Balsas, 
Bom Jesus das Selvas, Paço do Lumiar e Timbiras. 
 
Os sistemas são compostos por um poço, reservatório de água com estrutura de 
concreto, caixa d´água, redes de distribuição principal e secundária e ligações 
domiciliares. 
 
Neto Evangelista comprometeu-se a agilizar a implantação do programa nesses locais. 
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Eduardo Braide também atua pela permanência do BB na área Itaqui-Bacanga… 

 
Braide com representantes da área Itaqui-Bancaga e os diretores do BB: em defesa da comunidade 

 
O deputado estadual Eduardo Braide esteve na superintendência do Banco do Brasil, 
semana passada, para defender a permanência da agência bancária da instituição na 
área Itaqui-Bacanga. 
 
Na conversa com Ingo Kobarg Júnior, Braide esteve acompanhado de representantes 
da comunidade. 
 
– Fiz essa defesa também na tribuna da Assembleia. A proposta, segundo o 
superintendente, será encaminhada à direção nacional do banco – declarou o 
parlamentar. 
 
Na avaliação de Braide, a área Itaqui-Bacanga é uma das mais importantes de São Luís, 
razão pela qual não pode ficar sem a agência de um banco público, como o BB. 
 
O deputado demonstrou otimismo com o pleito… 
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Deputado representa o Maranhão em encontro na China em Taiwan; e seguirá ainda 
para os Estados Unidos, em intercâmbio parlamentar 

 
Wellington com outros participantes mundiais presentes ao intercâmbio 

 
Cumprindo agenda de atividades da Missão Internacional China/Taiwan/EUA, o 
deputado estadual Wellington do Curso (PP) desembarcou na noite de domingo em 
Taipei, capital de Taiwan, e já deu início a uma extensa agenda de atividades em 
continuidade ao intercâmbio parlamentar com aquele país, na manhã desta segunda-
feira (14).  
 
A delegação da União Brasileira dos Legisladores (UNALE) foi recebida pela Câmara 
Municipal de Taipei, que tem a equivalência das Assembleias Legislativas ou Câmaras 
Distritais no Brasil. 
 
“Conhecer as atividades parlamentares aqui desempenhadas é de uma relevância 
tamanha. Enquanto deputado estadual, no Brasil, exerço as atribuições de um 
parlamentar, entre elas a de legislar e fiscalizar. Ter esse contato com outros 
parlamentares nos propicia ideias que podem sim ser aplicadas em nosso estado, 
contribuindo para uma melhor atuação local. Conhecer, in loco, a história de luta e 
superação desse povo, do outro lado do mundo, através das conquistas democráticas 
e parlamentares, fortalece as ações e relações internacionais da UNALE. A troca de 
experiência e o aprimoramento de novos conhecimentos com certeza contribuirão 
para engrandecimento do legislativo no Brasil”, afirmou Wellington. 
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O deputado maranhense com a delegação brasileira 

 
Além de Wellington, a delegação de deputados na Missão Internacional na 
China/Taiwan/EUA conta com a Presidente da UNALE, Ana Cunha (PSDB/PA), Sandro 
Locutor (PROS/ES) Ricardo Barbosa (PSB/PB), Ivana Bastos (PSD/BA), Fabiola Mansur 
(PSB/BA), Kennedy Nunes (PSD/SC), Alencar Silveira (PDT/MG), Luis Gonzaga (PSDB/AC) 
e Any Ortiz (PPS/RS). Os parlamentares foram recebidos pelo Sr.º Lin Chin Chang, 
presidente do Fórum do Conselho de Taipei (TCF); por Madam Wu Bchu, presidente da 
Câmara de Taipei; por Herbert W. M. Hsu, diretor do Departamento de Assuntos 
Internacionais de Taiwan e pelo Diretor do Consulado no Brasil em Taiwan, diplomata 
Fabio Guimarães Franco. 
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Adriano Sarney critica programa “Mais Dívidas” de Flávio Dino 

 
Adriano Sarney condena endividamento do Estado promovido por Flávio Dino 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) usou as redes sociais para criticar o que 
chama de programa “Mais Dívidas”, criado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) para 
onerar os cofres do Estado. O mais recente envidamento autorizado pelo comunista é 
um empréstimo junto à Caixa Econômica Federal, que será votado nesta quinta-feira 
(17), em regime de urgência, pela Assembleia Legislativa. 
 
O empréstimo a ser contraído junto à Caixa é de R$ 440 milhões. Para Adriano, é uma 
situação temerária, tendo em vista as dívidas decorrentes de outros financiamentos já 
feitos pelos comunistas. 
 
O deputado lembra que apenas este ano já foram R$ 150 milhões da Caixa e 100 
milhões em moeda estrangeira do Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola 
(Fida). “Sem falar nos R$ 2 bilhões do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) que a ex-governadora Roseana deixou em caixa para o atual governador 
investir”, ressaltou. 
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Objetivo 
 
O mais novo empréstimo contraído por Flávio Dino será destinado ao programa 
“Maranhão mais Justo e Competitivo – Infraestrutura”. Segundo consta do projeto de 
lei enviado pelo Palácio dos Leões à Assembleia Legislativa, o crédito disponibilizado 
pelo bando estatal será aplicado nos setores de transporte (rodovias e aquisição de 
motoniveladoras), saneamento ambiental (abastecimento de água) e segurança pública 
(aquisição de viaturas). 
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Assembleia aprova projeto que organiza Sistema de Transporte Rodoviário 
Intermunicipal de Passageiros 

 
 
O Plenário aprovou, na sessão desta quarta-feira (16), o Projeto de Lei Nº 147/16, de 
autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a estruturação do Sistema de Transporte 
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão (STRP) e dá 
outras providências. 
 
Na Mensagem Nº 054/2016 encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio 
Dino explica que a Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana (MOB) tem 
por finalidade desenvolver políticas públicas de transporte e mobilidade urbana que 
promovam deslocamento mais acessível através da fiscalização, regulação, 
planejamento e controle dos meios de transporte e sistema viário estadual. 
 
O governador Flávio Dino argumenta que, “considerando a constante evolução do 
Sistema de Transporte Coletivo e a crescente necessidade da sociedade em ter um 
sistema de transporte eficaz, faz-se necessário um instrumento normativo atualizado 
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para a devida adequação do referido sistema.” 
 
De acordo com a Mensagem Governamental Nº 054, o Projeto de Lei Nº 147 “reflete o 
interesse da Administração em garantir um serviço de transporte coletivo de 
qualidade, almejando sempre o bem-estar da população maranhense.” 
 
O Artigo 1º do Projeto de Lei Nº 147/16 diz que fica criado o Sistema Estadual de 
Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Maranhão 
(STRP/MA), o qual será regido pela presente Lei, seus regulamentos e demais normas 
legais, em especial pelas Leis Federais nº 8.078/1990, nº 8.666/1993, nº 8.987/1995, nº 
9.503/1997, nº 10.233/2001, nº 10.406/2002 e nº 12.587/2012, e pelas Leis Estaduais 
nº 10.213/2015 e nº 10.225/2015. 
 
O Art. 2º diz que compete ao Estado do M aranhão, através da Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana (MOB), explorar, organizar, dirigir, coordenar, 
fiscalizar, executar, delegar, extinguir, reverter, encampar e controlar a prestação de 
serviços públicos relativos ao STRP/MA. 
 
Art. 3º diz que o STRP/MA é constituído pelo conjunto dos meios que, nos limites 
geopolíticos do Estado e utilizando a infraestrutura rodoviária nele existente, destina-
se a atender a necessidade pública de deslocamento de pessoas. 
 
O Art. 4º diz que a exploração do STRP/MA pressupõe a observância do princípio da 
prestação do serviço adequado e observará: o estatuto jurídico das licitações, no que 
for cabível; as normas que regulam a defesa da concorrência e a repressão ao abuso do 
poder econômico; e as normas de defesa do consumidor. 
 
O texto completo do Projeto de Lei Nº 147/16 está publicado no Diário da Assembleia 
Legislativa, edição do dia 12 de julho de 2016. 
 

 


