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TV Assembleia passa a transmitir sessões e audiências públicas ao vivo via Facebook 

 
 
A TV Assembleia passou a transmitir, diariamente, as sessões plenárias, solenes, 
especiais e audiências públicas, ao vivo, também por meio da sua página oficial no 
Facebook com a mesma qualidade de imagens, áudio e cobertura total da emissora 51.2. 
Para acompanhar as transmissões, basta acessar www.facebook.com/rtvalema ou 
digitar TV Assembleia Maranhão na aba de pesquisa da rede social. 
 
Após o encerramento das transmissões, os vídeos ficam à disposição dos internautas e 
seguidores, na página, para visualizações a qualquer momento. As sessões plenárias são 
transmitidas às segundas-feiras, a partir das 16h, e de terça a quinta-feira, a partir das 
9h30. 
 
Com o mesmo objetivo, as sessões plenárias começaram a ser transmitidas também, em 
tempo real, pelo Instagram da Assembleia Legislativa do Maranhão. É só seguir o perfil 
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@assembleialegma. Os novos canais de veiculação das atividades do Legislativo estadual 
somam-se às já tradicionais transmissões ao vivo pela TV Assembleia, no canal aberto 
51.2 ou 17 na TVN, e pelo site www.al.ma.leg.br. 
 
Novas tecnologias 
 
Segundo o diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, 
as transmissões diretas da TV Assembleia, via Facebook, passaram a ser possíveis graças 
à tecnologia do Play Out (exibidor), moderno equipamento adquirido pela Casa, e que 
faz com que a emissora do Rangedor possa se conectar à comunidade virtual com todos 
os seus próprios recursos de imagem e áudio. 
 
“Com as transmissões das sessões plenárias e outros eventos da Casa também pelo 
Facebook e Instagram, alcançaremos um público maior e diversificado, dando maior 
amplitude aos pronunciamentos dos deputados estaduais, bem como aos assuntos de 
interesse dos maranhenses, que estão em pauta”, afirmou Edwin Jinkings. 
 
Para a diretora-adjunta de Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza, o 
objetivo é ampliar a presença da Alema na comunidade, fazendo uso de ferramentas que 
possibilitem o acesso à informação, garantindo maior transparência das ações do Poder 
Legislativo. “As transmissões via Facebook e Instagram também permitem maior 
interação com os usuários das redes sociais, que podem comentar, reagir ou 
compartilhar o conteúdo”, frisou. 
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Osmar Filho é reeleito membro da executiva nacional do PDT 

 
Na oportunidade, o parlamentar foi reeleito como membro da executiva nacional da sigla. 
 
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho, participou, nesta 
segunda-feira (18), da 25ª Convenção Nacional do PDT, em Brasília. 
 
Osmar participou do evento acompanhado de várias lideranças pedetistas, tais como o 
senador Weverton Rocha (presidente estadual da legenda); o prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior; o vereador e presidente do PDT em São Luís, Raimundo Penha; os deputados 
Márcio Honaiser, Glalbert Cutrim, Rafael Leitoa, Gil Cutrim; dentre outras. 
 
É gratificante ter a oportunidade novamente de construir a história do PDT no Brasil e 
em nossa cidade de atuação política. A escolha nos motiva a fazer parte de uma legenda 
que muito contribui para a nova política municipalista”, disse o presidente. 
 
Durante o evento, foi lançado o projeto “PDT Digital” e realizado a eleição para escolha 
dos demais membros do Diretório Nacional. Também foram discutidos temas como a 
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conjuntura política do país e os projetos considerados prioritários para a população, 
dentre eles a Reforma da Previdência. 
 
Articulação – Após a convenção, os representantes políticos da Grande Ilha se reuniram 
com o líder do PDT na Câmara Alta, Weverton Rocha, para discutir projetos e programas 
sociais para a cidade de São Luís. 
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Um minuto de silêncio na Assembleia Legislativa pelas mulheres que recorreram ao 
suicídio em Barra do Corda… 

Que atitudes nossos políticos estão tomando, além do silêncio? 
 
Para reflexão: 
 
Extrema Pobreza, estupros, suicídio de mulheres, assaltos: nossa população está 
desistindo de viver? Um sinal de alerta pela atitude extrema que está tornando-se 
corriqueira nas cidades grandes do estado. 
 
Numa grande cidade do Maranhão, o grito silencioso sufocante pela falta de qualidade 
de vida continua fazendo vítimas. Não basta apenas ficar em silencio, o Maranhão 
precisa funcionar, sair das propagandas e dar condições de vida para seu povo, suas 
mulheres. 
 
Nesta manhã, a sessão do parlamento estadual começou com um pedido de silêncio 
pelas três mulheres que recorreram ao suicídio nos últimos dias na cidade de Barra do 
Corda. A homenagem póstuma foi válida, mas precisa trazer uma reflexão na Casa do 
Povo, sobretudo aos nossos políticos: que estão fazendo para que o Maranhão saia da 
extrema pobreza, dê condições de uma vida melhor ao seu povo, neste caso, às suas 
mulheres? 
 
Abaixo, trecho do blog do Luis Cardoso: 
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Pinheiro foi um dos contemplados pela Lei de Incentivo ao Esporte, com o apoio do 
deputado Dr. Leonardo Sá 

 
 
Na manhã desta quinta-feira (19), o governador Flávio Dino em parceria com a Federação 
Maranhense de Futebol (FMF), por meio da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte, e a 
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), entregou os certificados de apoio 
financeiro aos clubes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol. 
 
A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no palácio dos Leões e contou com a 
presença do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, representante de um dos times 
contemplados, o Pinheiro Atlético Clube do município de Pinheiro. 
 
Dr. Leonardo Sá, tem como uma de suas marcas o incentivo ao esporte, principalmente 
o futebol amador, esporte esse que ele sempre abraçou e promoveu no município de 
Pinheiro e região da Baixada. 
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TV Assembleia passa a transmitir sessões e audiências públicas ao vivo via Facebook 

 
 
A TV Assembleia passou a transmitir, diariamente, as sessões plenárias, solenes, 
especiais e audiências públicas, ao vivo, também por meio da sua página oficial no 
Facebook com a mesma qualidade de imagens, áudio e cobertura total da emissora 51.2. 
Para acompanhar as transmissões, basta acessar https://www.facebook.com/rtvalema 
ou digitar TV Assembleia Maranhão na aba de pesquisa da rede social. 
 
Após o encerramento das transmissões, os vídeos ficam à disposição dos internautas e 
seguidores, na página, para visualizações a qualquer momento. As sessões plenárias são 
transmitidas às segundas-feiras, a partir das 16h, e de terça a quinta-feira, a partir das 
9h30. 
 
Com o mesmo objetivo, as sessões plenárias começaram a ser transmitidas também, em 
tempo real, pelo Instagram da Assembleia Legislativa do Maranhão. É só seguir o perfil 
@assembleialegma. Os novos canais de veiculação das atividades do Legislativo estadual 

https://www.facebook.com/rtvalema


 

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 

somam-se às já tradicionais transmissões ao vivo pela TV Assembleia, no canal aberto 
51.2 ou 17 na TVN, e pelo site http://www.al.ma.leg.br. 
 
Novas tecnologias 
 
Segundo o diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, 
as transmissões diretas da TV Assembleia, via Facebook, passaram a ser possíveis graças 
à tecnologia do Play Out (exibidor), moderno equipamento adquirido pela Casa, e que 
faz com que a emissora do Rangedor possa se conectar à comunidade virtual com todos 
os seus próprios recursos de imagem e áudio. 
 
“Com as transmissões das sessões plenárias e outros eventos da Casa também pelo 
Facebook e Instagram, alcançaremos um público maior e diversificado, dando maior 
amplitude aos pronunciamentos dos deputados estaduais, bem como aos assuntos de 
interesse dos maranhenses, que estão em pauta”, afirmou Edwin Jinkings. 
 
Para a diretora-adjunta de Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza, o 
objetivo é ampliar a presença da Alema na comunidade, fazendo uso de ferramentas que 
possibilitem o acesso à informação, garantindo maior transparência das ações do Poder 
Legislativo. “As transmissões via Facebook e Instagram também permitem maior 
interação com os usuários das redes sociais, que podem comentar, reagir ou 
compartilhar o conteúdo”, frisou. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/
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O deputado estadual Wellington do Curso realizou na última quinta-feira (14), 
importante reunião com os candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar do 
Maranhão, que integram o cadastro de reserva, no auditório principal da OAB/MA. 

 
 

O ponto de discussão na reunião foi a nomeação dos 1.800 aprovados no concurso da 
PM e dos 214 subjudices, já que houve a previsão na lei orçamentária de 2019 para a 
nomeação de 2.000 novos PM’s. A solicitação abrange todos os que realizaram o curso 
de formação e estão aguardando a nomeação, são eles: os integrantes do cadastro de 
reserva, as pessoas com deficiência e os subjudices, ou seja, policiais militares formados 
e não nomeados. 
 
“Como deputado estadual, já solicitei, na Assembleia Legislativa, a imediata nomeação 
dos aprovados no concurso da Polícia Militar. Existe previsão orçamentária, por exemplo, 
para a nomeação imediata de 2.000 novos policiais. Falta é competência! Flávio Dino não 
nomeia os aprovados no concurso da PM porque não quer. Atualmente, o Maranhão 
conta com 37 secretarias e agências. Por que não reduziu as secretarias? Por que não 
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reduziu o número de cargos comissionados? E o que falar sobre essa ânsia de 
arrecadação de Flávio Dino? Que já aumentou o imposto dos combustíveis três vezes, 
por exemplo? O Estado arrecada sim, o suficiente para nomear concursados. Deveria ser 
questão de prioridade nomear os policiais militares. Nos reunimos com aprovados e não 
nomeados na OAB, para assim apreciar os mecanismos jurídicos possíveis a fim de 
garantir a nomeação de todos os aprovados”, disse o deputado Wellington. 

 

  



 

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: 
“Tragédia em Suzano deve levar autoridades a 

refletirem sobre flexibilização da posse de armas”, diz 
Zé Inácio 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2019 

“Tragédia em Suzano deve levar autoridades a refletirem sobre flexibilização da posse 
de armas”, diz Zé Inácio 

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta terça-feira (19) para falar sobre 
os tristes atentados que aconteceram na escola Raul Brasil, em Suzano/SP e em duas 
mesquitas na Nova Zelândia, e fez um paralelo sobre a flexibilização das leis brasileiras 
para a posse de armas. 
 

 
 

“Enquanto pelo ocorrido na Nova Zelândia a primeira Ministra determinou que 
encaminhará um projeto de lei para tornar mais rígido o acesso ao porte de armas, aqui 
no Brasil lideranças destacadas do Governo, a exemplo do Major Olímpio, diz que se os 
professores estivessem armados essa tragédia, talvez, tivesse sido evitada. Ou seja, ele 
não só defende e promove o livre acesso às armas como também defende que o 
professor ao invés de ter em suas mãos livros, a capacitação, a formação, ele defende 
que os professores usem a arma nas escolas.”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar criticou o atual governo federal, que editou um decreto para facilitar a 
compra e posse de armas no Brasil. “Como ter acesso a arma é uma política de 
segurança? É um grande equívoco desse Governo que se elegeu com a promessa de 
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trabalhar uma proposta de segurança pública para o Brasil, mas que não tem 
apresentado nenhuma resposta significativa”, disse. 
 
Zé Inácio destacou ainda dados que mostram queda no número de mortes por armas de 
fogo após entrar em vigor o Estatuto do Desarmamento, realidade que pode mudar com 
a facilidade do acesso a armas. 
 
E finalizou afirmando: “não quero dizer com isso que o Brasil não continua nas 
estatísticas do país que mais mata, que mais comete homicídio a partir da arma de fogo, 
mas é importante que se faça esse debate, se faça essa reflexão a partir desse episódio. 
E em vez das autoridades pensarem em flexibilizar a liberação de armas, nós que somos 
representantes do povo temos que fazer esse debate para dizer que liberar arma não 
resolve, só aumenta os índices de violência, não só no país, mas em todo o mundo”, 
concluiu. 
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Deputado federal tem procurado parlamentares estaduais e federais para fortalecer seu 
partido, o PR, com vistas às eleições de 2022, passando também pela eleição de 2020 

 
JOSIMAR COM OTHELINO E SUA BANCADA DE DEPUTADOS NA ASSEMBLEIA, que pode aumentar ainda este ano de 2019 

 

O deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que comanda o PR no estado, está em 
franca campanha de governador, mesmo faltando ainda quase quatro anos para as 
eleições de 2022. 
 
E para fortalecer-se como liderança estadual, faz uma verdadeira busca por deputados 
federais e estaduais, oferecendo espaços de poder no partido, que já tem cinco 
deputados na Assembleia. 
 
Josimar conversou diretamente com os deputados estaduais Wendell Lages (PMN) e 
Rigo Teles (PV); e aliados seus buscaram o deputado federal Marreca Filho (Patriota). 
 
Josimar também pretender ter o PR disputando as principais prefeituras do Maranhão, 
entre elas a de São Luís – para isso, tenta atrair também o colega de bancada Eduardo 
Braide (PMN). 
 
Com estrutura política em boa parte do Maranhão, prefeituras sob seu comando direto 
e estrutura financeira pujante, Josimar já decidiu que quer voos mais altos em 2022. 
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A menos que seja abatido em pleno voo pela Justiça comum ou eleitoral… 
 
Leia também: 
 
Josimar de Maranhãozinho quer PR na disputa em São Luís… 
Josimar de Maranhãozinho investigado por fraude eleitoral… 
As estripulias de Josimar de Maranhãozinho… 

 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/02/05/josimar-de-maranhaozinho-quer-pr-na-disputa-em-sao-luis/
https://oimparcial.com.br/noticias/2017/08/josimar-de-maranhaozinho-e-investigado-por-fraude-eleitoral/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/10/03/as-estripulias-de-josimar-de-maranhaozinho/


 

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: 
César Pires cria Frente Parlamentar em Defesa dos 

Hipertensos e Diabéticos 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2019 

César Pires cria Frente Parlamentar em Defesa dos Hipertensos e Diabéticos 

 
 

Discutir ações preventivas e a melhoria da assistência médica a hipertensos e diabéticos 
são alguns dos objetivos da Frente Parlamentar criada pelo deputado César Pires na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Lembrando que cerca de 10% da população são 
acometidos dessas duas doenças crônicas, o parlamentar pregou união de forças para 
que essas pessoas tenham direito a melhor qualidade de vida. 
 
César Pires justificou a criação da Frente Parlamentar em Defesa dos Hipertensos e 
Diabéticos do Maranhão ao ressaltar que a grande maioria desses pacientes não tem 
condições financeiras para custear medicamentos, insumos e assistência médica e 
hospitalar. Por meio da Frente, serão realizadas audiências públicas, visitas técnicas e 
outras ações para discutir problemas e propor soluções. 
 
“Recentemente, o governo estadual fechou o Cemesp, que era um centro de referência 
para hipertensos e diabéticos em São Luís. E transferiu para o PAM Diamante esse 
atendimento a cerca de 8 mil pessoas, reduzindo em 70% o quadro de profissionais e 
dificultando o acesso desses pacientes a uma assistência médica e ambulatorial de 
qualidade”, lamentou César Pires. 
 
O deputado informou que a criação da Frente Parlamentar foi idealizada com 
representantes dos diabéticos e hipertensos do Maranhão, e a intenção é fortalece-la 
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com a participação de outros parlamentares, da classe médica, de representantes de 
instituições e da sociedade civil organizada. 
 
“É cada vez maior o número de pessoas que adoecem e que chegam a ficar mutiladas 
por não terem a assistência adequada. A Assembleia Legislativa do Maranhão não pode 
calar diante desse quadro.Devemos lutar para que as pessoas tenham mais qualidade de 
vida”, enfatizou. 
 
César Pires concluiu seu pronunciamento afirmando que é preciso garantir, desde a 
atenção básica nos municípios, que sejam feitos os investimentos necessários em saúde 
pública. 
 
“As pessoas passam fome, dor e muito sofrimento em busca de assistência. Falta tudo, 
desde o esparadrapo, para atender a essas pessoas. Não podemos silenciar quando o 
governo estadual reduz de R$ 282 milhões, em 2015, para R$ 280 milhões, em 2018, os 
gastos com o sistema de saúde e fecha serviços importantes como o Cemesp, em um 
estado em que 12,5% da população tem renda familiar de R$ 85,00. É o interesse dessas 
pessoas que temos a obrigação de defender”, finalizou ele. 
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“Tragédia em Suzano deve levar autoridades a refletirem sobre flexibilização da posse 
de armas”, defende Zé Inácio 

 
Zé Inácio criticou o atual Governo Federal por ter editado um decreto para facilitar a compra e a posse de armas no Brasil 

 

O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta terça-feira (19) para falar sobre 
os tristes atentados que aconteceram na escola Raul Brasil, em Suzano/SP e em duas 
mesquitas na Nova Zelândia, e fez um paralelo sobre a flexibilização das leis brasileiras 
para a posse de armas. 
 
“Enquanto pelo ocorrido na Nova Zelândia a primeira Ministra determinou que 
encaminhará um projeto de lei para tornar mais rígido o acesso ao porte de armas, aqui 
no Brasil lideranças destacadas do Governo, a exemplo do Major Olímpio, diz que se os 
professores estivessem armados essa tragédia, talvez, tivesse sido evitada. Ou seja, ele 
não só defende e promove o livre acesso às armas como também defende que o 
professor ao invés de ter em suas mãos livros, a capacitação, a formação, ele defende 
que os professores usem a arma nas escolas.”, disse Zé Inácio. 
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O parlamentar criticou o atual governo federal, que editou um decreto para facilitar a 
compra e posse de armas no Brasil. “Como ter acesso a arma é uma política de 
segurança? É um grande equívoco desse Governo que se elegeu com a promessa de 
trabalhar uma proposta de segurança pública para o Brasil, mas que não tem 
apresentado nenhuma resposta significativa”, disse. 
 
Zé Inácio destacou ainda dados que mostram queda no número de mortes por armas de 
fogo após entrar em vigor o Estatuto do Desarmamento, realidade que pode mudar com 
a facilidade do acesso a armas. 
 
E finalizou afirmando: “não quero dizer com isso que o Brasil não continua nas 
estatísticas do país que mais mata, que mais comete homicídio a partir da arma de fogo, 
mas é importante que se faça esse debate, se faça essa reflexão a partir desse episódio. 
E em vez das autoridades pensarem em flexibilizar a liberação de armas, nós que somos 
representantes do povo temos que fazer esse debate para dizer que liberar arma não 
resolve, só aumenta os índices de violência, não só no país, mas em todo o mundo”, 
concluiu. 
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Wellington do Curso participa do III Seminário do Dia Mundial das Doenças Raras, em 
São Luís 

 
Deputado Wellington em gesto de carinho e atenção a criança portadora  
de doença rara 

 
O deputado estadual Wellington do Curso participou juntamente com o presidente da 
Associação Maranhense de Doenças Genéticas e Raras-AMAGER, Paulo Ricarte e com o 
defensor público, Dr. Joaquim Neto, do Terceiro Seminário do Dia Mundial das Doenças 
Raras, no auditório do Hemomar, nesta sexta (15). 
 
Dentre os palestrantes da mesa, a médica geneticista, Dra. Maria Juliana (conhecida 
como “mãe dos raros”) e a consultora científica, Simone Marinho abordaram sobre a 
mucopolissacaridose, o aconselhamento genético e a triagem neonatal, como também 
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as dificuldades e avanços no tratamento de pessoas com doenças genéticas e raras em 
todo o Estado. 
 
O deputado Wellington falou sobre os encaminhamentos feitos ao governo do Estado, 
inclusive o Centro de Referência Especializado para o tratamento, como também outros 
solicitados na audiência pública ocorrida na Assembleia Legislativa, no dia 27 de 
fevereiro. E lembrou que a próxima acontecerá 60 dias após a esta realizada. 
 

 
Em seu discurso, Wellington reafirmou seu compromisso com os portadores de doenças genéticas e raras 

 
“Reafirmo meu compromisso com os portadores de doenças genéticas e raras. Me 
coloco a disposição através do meu gabinete para o que precisarem e estou engajado 
para melhorar o atendimento e a qualidade de vida destas pessoas através da criação de 
um Centro de Referência Especializado no tratamento destas doenças. Continuaremos 
lutando para que todos pacientes de doenças genéticas e raras sejam atendidos de 
forma completa na saúde do Maranhão, sem ter que judicializar o atendimento. Vocês 
não estão mais sozinhos, são raros, porém, não são invisíveis”, disse Wellington do 
Curso. 
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“Flávio Dino não nomeia os aprovados no concurso da PM porque não quer”, diz 
Wellington do Curso durante audiência 

 
Deputado Wellington promoveu mais uma audiência pública com concursados da PM 

 
O deputado estadual Wellington do Curso realizou, na última quinta-feira, dia 14, 
importante reunião com os candidatos aprovados no concurso da Polícia Militar do 
Maranhão e que integram o cadastro de reserva. A reunião aconteceu no auditório 
principal da OAB. 
 
O ponto de discussão da reunião foi a nomeação dos 1.800 aprovados no concurso da 
PM e dos 214 subjudice, já que houve a previsão na lei orçamentária de 2019 para a 
nomeação de 2.000 novos PM’s. A solicitação abrange todos que realizaram o curso de 
formação e estão aguardando a nomeação, são eles: os integrantes do cadastro de 
reserva, as pessoas com deficiência e os sub judice’s, ou seja, policiais militares formados 
e não nomeados. 
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“Como deputado estadual, já solicitamos, na Assembleia Legislativa, a imediata 
nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Militar. Existe previsão orçamentária, 
por exemplo, para a nomeação imediata de 2.000 novos policiais. Falta é competência! 
Flávio Dino não nomeia os aprovados no concurso da PM porque não quer. Atualmente, 
o Maranhão conta com 37 secretarias e agências. Por que não reduziu as secretarias? 
Por que não reduziu o número de cargos comissionados? E o que falar sobre essa ânsia 
de arrecadação de Flávio Dino? Que já aumentou o imposto dos combustíveis 3 vezes, 
por exemplo? O Estado arrecada sim! O suficiente para nomear concursados. Deveria 
ser questão de prioridade nomear os policiais militares. Nos reunimos, com aprovados e 
não nomeados, na OAB para, assim, apreciar os mecanismos jurídicos possíveis a fim de 
garantir a nomeação de todos aprovados”, disse o deputado Wellington. 
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Adriano sugere CPI para investigar abandono do sistema de videomonitoramento 

 
Adriano não descarta apresentar requerimento com pedido de  
criação de CPI para investigar mau funcionamento do sistema  
de videomonitoramento 

 

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) disse estar disposto a propor ao plenário da 
Assembleia Legislativa a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para 
apurar denúncias de mau funcionamento e de desativação do sistema de 
videomonitoramento, instalado em 2014, na última gestão da ex-governadora Roseana 
Sarney, para auxiliar na prevenção e repressão à violência em vias e logradouros públicos 
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de São Luís. Distribuídas em pontos estratégicos da capital, as 220 câmeras instaladas há 
cinco anos estariam funcionando de forma precária desde o início do governo Flávio Dino 
(PCdoB) e há quem diga que já foram até desligadas. 
 
Adriano revelou sua intenção de propor a CPI no início da manhã desta terça-feira (19), 
em entrevista ao programa Nova Manhã, da Rádio Nova FM, ocasião em que comentou 
o caos no trânsito provocado por uma manifestação popular, no Jaracati, motivada pelo 
atropelamento de um pai e uma filha, de apenas 1 ano, ao atravessar a Avenida Carlos 
Cunha, no trecho próximo à cabeceira da Ponte Bandeira Tribuzi. Durante o protesto, 
populares reivindicaram a apresentação das imagens supostamente captadas pelas 
câmeras para ajudar a identificar o motorista atropelador, que fugiu do local sem prestar 
socorro às vítimas e desde então está sendo procurado. 
 
O parlamentar considerou um absurdo o descaso do atual governo com um sistema que, 
além de auxiliar as operações de segurança pública, representou, na época de sua 
aquisição pelo Estado, um investimento de R$ 14 milhões. “Uma CPI seria um importante 
instrumento para obrigar o governo comunista a explicar por que o videomonitoramento 
não está mais cumprindo a sua finalidade de combater o crime e por que um recurso tão 
expressivo está sendo desperdiçado”, justificou. 
 
Adriano recordou o período em que as câmeras estavam em pleno funcionamento, 
quando crimes foram coibidos, autores foram identificados e presos e até atos obscenos 
foram flagrados e punidos, de acordo com a lei, “Nos últimos quatro anos, não vimos 
nenhum crime solucionado com auxílio do videomonitoramento”, observou, 
questionando se a devida manutenção dos equipamentos está sendo feita. 
 
Falta de planejamento 
 
Sobre os múltiplos congestionamentos causados pela manifestação popular, que 
praticamente pararam a região central da cidade, Adriano acusou a falta de 
planejamento da administração municipal na área de trânsito. Também criticou o 
governo estadual por não cumprir a promessa de firmar parceria com as prefeituras da 
Ilha de São Luís. “É um governo de propaganda. São Luís precisa de um gestor 
competente, de alguém que apareça. Cadê o prefeito? Cadê o governador fora das suas 
mídias sociais?”, indagou. 
 
O deputado garantiu que cobrará, na Assembleia Legislativa, um planejamento para São 
Luís e para o Maranhão. “Vamos atuar para que o governo saia das mídias sociais e deixe 
de lado a propaganda barata e comece a trabalhar”, anunciou. 
 
Assista ao vídeo: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=S--vvVTgrV4
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“Obra da Ponte de Areias, em Santa Rita, será concluída, graças ao governador Flávio 
Dino”, diz Neto Evangelista 

 
 
Em seu pronunciamento na sessão plenária desta terça-feira (19), o deputado Neto 
Evangelista (DEM) destacou a obra de conclusão da Ponte de Areias, no município de 
Santa Rita, que deverá ser entregue ainda este ano. 
 
“É uma obra pela qual muito lutamos. Trata-se de uma luta encabeçada pelo meu 
saudoso pai, João Evangelista, e que sensibilizou, também, o governador Flávio Dino 
(PCdoB) e a secretária das Cidades à época, Flávia Alexandrina. Eles, assim como o meu 
pai, foram incansáveis para que esse sonho começasse a ser concretizado”, lembrou. 
 
A obra, que liga diversos povoados do município de Santa Rita cortados pelo rio 
Itapecuru, tem 125 metros de extensão, duas vias, beneficiará cerca de 10 mil moradores 
e passou por várias etapas. 
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Em 2013, a obra manteve-se em atividade somente nos primeiros meses. Em 2015, após 
reunião com o governador Flávio Dino, Neto Evangelista garantiu a continuidade dos 
trabalhos, com a celebração de dois convênios entre o Governo do Estado e o município 
de Santa Rita, nos valores de R$ 4,8 milhões e R$ 2 milhões, respectivamente, para a 
conclusão do empreendimento, inclusive das duas cabeceiras da ponte não constantes 
do projeto inicial. 
 
“Agora, com o sonho prestes a ser realizado, é hora de comemorar e de agradecer, em 
nome do povo de Santa Rita, a todos que contribuíram para que o projeto vingasse, 
principalmente ao governador Flávio Dino, grande responsável pela conclusão dessa 
obra tão importante”, concluiu o deputado. 
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TV Assembleia passa a transmitir sessões e audiências públicas ao vivo via Facebook 

 
Para acompanhar as transmissões, basta acessar www.facebook.com/rtvalema ou digitar TV Assembleia Maranhão  
na aba de pesquisa da rede social. 

 
A TV Assembleia passou a transmitir, diariamente, as sessões plenárias, solenes, 
especiais e audiências públicas, ao vivo, também por meio da sua página oficial no 
Facebook com a mesma qualidade de imagens, áudio e cobertura total da emissora 51.2. 
Para acompanhar as transmissões, basta acessar www.facebook.com/rtvalema ou 
digitar TV Assembleia Maranhão na aba de pesquisa da rede social. 
 
Após o encerramento das transmissões, os vídeos ficam à disposição dos internautas e 
seguidores, na página, para visualizações a qualquer momento. As sessões plenárias são 
transmitidas às segundas-feiras, a partir das 16h, e de terça a quinta-feira, a partir das 
9h30. 
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Com o mesmo objetivo, as sessões plenárias começaram a ser transmitidas também, em 
tempo real, pelo Instagram da Assembleia Legislativa do Maranhão. É só seguir o perfil 
@assembleialegma. Os novos canais de veiculação das atividades do Legislativo estadual 
somam-se às já tradicionais transmissões ao vivo pela TV Assembleia, no canal aberto 
51.2 ou 17 na TVN, e pelo site www.al.ma.leg.br. 
 
Novas tecnologias 
 
Segundo o diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa, jornalista Edwin Jinkings, 
as transmissões diretas da TV Assembleia, via Facebook, passaram a ser possíveis graças 
à tecnologia do Play Out (exibidor), moderno equipamento adquirido pela Casa, e que 
faz com que a emissora do Rangedor possa se conectar à comunidade virtual com todos 
os seus próprios recursos de imagem e áudio. 
 
“Com as transmissões das sessões plenárias e outros eventos da Casa também pelo 
Facebook e Instagram, alcançaremos um público maior e diversificado, dando maior 
amplitude aos pronunciamentos dos deputados estaduais, bem como aos assuntos de 
interesse dos maranhenses, que estão em pauta”, afirmou Edwin Jinkings. 
 
Para a diretora-adjunta de Comunicação da Assembleia, jornalista Sílvia Tereza, o 
objetivo é ampliar a presença da Alema na comunidade, fazendo uso de ferramentas que 
possibilitem o acesso à informação, garantindo maior transparência das ações do Poder 
Legislativo. “As transmissões via Facebook e Instagram também permitem maior 
interação com os usuários das redes sociais, que podem comentar, reagir ou 
compartilhar o conteúdo”, frisou. 
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Pinheiro: com apoio de Leonardo Sá, PAC recebe patrocínio do governo 

 
 
Na manhã de desta quinta-feira (19), o governador Flávio Dino em parceria com a 
Federação Maranhense de Futebol (FMF), por meio da Lei Estadual de Incentivo ao 
Esporte, e a Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), entregou os certificados de 
apoio financeiro aos clubes que disputam o Campeonato Maranhense de Futebol. 
 
A cerimônia de entrega dos certificados aconteceu no palácio dos Leões e contou com a 
presença do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, representante de um dos times 
contemplados, o Pinheiro Atlético Clube do município de Pinheiro. 
 
Dr. Leonardo Sá, tem como uma de suas marcas o incentivo ao esporte, principalmente 
o futebol amador, esporte esse que ele sempre abraçou e promoveu no município de 
Pinheiro e região da Baixada. 
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Brumadinho: bombeiros do MA serão homenageados por iniciativa de Neto Evangelista 

 
 
Os bombeiros militares do Maranhão que atuaram nas buscas por vítimas da tragédia de 
Brumadinho serão mais uma vez homenageados no estado. 
 
Nesta quarta-feira (20), eles serão condecorados pela Assembleia Legislativa, em sessão 
solene. 
 
Por iniciativa do deputado Neto Evangelista (DEM), receberão a medalha de honra ao 
mérito legislativo Manoel Bequimão, maior honraria do Poder Legislativo Estadual. 
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PSB avaliza Bira do Pindaré para disputar a Prefeitura de São Luís no pleito de 2020 

 
Bira do Pindaré chancelado pelo PSB para disputar a prefeitura de São Luís em 2020 

 
Estava escrito no firmamento, mas a confirmação veio bem antes do que era aguardado: 
o deputado federal Bira do Pindaré será o candidato do PSB à Prefeitura de São Luís em 
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2019. A decisão foi tomada ontem, em Brasília, numa reunião entre o presidente 
regional do partido, Luciano Leitoa, atual prefeito de Timon, e o presidente Nacional, 
Carlos Siqueira. Nenhuma surpresa na reunião, na pauta nem na decisão tomada, a não 
ser o fato de que o PSB decidiu antecipar o lançamento de Bira do Pindaré à sucessão do 
prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT) e dando a entender que a candidatura do 
parlamentar será independente da aliança. E no contexto geral dos primeiros 
preparativos para o pleito, que se realizará daqui a pouco mais de 17 meses, Bira do 
Pindaré entra na briga com o ar de quem já tem a candidatura como fato consumado, 
confirmando sua própria sentença segundo a qual para ser candidato basta ter um 
partido e um mandato como garantia, o que se encaixa perfeitamente no seu perfil. 
 
Há cerca de duas semanas, numa conversa informal no Comitê de Imprensa da 
Assembleia Legislativa, ao ser indagado sobre se seria candidato a prefeito, o deputado 
Bira do Pindaré fora taxativo: “Eu sou candidato. Meu nome sempre foi colocado como 
candidato”, disse, alertando apenas para o fato de que naquele momento ainda não 
tinha formalizado esse propósito no partido. O que foi decidido na reunião de ontem, 
realizada sem a sua presença, confirmou a sua previsão, e lançou no cenário que se trata 
de uma decisão em princípio irrevogável. 
 
O posicionamento do PSB abre caminho para uma série de desdobramentos. O primeiro 
deles é que, em princípio, pré-candidatura de Bira do Pindaré, já com ar de candidatura, 
passa ao largo do Palácio dos Leões e do Palácio de la Ravardière, parecendo ser um 
movimento de Oposição. Além disso, a menos que haja uma reviravolta imprevisível, o 
candidato Bira do Pindaré irá para o embate sem ter o PDT nem o PCdoB como aliados, 
uma vez que, não sendo ele o candidato da aliança, pelo menos num primeiro turno terá 
de enfrentar nas urnas um candidato apoiado pelos dois partidos – O deputado estadual 
Neto Evangelista (DEM) ou o deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB), ou ainda o vereador-
presidente Osmar Filho (PDT). Sem conversas prévias com esses dois partidos, o que 
significa não ter o aval do prefeito Edvaldo Holanda Jr. e do governador Flávio Dino, a 
pré-candidatura de Bira do Pindaré pode criar um embaraço dentro da grande aliança. 
Mas ele pode também, numa hipótese muito remota, mas viável, vir a ser o candidato 
da aliança, caso o governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo Holanda Jr. não consigam 
um nome que seja bom voto e tenha vontade e habilidade para atrair os partidos 
aliancistas à sua volta. 
 
Com a desenvoltura de quem já conhece todas as filigranas do poder, Bira do Pindaré dá 
outra demonstração de que joga no escuro para obter a luz no fim do turno. Sabe que 
se viabilizar como o nome da aliança é tarefa complicada, uma vez que, ao mês o tempo 
em que tem aliados, tem também muitos adversários na seara dinista. Isso significa que 
terá de fazer, sem perder um dia de tempo, um cuidadoso e amplo trabalho de 
apaziguamento político e pessoal com o objetivo de desfazer a ideia há muito 
disseminada de que não tem a confiança plena da cúpula da aliança, e mais ainda, é por 
muitos apontado como arrogante. 
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Advogado por formação e bancário por profissão, construiu um robusto currículo como 
militante da ala sindical do PT, que o levou à presidência do poderoso e influente 
Sindicato dos Bancário. Essa militância intensa lhe proporcionou até aqui uma bem-
sucedida carreira política, com dois mandatos de deputado estadual e um de federal em 
andamento, com o cacife de já ter disputado o Senado em 2006, com votação 
consagradora em São Luís, onde derrotou o lendário Epitácio Cafeteira. Agora, na esteira 
de mais de 100 mil votos que o elegeram em 2018, o ex-petista que virou socialista ganha 
o aval do seu partido para dar a largada com o objetivo de alcançar o Palácio de la 
Ravardière, numa corrida em que, além do candidato da aliança PDT/PCdoB/DEM, terá 
de encarar oponentes como o deputado federal Eduardo Braide (ainda sem partido) e o 
deputado estadual Adriano Sarney (PV). 

 

 


