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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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Audiência pública discute utilização de gás veicular e industrial no Maranhão

Por iniciativa do presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia,
deputado Fábio Macêdo (PDT), foi realizada, na tarde desta quarta-feira (22), a audiência
pública “Gá natural, distribuição de gás veicular para utilização no Estado”, que discutiu
as estratégias para a produção e distribuição de Gás Natural Veicular (GNV), a ser
utilizado em larga escala pela Eneva, empresa responsável pelo Complexo Parnaíba,
onde o gás natural é explorado, abrangendo os municípios de Lima Campos, Capinzal,
Pedreiras, Trizidela do Vale e Santo Antônio dos Lopes.
Participaram da audiência, além de representantes do Sindicato dos Taxistas, de
aplicativos e de transportes alternativos, o presidente da Companhia Maranhense de
Gás (Gasmar), ex-deputado Deoclides Macedo; Giancarlo Ciola, gerente de Relações
Institucionais da Eneva; Elisa Soares, gerente de Relações Externas da mesma empresa;
os deputados Antônio Pereira (DEM), Arnaldo Melo (PMDB) e Ciro Neto (PP), e o
coordenador de Fiscalização da Secretaria de Estado da Fazenda, Jorge Castro.
Giancarlo e Elisa destacaram os pontos positivos da Eneva, afirmando que a empresa
representa um dos maiores complexos termelétricos do país, responsável por 11% da
geração térmica do Brasil. Afirmaram que a termelétrica do Itaqui é responsável por 60%
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da demanda da energia elétrica de São Luís e é a principal protagonista pelo
barateamento do custo de energia na capital.
Os dois representantes da Eneva salientaram que a audiência pública é o ponto de
partida para o início de um leque de discussões em torno da distribuição do gás veicular
e industrial no Maranhão. Um projeto de larga escala. Isso fez com que Deoclides
Macedo, presidente da Gasmar, destacasse que uma das prioridades do governador
Flávio Dino é exatamente fazer com que o órgão que dirige, com a Eneva, encontre uma
solução para que o gás explorado no Maranhão chegue aos maranhenses em forma de
gás de cozinha, gás industrial e veicular.
“A Gasmar e a Eneva têm uma relação estreita. O governador Flávio Dino tem mostrado
preocupação no sentido de que a população do Maranhão também seja beneficiada com
tamanha riqueza que há no subsolo do Estado”, disse Deoclides.
Por seu turno, o deputado Fábio Macedo afirmou que a Eneva não tem contribuído de
forma correta com o Maranhão, lembrando não ter conhecimento de ações sociais por
ela instituído nos municípios de abrangência de sua exploração.
“Interessante que o Maranhão é o único estado produtor de gás natural onde a
população não usa o gás veicular, o gás industrial e nem o gás de cozinha que produz,
porque todo ele é transformado em energia elétrica. Ela teve um lucro líquido, em 2018,
de R$ 470 milhões, mas não se viu benefícios sociais no Maranhão”, afirmou.
Disse ainda o parlamentar que começou a se preocupar com essa questão desde o ano
passado, porque tem um sonho de que os maranhenses possam ser beneficiados com as
riquezas produzidas naturalmente no próprio Estado.
Fazendo um comparativo sobre a questão da economia com a utilização do GNV,
Macedo afirmou que, com R$ 80 de gasolina, o motorista só consegue chegar até
Rosário, enquanto que, com o mesmo valor abastecendo o carro com gás veicular, chega
até a cidade de Caxias.
Os deputados Arnaldo Melo e Antônio Pereira destacaram a importância da audiência
pública e parabenizaram o colega Fábio Macedo pela iniciativa. Enquanto Antônio
Pereira fez alguns questionamentos de ordem técnica, Arnaldo Melo afirmou que o
sonho de Eike Batista, que em 2010, quando dirigia a OGX e peregrinava por Brasília, em
busca de apoio financeiro para o seu projeto, espalhando que na região havia uma
segunda Bolívia, em termos de reserva de gás, pode ser materializado.
Ciro Neto disse que “o Maranhão é um grande estado e que a riqueza do gás tem que
ser distribuída com a nossa população. Ela tem que chegar aos lares como gás de
cozinha, nas empresas como gás industrial e nas frotas como gás veicular”, afirmou.
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Como representante da Secretaria de Fazenda, Jorge Castro afirmou que o órgão que
trabalha, por determinação do governador Flávio Dino, vai oferecer os benefícios fiscais
necessários, com a redução da base de cálculo a partir das operações com o GNV. Ele
disse que o governo maranhense tem compromisso com o referido projeto.
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Bom gesto! Deputados estaduais firmam compromisso de destinar emendas de R$ 100
mil para ajudar na manutenção do hospital Aldenora Belo

Em meio ao clima tenso entre alguns membros da Assembléia Legislativa do Maranhão,
uma boa iniciativa mostra que prevalece a união dos membros da casa, quando se trata
de uma boa causa.
Na manhã dessa quarta-feira, 22, o deputado estadual Dr. Yglésio Martins (PDT) usou a
tribuna para agradecer aos colegas parlamentares pelo compromisso firmado em prol
da manutenção do hospital do câncer, Aldenora Belo.
Segundo o parlamentar os membros da AL se comprometeram a destinar cada um o
montante de R$ 100 mil de suas emendas parlamentares, para ajudar no custeio do
Hospital.
O Aldenora Belo tem hoje um déficit de R$ 7 milhões/ano, para seu funcionamento. A
iniciativa de Yglésio e colegas parlamentares em canalizar recursos para um dos hospitais
mais importantes do nosso estado, é algo muito louvável.
O blog aproveita para parabenizar os nobres edis e a Fundação Antonio Dino, que presta
relevante serviço na prevenção e tratamento do câncer.
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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Assembléia Legislativa do Maranhão promove audiência
para discutir situação da Feirinha do Vinhais
http://www.jeisael.com/
POLÍTICA
23/05/2019

Assembléia Legislativa do Maranhão promove audiência para discutir situação da
Feirinha do Vinhais

Na tarde dessa terça-feira, 21, a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia
Legislativa do Maranhão promoveu uma audiência pública para discutir o destino da
Feirinha do Vinhais, que acontece há mais de 30 anos.
A Feirinha, uma das mais tradicionais do município, é realizada num terreno que fica ao
lado da Av. Jerônimo de Albuquerque, principal acesso ao bairro do Vinhais.
O local é alvo de ação judicial por conta de um empresário que alega ser proprietário da
área. Ele chegou a colocar contêineres no local a fim de impedir a realização da feira que
é fonte de renda para dezenas de famílias.
Em abril, os feirantes fizeram vários manifestos no local. O juiz da vara de interesses
difusos e coletivos, Douglas Martins, expediu liminar ordenando a retirada dos
contêineres, sob pena de multa diária. Após contestação, a decisão foi reafirmada pela
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desembargadora Nelma Sarney, que endossou a decisão é aumentou a multa para de R$
10.000,00 ao dia em caso de descumprimento.
A audiência realizada na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, foi conduzida pelo
presidente da Comissão de Direitos da AL, o deputado Duarte Jr. (PCdoB), contando
ainda com a presença dos vereadores Marcial Lima, César Bombeiro e Ricardo Diniz, de
vários feirantes, da sociedade civil, do juiz Douglas Martins e do advogado Maicon
Oliveira, representante do suposto proprietário do terreno.

Na audiência, o deputado Duarte Jr. falou em união dos poderes em defesa da
população, mencionando que o problema não atinge apenas feirantes, e abre a
discussão sobre a titularidade e vendas ilegais de terrenos em São Luís.
O vereador Marcial Lima também chamou a atenção para essa prática, que segundo ele
não acontece apenas na capital, mas na grande maioria dos municípios maranhenses.
“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”. Afirmou o gerente da feira do Vinhais, Robson Martins.
O juiz Douglas Martins explicou que o caso não é simples e que a decisão de retirada os
contêineres foi em caráter liminar e não definitivo.
O magistrado deixou claro que o impasse pode levar anos para ser resolvido e a parte
que tiver decisão desfavorável poderá recorrer.
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“Esses recursos podem ser feitos até em instância superior e o processo pode se arrastar
por mais de 10 anos até chegar ao Supremo Tribunal Federal”. Pontuou

Como frequentador da feira e profundo conhecedor do problema, estive dando minha
contribuição no debate.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Deputados prestigiam partida de futebol entre Sampaio
e Palmeiras
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
23/05/2019

Deputados prestigiam partida de futebol entre Sampaio e Palmeiras
Uma comitiva de deputados estaduais acompanhou, na noite de quarta-feira (22), o jogo
entre Sampaio Corrêa e Palmeiras pelas oitavas de final da Copa do Brasil, no estádio
Castelão, em São Luís.

Além do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto
(PCdoB), estavam presentes Dr. Leonardo Sá (PR), Antônio Pereira (DEM), Hélio Soares
(PR), Ciro Neto (PP), Rafael Leitoa (PDT), Daniella Tema (DEM), César Pires (PV), Dr.
Yglésio (PDT), Rigo Teles (PV), Zé Gentil (PRB), Felipe dos Pneus (PRTB), e Zé Inácio (PT).
Os parlamentares avaliaram a partida. “Muito bom ver a torcida do Sampaio. Hoje o
Maranhão é Sampaio torcendo pelo time, fazendo bonito na Copa do Brasil.
Infelizmente, no último minuto levamos o gol, mas vamos torcer para que, em São Paulo,
a Bolívia querida garanta vaga nas quartas de final do campeonato”, destacou Othelino
Neto.
“O Sampaio jogou bem e mostrou que o Maranhão tem futebol. Foi infeliz no fim da
partida, mas isso faz parte do jogo”, analisou Zé Gentil.
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Os deputados também falaram da importância de estarem presentes no jogo. “Viemos
juntos para que nossa união pudesse fortalecer o time. O jogo foi bem equilibrado”,
enfatizou Felipe dos Pneus.
“Lotou o estádio, motivou os deputados a estarem aqui para incentivar, cada vez mais,
as competições esportivas, no qual o time maranhense esteja participando. Sampaio deu
um show de bola no 1º tempo. Valeu a pena estar presente”, ressaltou César Pires.
“Sou boliviana convicta, por isso, fiz questão de estar aqui, acompanhando este lindo
espetáculo no Castelão”, disse Daniella Tema.
Resultado
O jogo não terminou bem para o Sampaio que, na prorrogação, levou um gol. A partida
terminou em 1 a 0 para o Palmeiras.
Com a derrota, o tubarão segue para o segundo jogo da fase novamente contra o porcão.
Só que, dessa vez, no Estado de São Paulo. Agora, o time maranhense precisa ganhar de
pelo menos 2×1, no domingo, para passar para as quartas de final do campeonato
brasileiro.
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Deputados assinam carta-compromisso para destinar R$ 4,2 milhões ao Hospital
Aldenora Bello
Na sessão plenária desta quarta-feira (22), o deputado estadual Dr. Yglésio (PDT)
agradeceu aos parlamentares por assinarem a carta-compromisso que destina R$ 100
mil das emendas de cada parlamentar à Fundação Antonio Dino. A iniciativa de colher as
assinaturas partiu do parlamentar, que destacou a importância das 42 assinaturas.

“É uma demonstração do compromisso do Parlamento maranhense com o atendimento
de qualidade aos pacientes oncológicos no Maranhão”, disse.
Cada deputado estadual destinou R$ 100 mil de suas emendas para custeio da Fundação
Antônio Dino e Hospital Aldenora Bello, totalizando R$ 4,2 milhões em emendas.
O pedetista ressaltou o reconhecimento da Assembleia Legislativa ao protagonismo da
Fundação Antônio Dino no combate ao câncer no Maranhão. “A causa da saúde tem sido
uma causa nossa. É uma causa com a qual me identifico, primeiro pela profissão que
tenho, de médico militante no Sistema Único de Saúde, e segundo pela sensibilidade
com o ser humano. Hoje, nós temos cerca de 7 mil novos casos por ano de câncer no
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Maranhão. Desses, em torno de 60 % são atendidos dentro da Fundação Antonio Dino.
Logo, o compromisso com a saúde do povo do Maranhão é o objeto principal da nossa
atuação parlamentar, lutando por uma saúde de qualidade e que atenda a todos”,
ressaltou o Dr. Yglésio.
O deputado frisou que, a partir de agora, essa ação passa a ser da Assembleia. “Nós
esperamos capitalizar mais de R$ 4 milhões para que possamos destinar esses recursos
para o Aldenora Bello, que hoje tem um déficit de R$ 7 milhões anual, para realizar suas
atividades de maneira adequada. Esperamos que outros parlamentares, deputados
federais e senadores completem esta destinação”, finalizou.
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Zé Inácio destaca que Chico Buarque vence o Prêmio Camões de Literatura
O deputado estadual Zé Inácio (PT) destacou, na sessão desta quarta-feira (22), que o
poeta, compositor, escritor e dramaturgo brasileiro Chico Buarque foi o grande vencedor
do Prêmio Camões de Literatura 2019, anunciado ontem (21).

“Quero registrar que o poeta, compositor, escritor e dramaturgo Chico Buarque recebeu
o Prêmio Camões de Literatura, a maior comenda, o maior troféu da Literatura
Portuguesa. As poesias, as canções de Chico Buarque foram além das fronteiras
brasileiras, como uma referência para a literatura contemporânea mundial”, afirmou.
O parlamentar enfatizou a figura do escritor. “Faço este registro porque sua poesia, suas
canções serviram de referência não só para reflexão, mas para a resistência nos
momentos que o país viveu, momentos de repressão, de enfrentamento ao golpe. E
continuam sendo importantes para a reflexão, para fazer a resistência e, também, para
que continuemos lutando por um Brasil e um mundo cada vez melhores”, enalteceu.
Importância do Prêmio
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O Prêmio Camões é um dos maiores reconhecimentos da literatura em língua
portuguesa. O anúncio foi feito na sede da Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, pela
presidente da instituição, Helena Severo.
A 31ª edição do prêmio, organizado pelos governos de Portugal e do Brasil, dá ao
vencedor 100 mil euros. O júri responsável pela escolha, formado por representantes do
Brasil, de Portugal e de países africanos de língua oficial portuguesa, anunciou o
ganhador após reunião de quase duas horas.
Ainda não há previsão para a data da cerimônia de entrega do prêmio.
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Parlamentar reuniu colegas, diretores das empresa exploradora, dirigentes públicos e
lideranças dos municípios atingidos pela exploração para discutir formas de distribuição
do produto no estado

FÁBIO MACEDO QUER A PRODUÇÃO DE GÁS NATURAL VEICULAR COMO OPÇÃO ao abuso dos preços dos combustíveis

O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) questionou nesta quarta-feira, 22, em
audiência pública na Assembleia Legislativa, a falta de aproveitamento do gás natural
extraído pela empresa Eneva no Maranhão.
– Interessante que o Maranhão é o único estado produtor de gás natural onde a
população não usa o gás veicular, o gás industrial e nem o gás de cozinha que produz,
porque todo ele é transformado em energia elétrica. A Eneva teve um lucro líquido, em
2018, de R$ 470 milhões, mas não se viu benefícios sociais no Maranhão – afirmou, o
parlamentar.
Por intermédio do Complexo Parnaíba, a Eneva explora uma das maiores bacias de gás
natural do Brasil, mas toda sua produção é levada para fora do estado, com a anuência
da Empresa Maranhense de Gás (Gasmar).
Macedo também se posicionou ao lado de taxistas e motoristas de transporte e apontou
a produção do Gás Natural Veicular (GNV) como opção ao alto preço da gasolina.
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Presentes à audiência, os diretores da Eneva Giancarlo Ciola e Elisa Soares nada
apontaram sobre a falta de investimentos sociais da empresa – e muito menos sobre o
aproveitamento da produção no próprio Maranhão.
Presidente da Gasmar, o ex-deputado federal Deoclides Macedo também nada apontou
de solução para o tema.
A única garantia efetiva – mas à própria Eneva – foi dada pelo representante da
Secretaria de Fazenda do Estado, Jorge Castro.
Segundo ele, o governo Flávio Dino vai reduzir ainda mais a base de cálculo das alíquotas,
garantindo novos incentivos fiscais à empresa exploradora do GNV maranhense.
Simples assim…

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Dr. Leonardo Sá leva Comissão da Assembleia para
vistoriar a Barragem do Rio Pericumã em Pinheiro
http://www.marcoaureliodeca.com.br/
POLÍTICA
23/05/2019

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.
“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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“Na propaganda, é viatura usada pela PM; na realidade, é um carro que está à venda”,
diz Wellington ao desmentir Flávio Dino

Wellington fez referência ao veículo Duster placa PHM 4811 (com licenciamentos Manaus/AM), que de acordo
com documento oficial do Governo estaria em uso no 20º BPM, mas que está, na realidade, circulando nas ruas
de São Luís e com placa de venda

Baseando-se em documento oficial envido pelo Governo do estado à Assembleia
Legislativa, o o deputado estadual Wellington do Curso desmascarou mais uma mentira
de Flávio Dino. Com base em dados encaminhados pela própria Secretaria de Segurança
Pública (SSP), o deputado Wellington denunciou que há viaturas que constam apenas na
propaganda, mas inexistem na realidade.
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Duster circula pelas ruas da capital maranhense com anúncio de venda

Ao fundamentar a denúncia, Wellington fez referência ao veículo Duster placa PHM 4811
(com licenciamentos Manaus/AM), que de acordo com documento oficial do Governo
estaria em uso no 20º BPM, mas que está, na realidade, circulando nas ruas de São Luís
e com placa de venda.

Anúncio de venda do veículo contém telefone de contato e até o preço

“Ninguém me disse. Eu vi. Eu flagrei na tarde de ontem. Está aqui a imagem. Aqui está o
carro que, na propaganda do Governo, é uma viatura utilizada pela PM, mas na realidade
está à venda. Flávio Dino pode explicar? Alguém da Base do Governo sabe explicar?
Solicitamos a relação de todas as viaturas. Nessa relação, encaminhada pelo próprio
Governo do estado, consta esse carro, que foi flagrado pelas ruas e, inclusive, está à
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venda. Isso é só mais uma prova desse Governo da mentira que diz que existem mais de
mil ‘novas’ viaturas no Maranhão. Podem até existir, mas apenas na propaganda de
Flávio Dino. Na propaganda, é viatura usada pela PM; na realidade, é um carro que está
à venda”, denunciou Wellington.

Lista de veículos, as respectivas placas e os batalhões aos quais estariam cedidos

Até o final da sessão plenária, nenhum deputado da Base do Governo conseguiu
apresentar justificativa com o mínimo de fundamento. Os fatos foram encaminhados à
SSP para que se pronuncie sobre a situação.
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A Duster colocada à venda consta da lista entregue ao Wellington e apresentada à sociedade
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malha asfáltica de BRs no Maranhão
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Diretor do DNIT vai prestar esclarecimentos sobre malha asfáltica de BRs no Maranhão

As condições inadequadas das rodovias federais maranhenses estão sendo constantemente discutidas em plenário.

Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou requerimento de autoria
do deputado Vinícius Louro (PR), para que, por meio da Comissão de Obras e Serviços
Públicos, seja convidado o diretor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura
e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas Fernandes, para prestar esclarecimentos sobre
a malha asfáltica das BRs 135 e 316.
“Temos vários temas envolvendo o DNIT aqui na Assembleia Legislativa. De 2014 até
agora, por exemplo, percebe-se que, nas principais rodovias federais, como a BR-135.,
principalmente no trecho entre Alegre e São Luis, só foram feitas operações tapaburacos. O serviço de recuperação da malha viária entre Santa Inês e Bacabal foi
concluído ano passado e já está intrafegável. Então, ele vai ter que dar essas e outras
explicações”, afirmou Vinícius.
De acordo com Vinícius Louro, a Assembleia está buscando saber qual o montante dos
recursos destinados à manutenção e recuperação da malha viária federal nos últimos
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anos no Maranhão. Ele acredita que o dirigente do referido órgão deverá munir os
parlamentares com explicações convincentes.
O requerimento de Vinícius Louro foi subscrito ainda pelos deputados Leonardo Sá (PR),
Rigo Teles (PV), Zé Inácio (PT) e Adelmo Soares (PC do B). As condições inadequadas das
rodovias federais maranhenses estão sendo constantemente discutidas em plenário.
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Constituição Cidadã: CCJ aprova PEC que estabelece
poder para a população modificar Constituição
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Constituição Cidadã: CCJ aprova PEC que estabelece poder para a população modificar
Constituição

“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”, asseverou Dr. Yglésio

Em reunião realizada na tarde de ontem (21), a Comissão de Constituição, Justiça e
Cidadania, aprovou uma Proposta de Emenda Constitucional (PEC), de autoria do
deputado Dr. Yglésio (PDT), que dispõe sobre a legitimação da iniciativa popular para a
proposição de emendas à Constituição do Estado do Maranhão. A propositura recebeu
parecer favorável do 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”, asseverou Dr. Yglésio, lembrando que, atualmente, a sociedade já pode
ser protagonista no Parlamento, com a apresentação de projetos de leis comuns. Para
ele, é um grande avanço, a aprovação da PEC de sua autoria.
Também foi aprovado na mesma sessão, o Projeto de Lei 196/2019, de autoria do
deputado Leonardo Sá (PR), que institui a política da Terceira Idade “Casa do Idoso. A
matéria teve parecer favorável do deputado Wendel Lages (PMN). De autoria do
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deputado Fernando Pessoa (Solidariedade), foi aprovado o Projeto de Lei 225, que
declara patrimônio imaterial do Estado do Maranhão o festejo de São Raimundo Nonato,
padroeiro do município de Tuntum, na região Central do Maranhão. A relatoria foi do
deputado Wendel Lages (PMN).
Ainda com parecer favorável do deputado Wendel Lages (PMN), foi aprovada a Moção
007/2019, de iniciativa do deputado Neto Evangelista (DEM), propondo moção de
aplausos ao juiz de Direito e escritor José Eulálio de Figueiredo Almeida, em
reconhecimento ao valor de sua obra literária “O Crime do Desembargador Pontes
Visgueiro”. Com relatoria do deputado Dr. Yglésio (PDT), a CCJ aprovou o Projeto de
Resolução Legislativa 037, de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC), que institui a
“Campanha de Doação Solidária de Sangue, no âmbito da Assembleia Legislativa.
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Deputados estaduais vistoriam Barragem de Pericumã e
constatam abandono
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Deputados estaduais vistoriam Barragem de Pericumã e constatam abandono

A iniciativa da visita partiu dos deputados Felipe dos Pneus, presidente da Comissão de Obras e Serviços Públicos,
Leonardo Sá e Thayza Hortegal

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 de 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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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”.
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.
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Leonardo Sá vistoria 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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Daniella Tema comemora aprovação de projeto de lei
sobre Endometriose
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Daniella Tema comemora aprovação de projeto de lei sobre Endometriose

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), comemorou a aprovação em primeiro turno,
do projeto de lei de sua autoria nesta quarta-feira (22) na Assembleia Legislativa, que
institui no calendário oficial do Estado do Maranhão, a Semana Estadual de Educação
Preventiva e Enfrentamento à Endometriose, a ser realizada, anualmente, na semana do
dia 13 de março, em comemoração da 1º Endo Marcha no Brasil.
“Gostaria de agradecer aos colegas parlamentares por votarem a favor deste importante
projeto de lei. A semana estadual de educação preventiva e de enfrentamento à
endometriose, visa promover a divulgação de ações preventivas, alertar e informar a
sociedade para os riscos desta doença, buscando sempre o melhor tratamento no início
dos sintomas. Agora vamos aguardar a aprovação em segundo turno para que o nosso
projeto de lei, seja sancionado pelo governador”, declarou a deputada estadual.
ENDOMETRIOSE
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A Endometriose é uma doença caracterizada pela presença do endométrio – tecido que
reveste o interior do útero, fora da cavidade uterina, ou seja, em outros órgãos da pelve:
trompas, ovários, intestinos e bexiga.
Uma das teorias para explicar o aparecimento de endometriose é que um pouco desse
sangue migra no sentido oposto e cai nos ovários ou na cavidade abdominal, causando
a lesão endometriótica. A doença pode apresentar diferentes sintomas, ou pode
assintomática, por isso muitas vez o diagnóstico é feito de forma tardia, agravando o
quadro clínico da portadora. Apesar, de acometer 200 milhões de mulheres em todo o
mundo, a maioria delas não têm acesso às informações e às formas de tratamento da
doença, induzindo muitas pacientes acreditarem que é uma “cólica forte” é normal”.
“Esta é uma doença grave, que nós mulheres precisamos ficar em alerta. O nosso projeto
de lei é fundamentado através de manifestação popular que chegou até nós por
iniciativa da Fisioterapeuta Denise Santos, coordenadora da Marcha da Endometriose,
que hoje foi representada pela sua mãe Sueli Andrade, nesta importante sessão.
Estamos confiantes na aprovação em segundo turno deste projeto e esperamos em
breve a inclusão no calendário anual do Estado”, finalizou a deputada Daniella Tema.
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Diretor do DNIT vai explicar situação das BR-135 e BR-316

Gerard foi convidado a pedido de Vinícius Louro para explicar situação das BRs

O engenheiro civil Gerardo de Freitas Fernandes, que comanda o braço maranhense do
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (DNIT) será “convidado” a
comparecer à Assembleia Legislativa para explicar aos deputados os motivos pelos quais
a BR-135 e a BR-316 estão semidestruídas sem que providências de sentido de conserválas estejam sendo efetivamente tomadas. Trechos das duas rodovias, que são cruciais no
grande sistema rodoviário brasileiro, já se tornaram exemplos nacionais da ineficácia e,
para muitos, da incompetência gerencial dos tentáculos operacionais da União em todo
o País. O convite ao diretor regional do DNIT foi proposto em requerimento pelo
deputado Vinícius Louro (PR) à Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia
Legislativa, que o aprovou por unanimidade. “Temos vários temas envolvendo o DNIT
aqui na Assembleia Legislativa. De 2014 até agora, por exemplo, percebe-se que, nas
principais rodovias federais, como a BR-135, principalmente no trecho entre Alegre e São
Luís, só foram feitas operações tapa-buracos. O serviço de recuperação da malha viária
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entre Santa Inês e Bacabal foi concluído ano passado e já está intrafegável. Então, ele vai
ter que dar essas e outras explicações”, explicou Vinícius Louro, justificando o convite. O
parlamentar antecipou que a Comissão pedirá ao diretor do DNIT um relatório
informando o volume de gastos feitos em recuperação de rodovias federais no
Maranhão, informação que para ele é essencial para fundamentar as explicações de
Gerardo de Freitas.
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