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Dr. Leonardo Sá leva Comissão da Assembleia para vistoriar a Barragem do Rio Pericumã
em Pinheiro

A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão,
liderada pelo deputado estadual dr Leonardo Sá, visitou na terça-feira (21), visitou o
município de Pinheiro para averiguação da atual situação da Barragem do Rio Pericumã.
Os deputados Dr Leonardo Sá, Mical Damasceno, Felipe dos Pneus e Zé Inácio que
compõem a Comissão estiveram presentes.
Pela manhã os deputados participaram de uma Audiência Pública na Câmara de
Vereadores, onde discutiram os danos da barragem, que há anos não são solucionados.
Após a audiência os deputados foram de lancha pelo Rio Pericumã até a Barragem, onde
fizeram a vistoria juntamente com Vereador de Pinheiro João Moraes (PSB), o
coordenador da Defesa Civil, capitão Cláudio Roberto Rodrigues, e o presidente do
Conselho Regional de Engenharia do Maranhão (CREA/MA), Berilo Macedo.
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O próximo passo será a entrega do relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Comissão de
Obras e Serviços Públicos ao Ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto.
Para o deputado Dr. Leonardo Sá a atual situação da barragem é preocupante.
“A realidade a qual nos deparamos na Barragem do Rio Pericumã é preocupante, o
descaso é assustador, a Barragem está em completo abandono e oferece um grande
risco, tanto aos moradores que vão a barragem voluntariamente fazer algum serviço,
quanto a população de Pinheiro. Precisamos urgentemente da intervenção de todos os
órgãos competentes para trabalharmos imediatamente na reforma da Barragem”,
relatou Leonardo Sá.
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Vídeo: Pinga-Fogo entre Adriano Sarney (oposição) x Yglésio Moyses (governo)
O editor do blog esteve na Assembleia Legislativa nesta terça-feira (21) e promoveu um
‘Pinga-Fogo’ fogo entre os deputados Adriano Sarney (PV), de oposição, e Yglésio Moyses
(PDT), da base do governo, sobre o empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento de
precatórios. Depois de aprovado na Assembleia, a discussão está em torno agora da linha
de crédito para esse fim.

Veja no vídeo acima.
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Dr. Leonardo Sá leva Comissão da Assembleia para vistoriar a Barragem do Rio Pericumã
em Pinheiro

A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão,
liderada pelo deputado estadual dr Leonardo Sá, visitou na terça-feira (21), visitou o
município de Pinheiro para averiguação da atual situação da Barragem do Rio Pericumã.
Os deputados Dr Leonardo Sá, Mical Damasceno, Felipe dos Pneus e Zé Inácio que
compõem a Comissão estiveram presentes.
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Pela manhã os deputados participaram de uma Audiência Pública na Câmara de
Vereadores, onde discutiram os danos da barragem, que há anos não são solucionados.
Após a audiência os deputados foram de lancha pelo Rio Pericumã até a Barragem, onde
fizeram a vistoria juntamente com Vereador de Pinheiro João Moraes (PSB), o
coordenador da Defesa Civil, capitão Cláudio Roberto Rodrigues, e o presidente do
Conselho Regional de Engenharia do Maranhão (CREA/MA), Berilo Macedo.
O próximo passo será a entrega do relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Comissão de
Obras e Serviços Públicos ao Ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto.
Para o deputado Dr. Leonardo Sá a atual situação da barragem é preocupante.
“A realidade a qual nos deparamos na Barragem do Rio Pericumã é preocupante, o
descaso é assustador, a Barragem está em completo abandono e oferece um grande
risco, tanto aos moradores que vão a barragem voluntariamente fazer algum serviço,
quanto a população de Pinheiro. Precisamos urgentemente da intervenção de todos os
órgãos competentes para trabalharmos imediatamente na reforma da Barragem”,
relatou Leonardo Sá.
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Pela terceira vez, deputado Wellington denuncia escola “indigna” de Flávio Dino e
Governo permanece sem resposta

O professor e deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar que alguém se
manifeste sobre a triste situação do Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho –
Anexo III, no povoado Mamede, localizado a 50 km de Barreirinhas. É uma escola do
estado do Maranhão e que, na propaganda do Governo, consta na lista das escolas
dignas. Ocorre que o deputado Wellington visitou o local e constatou a precariedade do
espaço.
Para o deputado Wellington, o silêncio do Governo só confirma que Flávio Dino tem
atrelado a si a forte característica de ser o “governador das mentiras”.
“Já é a terceira vez em que estamos aqui e cobramos um esclarecimento. Sabe por que
ninguém se pronunciou até agora? Porque não tem como explicar essa mentira do
Governo. A escola consta na lista que foi encaminhada pelo Governo e, de acordo com
o documento, já sofreu reforma do tipo manutenção, no valor de R$ 18.753,40. Visitei a
escola e constatei a precariedade. Mentiram dizendo que a escola é uma escola digna e
agora não sabem o que falar. E tem sido assim em tudo: é o governador das mentiras”,
afirmou o professor e deputado Wellington.
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Dr. Leonardo Sá leva Comissão da Assembleia para vistoriar a Barragem do Rio Pericumã
em Pinheiro
A Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do Maranhão,
liderada pelo deputado estadual Dr Leonardo Sá, visitou na terça-feira (21), visitou o
município de Pinheiro para averiguação da atual situação da Barragem do Rio Pericumã.

Os deputados Dr Leonardo Sá, Mical Damasceno, Felipe dos Pneus e Zé Inácio que
compõem a Comissão estiveram presentes.
Pela manhã os deputados participaram de uma Audiência Pública na Câmara de
Vereadores, onde discutiram os danos da barragem, que há anos não são solucionados.
Após a audiência os deputados foram de lancha pelo Rio Pericumã até a Barragem, onde
fizeram a vistoria juntamente com Vereador de Pinheiro João Moraes (PSB), o
coordenador da Defesa Civil, capitão Cláudio Roberto Rodrigues, e o presidente do
Conselho Regional de Engenharia do Maranhão (CREA/MA), Berilo Macedo.
O próximo passo será a entrega do relatório da Secretaria de Estado do Meio Ambiente
(SEMA), do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS) e da Comissão de
Obras e Serviços Públicos ao Ministro da Integração Nacional, Gustavo Canuto.
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Para o deputado Dr. Leonardo Sá a atual situação da barragem é preocupante.
“A realidade a qual nos deparamos na Barragem do Rio Pericumã é preocupante, o
descaso é assustador, a Barragem está em completo abandono e oferece um grande
risco, tanto aos moradores que vão a barragem voluntariamente fazer algum serviço,
quanto a população de Pinheiro. Precisamos urgentemente da intervenção de todos os
órgãos competentes para trabalharmos imediatamente na reforma da Barragem”,
relatou Leonardo Sá.
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Roberto Costa e prefeito Edvan Brandão reúnem quase 20 mil pessoas na Festa das
Mães, em Bacabal
A tradicional festa em comemoração ao Dia das Mães, promovida pelo deputado
estadual Roberto Costa (MDB), foi mais um sucesso de público. Neste ano, a festa contou
com a parceria importante do prefeito Edvan Brandão (PSC) e o apoio do deputado
federal João Marcelo (MDB), João Alberto (MDB), vereadores e secretários. O evento
aconteceu na tarde do último sábado, 18, e reuniu quase 20 mil pessoas, no Centro
Cultural, em Bacabal.

Durante a programação do evento houve a participação especial da “Fofa do Forró” de
Bacabal, e até concurso de dança entre as mães valendo prêmios. Na oportunidade,
Edvan Brandão destacou a tradicional festa, que é realizada pelo deputado estadual
Roberto Costa e, a partir deste ano, a tradição será em conjunto.
“Há muitos anos acontece essa tradicional festa para as mães em Bacabal. Agora, estou
junto com o deputado estadual Roberto Costa e não vamos parar. Só vou dar mais força
a este evento. As mães de Bacabal merecem muito mais. Nós temos um amor muito
grande pelas mães bacabalenses. Para nós, hoje é um dia de grande felicidade. E no ano
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que vem será ainda melhor, com certeza as mães terão mais orgulho ainda de ser
bacabalense. Rumo ao centenário”, disse Edvan Brandão.
Roberto Costa destacou as mais de 100 premiações que foram sorteadas para as mães.

“Quisera eu poder fazer em todos os bairros de Bacabal. Mas, enquanto vida tiver,
faremos essa festa para as mães. Eu tenho um carinho muito grande por estas mulheres.
Agora, junto com o prefeito Edvan Brandão e o apoio do deputado João Marcelo,
faremos muito mais. Tudo foi dobrado, kits cozinha, fogões, geladeiras, tanquinhos, Tvs,
liquidificadores, sanduicheira e até poupanças no valor de R$ 500,00. Graças a Deus,
conseguimos realizar esse sonho, não só para elas, mas para todos nós bacabalenses”,
assinalou.
O deputado Roberto Costa concluiu dizendo que até os ambulantes comemoraram a
festa e agradeceu a todos.
“Por aqui todos saíram ganhando, até os ambulantes estão felizes sem ser premiados,
pois nada foi cobrado a eles para venderem na nossa festa. A festa é para o povo, aqui
todos saem ganhando. E ano que vem tem muito mais. Aproveito para mandar um beijo
para cada mãe, e que possamos amá-las não só hoje, mas sempre. Precisamos valorizar
a nossa mãe”, finalizou.
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Roberto Costa reúne cerca de 20 mil em festa das mães de Bacabal

A tradicional festa em comemoração ao Dia das Mães, promovida pelo deputado
estadual Roberto Costa (MDB), foi mais um sucesso de público. Neste ano, a festa contou
com a parceria importante do prefeito Edvan Brandão (PSC) e o apoio do deputado
federal João Marcelo (MDB), João Alberto (MDB), vereadores e secretários. O evento
aconteceu na tarde do último sábado, 18, e reuniu quase 20 mil pessoas, no Centro
Cultural, em Bacabal.
Durante a programação do evento houve a participação especial da “Fofa do Forró” de
Bacabal, e até concurso de dança entre as mães valendo prêmios. Na oportunidade,
Edvan Brandão destacou a tradicional festa, que é realizada pelo deputado estadual
Roberto Costa e, a partir deste ano, a tradição será em conjunto.
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“Há muitos anos acontece essa tradicional festa para as mães em Bacabal. Agora, estou
junto com o deputado estadual Roberto Costa e não vamos parar. Só vou dar mais força
a este evento. As mães de Bacabal merecem muito mais. Nós temos um amor muito
grande pelas mães bacabalenses. Para nós, hoje é um dia de grande felicidade. E no ano
que vem será ainda melhor, com certeza as mães terão mais orgulho ainda de ser
bacabalense. Rumo ao centenário”, disse Edvan Brandão.
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Comissão de Obras da Assembleia vistoria Barragem de Pericumã e constata abandono

A iniciativa da visita partiu dos deputados Felipe dos Pneus, presidente da Comissão de Obras e Serviços
Públicos, Leonardo Sá e Thayza Hortegal (PP), presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Barragens
e Comportas do Estado do Maranhão

Uma comitiva de deputados da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia,
composta pelos deputados Felipe dos Pneus (PRTB), Mical Damasceno (PTB), Zé Inácio
Lula (PT) e Leonardo Sá (PP) vistoriou, na manhã desta terça-feira (21), a Barragem de
Pericumã, situada na cidade de Pinheiro. O coordenador da Defesa Civil, capitão Cláudio
Roberto Rodrigues, e o presidente do Conselho Regional de Agronomia (CREA/MA),
Berilo Macedo, acompanharam a vistoria.
A iniciativa da visita partiu dos deputados Felipe dos Pneus, presidente da Comissão de
Obras e Serviços Públicos, Leonardo Sá e Thayza Hortegal (PP), presidente da Frente
Parlamentar em Defesa das Barragens e Comportas do Estado do Maranhão.
A primeira etapa da agenda foi cumprida no turno matutino, com a visita da comitiva à
Câmara de Vereadores de Pinheiro, na qual os deputados manifestaram-se justificando
a visita à região e, em especial, à barragem de Pericumã. Eles ouviram os vereadores.
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“Estamos aqui para visitar, in loco, a barragem de Pericumã, que nos causa preocupação
devido ao problema de rompimento dos cabos das comportas e a falta de manutenção.
Já estivemos com o ministro do Desenvolvimento Regional, em Brasília, e vamos
encaminhar um relatório dessa vistoria àquele órgão para que tome as providências
necessárias”, esclareceu o deputado Felipe dos Pneus.
Histórico da obra
O vereador João Moraes (PSB) fez um relato resumido sobre a barragem do Pericumã:
“A construção dessa barragem foi iniciada em 1977 e sua inauguração, em 1982. Sempre
fomos nós, da comunidade, eu e outros voluntários, que operamos a barragem. Esta é
uma obra de fundamental importância para essa região, pois garante a dessalinização da
água do Rio Pericumã e o consumo da água pela população e animais”.
“A Prefeitura de Pinheiro tem contribuído com a contratação de dois funcionários que
têm ajudado nesse trabalho. O serviço de manutenção, principalmente na parte elétrica
e mecânica, tem um custo muito alto. Já enviamos diagnóstico da situação dessa
barragem, em DVD, até para o Senado da República, quando presidido pelo senador José
Sarney. Até agora, nada foi feito”, acrescentou João Moraes.
O vereador Edinildo (PCdoB) informou que a Câmara de Vereadores instalou uma
Comissão Especial de Estudos sobre a situação da Barragem de Pericumã. “Estamos
ouvindo técnicos e pessoas da comunidade. Ao término dos trabalhos, vamos elaborar
e encaminhar um relatório para as autoridades competentes. Nossa preocupação com a
situação dessa barragem é muito grande e aumentou quando, recentemente, os cabos
das comportas se romperam e causou alagamento em alguns bairros da cidade de
Pinheiro”, destacou.
Visita à barragem de Pericumã
A comitiva foi conduzida por uma lancha voadeira até o local do Rio Pericumã, onde está
instalada a barragem, distante aproximadamente 5 km da cidade de Pinheiro. Chegando
lá, os parlamentares, acompanhados de técnicos da Defesa Civil e do CREA/MA,
vistoriaram detalhadamente a obra.
Avaliação
O deputado Felipe dos Pneus contou o que foi constatado na vistoria: “Uma situação
muito perigosa, até mesmo para realizarmos a vistoria. Constatamos que as informações
que o ministro de Desenvolvimento Regional tem dessa barragem, quais sejam, de que
não corre nenhum risco e está funcionando plenamente, são totalmente desencontradas
da realidade. O que vimos foi uma obra abandonada pelo DNOCS e que oferece risco à
população. Na próxima sexta-feira, iremos até Fortaleza nos reunir com o DNOCS, em
busca de uma solução para esse grave problema”.
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Segundo o deputado Leonardo Sá, o que se viu foi as estruturas da barragem sem
proteção, as casas de máquinas totalmente deterioradas e vidros quebrados. “Uma
situação muito difícil. Registramos tudo em vídeo. Vamos voltar ao ministro de
Desenvolvimento Regional para entregar em mãos o relatório da Secretaria de Estado
do Meio Ambiente (SEMA) e do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas
(DNOCS) e o relatório desta comissão, para tentar obter a liberação dos recursos
necessários para a recuperação da Barragem de Pericumã”, salientou.
“Vimos muitos problemas. Nosso relatório vai apontar os problemas que podem ser
resolvidos pelo Governo do Estado, como, por exemplo, os aterros que garantem a
estrutura das comportas, e os de competência do Governo Federal. Foi uma visita muito
importante e nosso relatório fará as reivindicações necessárias para que essa importante
obra continue a beneficiar os municípios da região da Baixada Maranhense”, relatou o
deputado Zé Inácio Lula.
A deputada Mical Damasceno disse que, de fato, a barragem de Pericumã encontra-se
sem manutenção e que algo precisa ser feito pelas autoridades responsáveis para que a
população dessa região não seja prejudicada. “Realmente, é uma situação que preocupa
e que merece uma solução urgente das autoridades”, complementou.
Para o presidente do CREA/MA, a situação da barragem de Pericumã é grave e requer
uma ação imediata por parte das autoridades responsáveis. “Verificamos que a
barragem está em completo abandono. As funções da barragem não estão em operação
por conta dos equipamentos estarem danificados. É urgente que o DNOCS, gestor da
obra, providencie a recuperação da barragem e, posteriormente, faça um contrato de
manutenção. Se nada for feito, há riscos de danos às comunidades”, ressaltou.
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Deputado Wellington denuncia que viaturas da PM são rebocadas porque Flávio Dino
deve há 5 meses à locadora dos veículos

Wellington repudiou a propaganda enganosa de Flávio Dino, que diz superar “mil viaturas” no Maranhão

O deputado estadual Wellington do Curso denunciou, na manhã de hoje (21), o descaso
do governador Flávio Dino (PCdoB) com a segurança pública do Maranhão. As viaturas
que foram locadas pela Secretaria de Segurança Pública e cedidas à Polícia Militar do
Maranhão estão sendo rebocadas, porque o governador Flávio Dino está há cinco meses,
de acordo com a denúncia, sem pagar a Empresa Zetta Frotas.
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Viatura do Batalhão de Choque é rebocada em unidade da Polícia Militar do Maranhão

Sobre o assunto, o deputado Wellington repudiou a propaganda enganosa de Flávio
Dino, que diz superar “mil viaturas” no Maranhão. “O governador que mente ao dizer
que o Maranhão tem mais de 1000 viaturas é o mesmo que está há 05 meses sem pagar
as empresas da qual ele ‘alugou’ as viaturas, razão pela qual elas estão sendo rebocadas.
Isso é uma vergonha para o Maranhão; é uma vergonha para o nosso povo ter um
governador caloteiro, que só trabalha na propaganda. Aqui estão as fotos: as viaturas
sendo rebocadas. E aí? Em quem acreditar? Na propaganda mentirosa que diz que temos
mais de 1000 viaturas ou nessa realidade? Das viaturas sendo rebocadas?”, questionou
o deputado Wellington.
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Site do Detran informa registro de infrações de uma das viaturas

Ainda ao se pronunciar, o deputado Wellington cobrou esclarecimentos sobre o motivo
pelo qual o governador não pagou as locadoras. “Queremos saber, também, a razão pela
qual não pagaram as locadoras. Onde estão aplicando os recursos? Flávio Dino está tão
preocupado em inventar um Maranhão na propaganda que está esquecendo de pagar
os ‘aluguéis’ das viaturas? Isso é uma vergonha!”, disse Wellington.
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Relação de viaturas locadas e as respectivas empresas contratadas pelo governo

Ao final, foi encaminhado requerimento ao Secretário de Segurança Pública e ao
Governador solicitando que prestem os devidos esclarecimentos.
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Jeisael Marx tem papel destacado na audiência sobre a Feirinha do Vinhais

Jeisael cobrou uma melhor atenção para a Feira do Vinhais, além da resolução do problema na Justiça

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na
tarde de terça-feira (21), no Auditório Neiva Moreira, audiência pública com objetivo de
encontrar solução definitiva para o impasse do terreno onde, há mais de 30 anos,
funciona a tradicional Feira do Vinhais. O tema também vem sendo debatido na Câmara
de Vereadores de São Luís e teve a participação do jornalista e apresentador Jeisael
Marx.
Em abril, os feirantes fizeram um protesto contra a colocação de contêineres na área
onde funciona a feira. Eles interditaram uma das avenidas que dá acesso ao Vinhais e
exigiram a desocupação do terreno. Dias depois, a Justiça, em decisão liminar, ordenou
a retirada dos contêineres, que foram colocados pelos supostos proprietários da área.
A audiência foi dirigida pelo presidente da Comissão, deputado Duarte Jr. (PCdoB) e
contou com a presença dos vereadores Marcial Lima, César Bombeiro, Ricardo Diniz, de
representantes dos feirantes, sociedade civil, e do juiz Douglas Martins, da Vara de
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Interesses Difusos e Coletivos, além do advogado Maicon Oliveira, representante do
suposto proprietário.
Jeisael cobrou uma melhor atenção para a Feira do Vinhais, além da resolução do
problema na Justiça. “Os feirantes da feira do Vinhais estão esperando a promessa de
terem suas barracas padronizadas e as “barracas bonitinhas”, estão nas feirinhas oficiais
com os nomes das secretarias para dar visibilidade aos secretários, enquanto deveriam
dar melhores condições aos feirantes do Vinhais. São feirinhas para fazer política,
alimentar vaidades e servir a um contexto completamente fora do contexto principal,
que é gerar renda”, afirmou, sendo aplaudido pelos feirantes.
O deputado Duarte Júnior defendeu a união dos poderes para proteger a população e
resolver questões como estas que, segundo ele, “não envolve e prejudica somente os
feirantes e os moradores daquele bairro. Essa problemática envolve titularidade e
vendas ilegais de terrenos em toda a Grande Ilha, causando prejuízos à sociedade, como
no caso da feirinha e outros tantos casos que acabam lesando o cidadão”.
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Após empréstimo, Dino vai liberar R$ 20 milhões em
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Após empréstimo, Dino vai liberar R$ 20 milhões em emendas a aliados
De O Estado

Uma semana após a aprovação do projeto de lei de autoria do Poder Executivo que
autoriza a contração de empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento de
precatórios, o governador Flávio Dino (PCdoB) articula com seus aliados na Assembleia
Legislativa a liberação de pelo menos R$ 500 mil a cada parlamentar, a título de
emendas.
Os valores, segundo apurou O Estado, serão liberados em duas parcelas: uma de R$ 150
mil – destinados à aplicação no São João de municípios indicados pela base aliada –;
outra de R$ 350 mil, a serem direcionados para obras e ações em outras áreas.
Como são 42 os deputados estaduais, mas três deles – Adriano Sarney (PV), César Pires
(PV) e Wellington do Curso) – não devem ser agraciados pelo governo, estima-se que o
Estado tenha um gasto extra de R$ 19,5 milhões com a liberação dessas emendas.
As tratativas para concretização da operação têm sido conduzidas, no Legislativo, pelo
líder do governo, deputado Rafael Leitoa (PDT). À reportagem, ele confirmou o
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pagamento das emendas para o São João dos municípios. Mas disse que a liberação do
restante depende de viabilidade financeira.
“Isso aí tá desenhado já, [a liberação de emenda] do São João. E o restante será de
acordo com a saúde financeira do Estado. Estamos dialogando constantemente com os
deputados. Posso confirmar essa questão do São João, os demais a gente vai trabalhar,
o governo se esforçando, obviamente dialogando com os deputados, para, no decorrer
do ano, fazer o restante da liberação do orçamento aprovado”, declarou,
Moeda de troca
As definições sobre a liberação de emendas para o São João ocorrem, coincidentemente,
logo após a base aliada ao Palácio dos Leões conseguir destravar na Assembleia a
tramitação do pedido de autorização para empréstimo de R$ 623 milhões, embora
nenhum governista admita publicamente que a demora na apreciação da matéria tenha
sido usada como moeda de troca para a garantia de benefícios do Executivo.
A nova postura do governo, no entanto, contrasta com decisões mais recentes do chefe
do Executivo. No Carnaval, por exemplo, Dino acabou frustrando a base ao anunciar que
não liberaria emendas para nenhum dos aliados. A decisão acabou enfraquecendo
festividades no interior do estado, sobretudo em localidades representadas pelos
membros da bancada governista.
No caso atual, a ideia de liberar as emendas após a aprovação de matéria importante
para o Palácio, acaba reforçando a tese de que trata-se de um “prêmio” pela atuação
dos aliados.
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Roberto Costa reúne quase 20 mil na Festa das Mães, em Bacabal

A tradicional festa em comemoração ao Dia das Mães, promovida pelo deputado
estadual Roberto Costa (MDB), foi mais um sucesso de público. Neste ano, a festa contou
com a parceria importante do prefeito Edvan Brandão (PSC) e o apoio do deputado
federal João Marcelo (MDB), João Alberto (MDB), vereadores e secretários. O evento
aconteceu na tarde do último sábado, 18, e reuniu quase 20 mil pessoas, no Centro
Cultural, em Bacabal.

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

Durante a programação do evento houve a participação especial da “Fofa do Forró” de
Bacabal, e até concurso de dança entre as mães valendo prêmios. Na oportunidade,
Edvan Brandão destacou a tradicional festa, que é realizada pelo deputado estadual
Roberto Costa e, a partir deste ano, a tradição será em conjunto.
“Há muitos anos acontece essa tradicional festa para as mães em Bacabal. Agora, estou
junto com o deputado estadual Roberto Costa e não vamos parar. Só vou dar mais força
a este evento. As mães de Bacabal merecem muito mais. Nós temos um amor muito
grande pelas mães bacabalenses. Para nós, hoje é um dia de grande felicidade. E no ano
que vem será ainda melhor, com certeza as mães terão mais orgulho ainda de ser
bacabalense. Rumo ao centenário”, disse Edvan Brandão.

Roberto Costa destacou as mais de 100 premiações que foram sorteadas para as mães.
“Quisera eu poder fazer em todos os bairros de Bacabal. Mas, enquanto vida tiver,
faremos essa festa para as mães. Eu tenho um carinho muito grande por estas mulheres.
Agora, junto com o prefeito Edvan Brandão e o apoio do deputado João Marcelo,
faremos muito mais. Tudo foi dobrado, kits cozinha, fogões, geladeiras, tanquinhos, Tvs,
liquidificadores, sanduicheira e até poupanças no valor de R$ 500,00. Graças a Deus,
conseguimos realizar esse sonho, não só para elas, mas para todos nós bacabalenses”,
assinalou.
O deputado Roberto Costa concluiu dizendo que até os ambulantes comemoraram a
festa e agradeceu a todos.
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Jeisael se destaca em audiência para discutir problema da feira do Vinhais

A Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na
tarde desta terça-feira (21), no Auditório Neiva Moreira, audiência pública com objetivo
de encontrar solução definitiva para o impasse do terreno onde, há mais de 30 anos,
funciona a tradicional Feira do Vinhais. O tema também vem sendo debatido na Câmara
de Vereadores de São Luís.
O juiz Douglas de Melo Martins explicou quais são as três possibilidades de destinação
da feira hoje ao final com o julgamento de mérito. “O acordo poderia manter a feira e se
evidentemente comprovado que o proprietário comprou e pagou, poderia ter uma
indenização. A outra é o julgamento procedente que é área verde e o município deve dar
o destino de área verde com plantas, paisagismo e ainda assim é possível o
funcionamento da feira, sem pontos fixos. A outra é o julgamento improcedente com a
vitória do suposto dono e a feira terá que ser retirada”.
O gerente da feira do Vinhais, Robson Martins, afirmou que que foi muito importante a
audiência para que se saiba mais sobre a procedência do terreno. “A gente percebeu
aqui que o que se diz dono do terreno, o César, comprou de maneira irregular. A área é
para a comunidade do Vinhais. Eu tenho certeza que a vitória será dos feirantes.
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O jornalista Jeisael Marx, pré-candidato a prefeito de São Luís, falou da falta de cuidado
com a feira do Vinhais, enquanto “feirinhas” pomposas para dar visibilidade a secretários
municipais recebem toda atenção do poder público. “Os feirantes da feira do Vinhais
estão esperando a promessa de terem suas barracas padronizadas e as barracas
bonitinhas estão nas feirinhas oficiais com os nomes das secretarias para dar visibilidade
aos secretários, enquanto deveriam dar melhores condições aos feirantes do Vinhais.
São feirinhas para fazer política, alimentar vaidades e servir a um contexto
completamente fora do contexto principal, que é gerar renda”, afirmou, sendo muito
aplaudido.
Aliás, somente o comunicador e o vereador Marcial Lima são frequentadores de fato da
feira entre os debatedores. Jeisael é morador da região do Vinhais e frequentador
assíduo da feira. A comunidade agradeceu muito o empenho dele para a solução.
O deputado Duarte Júnior defendeu a união dos poderes para proteger a população e
resolver questões como estas que, segundo ele, “não envolve e prejudica somente os
feirantes e os moradores daquele bairro. Essa problemática envolve titularidade e
vendas ilegais de terrenos em toda a Grande Ilha, causando prejuízos à sociedade, como
no caso da feirinha e outros tantos casos que acabam lesando o cidadão”.
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Enfrentamento entre Neto Evangelista e Duarte Jr. é jogo de interesse na guerra pela
Prefeitura de São Luís

Neto Evangelista e Duarte Jr.: confronto na Assembleia Legislativa é parte da guerra
pela Prefeitura de São Luís

Ao mesmo tempo em que é totalmente despida de fundamento, a guerra travada entre
si pelos deputados estaduais Neto Evangelista (DEM) e Duarte Jr. (PCdoB) na Assembleia
Legislativa tem uma motivação mais que justificada: a Prefeitura de São Luís. Não existe
esse enredo segundo o qual Duarte Jr. teria “copiado” projetos de colegas deputados,
entre eles um de Neto Evangelista. O que está em curso é uma estratégia bem urdida
com o objetivo de “queimar o filme” do jovem deputado do PCdoB, de modo a fragilizar
o seu projeto de chegar ao Palácio de la Ravardière. O enredo está ganhando volume
porque, ao contrário do que imaginavam seus concorrentes, Duarte Jr. está se revelando
politicamente competente e duro na queda, tendo conseguido até aqui absorver a
pancadaria e seguir em frente. Mesmo sabendo que muitos petardos apontados na sua
direção estão a caminho.
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Jovens e advogados. As semelhanças entre Neto Evangelista e Duarte Jr. terminam
exatamente aí. Os dois têm origem muito diferentes e entraram na política por portas
nada parecidas. O primeiro nasceu, cresceu e se fez político na base familiar, assumindo
com determinação a sua condição de herdeiro. O segundo se tornou político numa
surpreendente trajetória de esforço pessoal, exibindo visão apurada, sendo de
oportunidade e muita determinação.
Neto Evangelista chegou ao primeiro mandato já tarimbado e embalado por uma
poderosa retaguarda familiar, e com o desafio de cuidar do importante legado político
deixado pelo pai – o deputado João Evangelista -, está no terceiro mandato, já foi
candidato a vice-prefeito de São Luís pelo PSDB (2012), na chapa liderada pelo então
prefeito João Castelo e derrotada pelo atual prefeito Edivaldo Holanda Jr.. E aprofundou
seus laços com São Luís como secretário de Desenvolvimento Social, cuidando dos
restaurantes populares e de outros programas no primeiro Governo Flávio Dino. Ou seja,
Neto Evangelista sabe tudo o que deve e pode e o que não deve e não pode fazer para
ser prefeito de São Luís. Tanto que, agora no DEM, conta com o apoio do seu partido e
do poderoso e implacável suporte do PDT, e um “nada contra” do Palácio dos Leões.
Duarte Jr. fez um caminho totalmente diferente. Professor de Direito e advogado
militante, entrou no mundo político sem lenço, sem documento e sem lastro familiar.
Levado para o Procon pelo advogado Felipe Camarão, que o deixou no comando quando
se tornou secretário de Administração, deu uma guinada de muitos graus no órgão,
transformando-o numa referência de gestão eficiente, tanto que ganhou também do
governador Flávio Dino o comando do Mais Cidadão. Paralelamente, ocupou espaço
enorme nas redes sociais, onde formou uma legião de seguidores fiéis. Saiu do Procon
para ser candidato a deputado estadual pelo PCdoB e estourou nas urnas como o
terceiro candidato mais votado em 2018, apresentando todas as características de um
político de largo futuro.
Na Assembleia Legislativa, os dois integram a base do Governo, mas individualmente
trilham caminhos diferentes. Neto Evangelista joga com a experiência no xadrez
parlamentar e foi premiado por seu partido com a presidência da poderosa Comissão de
Constituição e Justiça, o que lhe dá um enorme cacife. Duarte Jr. tem se dedicado a fazer
um mandato propositivo, mas comprou boas brigas, levando seus contendores a tentar
qualificá-lo pessoal e politicamente, tendo ele reagido na medida e sobrevivido ao
tiroteio.
E a explicação para o embate entre Neto Evangelista e Duarte Jr. está nas pesquisas que
têm feito as primeiras medições da corrida ao Palácio de la Ravardière. Até agora, todas
indicaram que Duarte Jr. é o nome mais forte na base governista para enfrentar o franco
favorito Eduardo Braide (PMN). Mas está muito claro que Neto Evangelista está
determinado a virar esse jogo. E por isso não será surpresa se a pancadaria continuar.
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Dr. Yglésio propõe PEC que permitirá sociedade propor mudanças na Constituição do
Estado

Dr. Yglésio quer povo com direito de
mudar a Constituição

A Assembleia Legislativa deve votar em breve uma Proposta de Emenda Constitucional
(PEC) que legitima proposições de iniciativa popular para emendar a Constituição do
Estado, dando à Carta maranhense uma conotação fortemente cidadã. Arrojada pela
complexidade do conteúdo, a proposição, de autoria do deputado Dr. Yglésio (PDT), é
também inovadora quando dá à sociedade, no seu todo ou em parte, um protagonismo
que pode ser determinante para o futuro do estado. O projeto recebeu ontem o aval da
Comissão de Constituição e Justiça a partir de parecer favorável do relator, deputado
César Pires (PV). “Com a aprovação dessa PEC, a Constituição do Maranhão pode ser
considerada agora uma constituição cidadã, porque dá prerrogativa para o povo fazer
modificação em sua Carta Magna”, justifica, com precisão, Dr. Yglésio, um médico de
sólida formação política, que começa a transformar a sua atuação parlamentar discreta
na construção de um mandato inteligente e produtivo, com identidade ideológica, traços
doutrinários e linha programática. Ele reforça sua argumentação lembrando que,
atualmente, a sociedade já pode ser protagonista no Parlamento, com a apresentação
de projetos de leis comuns. Se vier a ser aprovada pelo plenário, a PEC ampliará,
radicalmente, o papel da sociedade na consolidação das instituições políticas do
Maranhão. Boa iniciativa.
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