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Fábio Macedo propõe audiência para discutir produção e comercialização de gás natural
no Maranhão

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado
Fábio Macedo (PDT), solicitou, nesta quarta-feira (17), a realização de uma audiência
pública para discutir, junto à empresa Eneva, a questão da exploração, distribuição e
comercialização do gás natural produzido no Maranhão.
O parlamentar pedetista defende que parte da produção de gás natural do Complexo de
Produção de Gás Parnaíba, nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo
Antônio dos Lopes, seja disponibilizada à rede de distribuição de combustíveis para ser
utilizado por veículos automotores, que trafegam no estado.
“Levantamos essa bandeira porque acreditamos que as riquezas produzidas aqui tenham
que beneficiar o nosso povo. Não é justo que todo gás natural seja utilizado somente
para abastecer a termoelétrica, cuja energia produzida não é nem utilizada pela nossa
população”, disse Macedo.
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A proposta da audiência pública é discutir a viabilidade de projetos para que parte da
produção de gás seja disponibilizada para benefício da população. Serão convocados os
representantes dos sindicatos dos taxistas, ubers, vans, Governo do Estado, Gasmar e a
empresa Eneva, além da população em geral.
Retomando as discussões
Em 2018, ainda como vice-presidente da Assembleia Legislativa, Macedo chegou a
reunir-se com a direção da Eneva para discutir a viabilidade do projeto, assim como a
Fiema. Agora, as discussões serão retomadas, visto que o Brasil é um dos grandes
produtores mundiais de gás natural e o Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção
para a população, seguindo exemplos dos outros 17 estados que utilizam o gás, como
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Amazonas e Goiás.
“Não é justo que os maranhenses não possam ter acesso ao gás natural produzido aqui.
Além de ser uma opção mais barata de combustível, o gás também não é poluente. Isso
seria uma ganho para a população, que poderia economizar, já que a gasolina a cada dia
aumenta mais de preço e muitas pessoas utilizam seus automóveis para o sustento
familiar”, finalizou Fábio Macedo.
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Fábio Macedo propõe audiência para discutir produção e comercialização de gás natural
no Maranhão

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado
Fábio Macedo (PDT), solicitou, nesta quarta-feira (17), a realização de uma audiência
pública para discutir, junto à empresa Eneva, a questão da exploração, distribuição e
comercialização do gás natural produzido no Maranhão.
O parlamentar pedetista defende que parte da produção de gás natural do Complexo de
Produção de Gás Parnaíba, nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo
Antônio dos Lopes, seja disponibilizada à rede de distribuição de combustíveis para ser
utilizado por veículos automotores, que trafegam no estado.
“Levantamos essa bandeira porque acreditamos que as riquezas produzidas aqui tenham
que beneficiar o nosso povo. Não é justo que todo gás natural seja utilizado somente
para abastecer a termoelétrica, cuja energia produzida não é nem utilizada pela nossa
população”, disse Macedo.
A proposta da audiência pública é discutir a viabilidade de projetos para que parte da
produção de gás seja disponibilizada para benefício da população. Serão convocados os
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representantes dos sindicatos dos taxistas, ubers, vans, Governo do Estado, Gasmar e a
empresa Eneva, além da população em geral.
Retomando as discussões
Em 2018, ainda como vice-presidente da Assembleia Legislativa, Macedo chegou a
reunir-se com a direção da Eneva para discutir a viabilidade do projeto, assim como a
Fiema. Agora, as discussões serão retomadas, visto que o Brasil é um dos grandes
produtores mundiais de gás natural e o Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção
para a população, seguindo exemplos dos outros 17 estados que utilizam o gás, como
Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio
Grande do Norte, Amazonas e Goiás.
“Não é justo que os maranhenses não possam ter acesso ao gás natural produzido aqui.
Além de ser uma opção mais barata de combustível, o gás também não é poluente. Isso
seria uma ganho para a população, que poderia economizar, já que a gasolina a cada dia
aumenta mais de preço e muitas pessoas utilizam seus automóveis para o sustento
famíliar”, finalizou Fábio Macedo.
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“Os policiais merecem valorização de verdade e não apenas na propaganda”, diz
deputado Wellington

Ao fazer referência ao Dia da Polícia Civil e Militar, celebrado no último domingo (21), o
deputado estadual Wellington do Curso aproveitou para parabenizar os policiais do
Maranhão e, ainda, destacou alguns de seus projetos que beneficiam a categoria.
Entre as ações já desenvolvidas pelo deputado Wellington, destaca-se a proposta que já
é realidade e resulta em gratificação por arma apreendida, que é concedida aos policiais
militares.
“Aproveito o dia nacional da Polícia Civil e Militar para parabenizar e agradecer a todos
esses homens e mulheres que são verdadeiros heróis. São pessoas que expõem a própria
vida a risco para defender a população. Fui militar por mais de 15 anos e sei do peso de
uma farda. Por tudo isso, deixo aqui a vocês a minha admiração, respeito e a certeza de
que estarei sempre à disposição para defender os bons interesses dos nossos policiais!
O nosso compromisso é com a segurança da população e com a qualidade de vida dos
agente de segurança pública. Os policiais merecem valorização na realidade e não
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apenas na propaganda. Contem comigo!”, disse o deputado Wellington, que foi Sargento
do Exército durante 15 anos e é especialista em inteligência militar.
Além de projetos, o deputado Wellington segue firme na luta pela valorização da
categoria e ampliação de vagas nos quadros da corporação, quebra da cláusula de
barreiras e nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Além disso, permanece
em defesa da nomeação dos 1.860 soldados formados e não nomeados na Polícia Militar,
bem como de todos subjudices.
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Deputada Dra. Thaiza faz indicação para beneficiar acesso à Praia de Araoca
Distante 18 km da cidade sede, Guimarães, a estrada até a Praia de Araoca foi objeto de
indicação da deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP), que vê o local como um importante
polo turístico e econômico na região. A proposição, protocolada na Assembleia
Legislativa, pede à Secretaria de Estado da Infraestrutura o asfaltamento e urbanização
da estrada que dá acesso ao paraíso visitado por maranhenses de mais de 30 municípios.

“A estrada é de piçarra ainda e levei para o secretário Clayton Noleto essa importante
demanda para a região, já que estamos falando de um dos redutos turísticos visitados
por milhares de maranhenses. Isso movimenta a economia local, isso dá visibilidade às
nossas belezas naturais, tão escondidas ainda, precisando do incentivo do Governo do
Estado”, ressaltou a deputada.
Além do foco no turismo, a estrada também interliga cerca de dez povoados e o trajeto
é utilizado para o transporte de alunos, pacientes e escoamento de produção,
principalmente, de mariscos na região.
“Conversei pessoalmente com o secretário, quando destaquei a importância dessa
estrada para a região, e muito sensibilizado e interessado em promover as melhorias,
Clayton Noleto ficou de levar diretamente a demanda ao governador Flávio Dino, por se
tratar de uma região de grande potencial para o Maranhão”, disse Dra. Thaiza.
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Partido presidido no Maranhão pelo deputado federal Juscelino Filho vai formar sua
executiva e discutir projetos eleitorais de 2020 em todos os municípios

O Partido Democratas convoca para a convenção estadual da legenda, na sexta-feira, 26,
no Auditório Terezinha Jansen, no Multicenter Sebrae.
Na pauta, além da escolha da nova executiva, que manterá à frente o deputado federal
Juscelino Filho, o partido debaterá a formação de candidatura para s eleições municipais
de 2020.
O DEM já tem um pré-candidato a prefeito de São Luís, o deputado estadual Neto
Evangelista.
Mas a legenda pretende ter candidatos próprios também em diversos outros municípios,
sobretudo nos maiores colégios eleitorais.
E a partir da convenção de sexta-feira, este projeto ficará mais claro…
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Wellington defende valorização de policiais e condena propaganda enganosa de Flávio
Dino

Deputado Wellington diz que é autor de proposta que criou gratificação por arma apreendida

Ao fazer referência ao Dia da Polícia Civil e Militar, celebrado no último domingo (21), o
deputado estadual Wellington do Curso aproveitou para parabenizar os policiais do
Maranhão e, ainda, destacou alguns de seus projetos que beneficiam a categoria.
Entre as ações já desenvolvidas pelo deputado Wellington, destaca-se a proposta que já
é realidade e resulta em gratificação por arma apreendida, que é concedida aos policiais
militares.
“Aproveito o dia nacional da Polícia Civil e Militar para parabenizar e agradecer a todos
esses homens e mulheres que são verdadeiros heróis. São pessoas que expõem a própria
vida a risco para defender a população. Fui militar por mais de 15 anos e sei do peso de
uma farda. Por tudo isso, deixo aqui a vocês a minha admiração, respeito e a certeza de
que estarei sempre à disposição para defender os bons interesses dos nossos policiais!
O nosso compromisso é com a segurança da população e com a qualidade de vida dos
agente de segurança pública. Os policiais merecem valorização na realidade e não
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apenas na propaganda. Contem comigo!”, disse o deputado Wellington, que foi Sargento
do Exército durante 15 anos e é especialista em inteligência militar.

Além de projetos, o deputado Wellington segue firme na luta pela valorização da
categoria e ampliação de vagas nos quadros da corporação, quebra da cláusula de
barreiras e nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Além disso, permanece
em defesa da nomeação dos 1.860 soldados formados e não nomeados na Polícia Militar,
bem como de todos subjudices.
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Deputada Dra. Thaiza faz indicação para beneficiar acesso à Praia de Araoca

Deputada Dra. Thaiza

Distante 18 km da cidade sede, Guimarães-MA, a estrada até a Praia de Araoca foi objeto
de indicação da deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP), que vê o local como um importante
polo turístico e econômico na região.
A proposição, protocolada na Assembleia Legislativa, pede à Secretaria de Estado da
Infraestrutura o asfaltamento e urbanização da estrada que dá acesso ao paraíso visitado
por maranhenses de mais de 30 municípios.
“A estrada é de piçarra ainda e levei para o secretário Clayton Noleto essa importante
demanda para a região, já que estamos falando de um dos redutos turísticos visitados
por milhares de maranhenses. Isso movimenta a economia local, isso dá visibilidade às
nossas belezas naturais, tão escondidas ainda, precisando do incentivo do Governo do
Estado”, ressaltou a deputada.
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Além do foco no turismo, a estrada também interliga cerca de dez povoados e o trajeto
é utilizado para o transporte de alunos, pacientes e escoamento de produção,
principalmente, de mariscos na região.
“Conversei pessoalmente com o secretário, quando destaquei a importância dessa
estrada para a região, e muito sensibilizado e interessado em promover as melhorias,
Clayton Noleto ficou de levar diretamente a demanda ao governador Flávio Dino, por se
tratar de uma região de grande potencial para o Maranhão”, disse Dra. Thaiza.
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Audiência para discutir produção e comercialização de gás natural no Maranhão é
proposta por Fábio Macedo

A proposta da audiência pública é discutir a viabilidade de projetos para que parte da produção de
gás seja disponibilizada para benefício da população

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado
Fábio Macedo (PDT), solicitou, nesta quarta-feira (17), a realização de uma audiência
pública para discutir, junto à empresa Eneva, a questão da exploração, distribuição e
comercialização do gás natural produzido no Maranhão.
O parlamentar pedetista defende que parte da produção de gás natural do Complexo de
Produção de Gás Parnaíba, nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo
Antônio dos Lopes, seja disponibilizada à rede de distribuição de combustíveis para ser
utilizado por veículos automotores, que trafegam no estado.
“Levantamos essa bandeira porque acreditamos que as riquezas produzidas aqui tenham
que beneficiar o nosso povo. Não é justo que todo gás natural seja utilizado somente
para abastecer a termoelétrica, cuja energia produzida não é nem utilizada pela nossa
população”, disse Macedo.
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‘Policiais merecem valorização de verdade’, diz Wellington do Curso

Ao fazer referência ao Dia da Polícia Civil e Militar, celebrado no último domingo (21), o
deputado estadual Wellington do Curso aproveitou para parabenizar os policiais do
Maranhão e, ainda, destacou alguns de seus projetos que beneficiam a categoria.
Entre as ações já desenvolvidas pelo deputado Wellington, destaca-se a proposta que já
é realidade e resulta em gratificação por arma apreendida, que é concedida aos policiais
militares.
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“Aproveito o dia nacional da Polícia Civil e Militar para parabenizar e agradecer a todos
esses homens e mulheres que são verdadeiros heróis. São pessoas que expõem a própria
vida a risco para defender a população. Fui militar por mais de 15 anos e sei do peso de
uma farda. Por tudo isso, deixo aqui a vocês a minha admiração, respeito e a certeza de
que estarei sempre à disposição para defender os bons interesses dos nossos policiais!
O nosso compromisso é com a segurança da população e com a qualidade de vida dos
agente de segurança pública. Os policiais merecem valorização na realidade e não
apenas na propaganda. Contem comigo!”, disse o deputado Wellington, que foi Sargento
do Exército durante 15 anos e é especialista em inteligência militar.
Além de projetos, o deputado Wellington segue firme na luta pela valorização da
categoria e ampliação de vagas nos quadros da corporação, quebra da cláusula de
barreiras e nomeação dos aprovados no concurso da Polícia Civil. Além disso, permanece
em defesa da nomeação dos 1.860 soldados formados e não nomeados na Polícia Militar,
bem como de todos subjudices.
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Governistas barram pedido de dados sobre empréstimo de R$ 623 milhões

A maioria governista na Assembleia Legislativa rejeitou hoje (22) um recurso do
deputado estadual Adriano Sarney (PV) solicitando a formulação de pedido de
informações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a existência de alguma linha
de crédito especial, no âmbito federal, para pagamento de precatórios.
O pedido foi feito em virtude de um projeto do Governo do Maranhão solicitando
autorização para a contração de empréstimo de R$ 623 milhões com esse objetivo.
Na semana passada, requerimento com o mesmo teor já havia sido vetado pela Mesa
Diretora (reveja), por isso o parlamentar do PV recorreu ao plenário.
Tanto Adriano quanto o deputado César Pires (PV) têm alertado a base aliada do governo
Flávio Dino (PCdoB) de que dados referentes aos estados da Bahia e de Minas Gerais
confirmam que não há nos bancos oficiais linhas de crédito especiais para pagamento de
precatórios.
Nesse caso, a aprovação de uma autorização para tomada de empréstimo com esse fim
seria inócua.
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