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Dr. Leonardo Sá abre vantagem sobre Luciano Genésio
em Pinheiro, aponta pesquisa do Instituto Exata
http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim
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Dr. Leonardo Sá abre vantagem sobre Luciano Genésio em Pinheiro, aponta pesquisa do
Instituto Exata

Pesquisa realizada pelo Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr
Leonardo Sá (PR), para uma eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020. De
acordo com os números o parlamentar chega a abrir três pontos de diferença sobre o
atual prefeito, Luciano Genésio.
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
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Em um primeiro cenário estimulado com três nomes. Dr Leonardo Sá lidera com 39%,
Luciano Genésio aparece com 36% e Victor Mendes tem 15%. Branco e nulo representam
7% e não sabem ou não responderam apenas 3%.
Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio. Branco e nulo somam 10% e não sabem ou
não responderam se mantém em 3%.
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Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal. 15% dizem votar nulo ou
branco e 4% não sabem ou não responderam.
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O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
Aprovação de Flávio Dino
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A pesquisa ainda avaliou o desempenho do governador Flávio Dino na cidade de
Pinheiro. De acordo com o Instituto Exata, 61% da população pinheirense aprova a
gestão estadual. Apenas 37% rejeitam o governo. Outros 2% não sabem ou não
responderam.

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:

Deputado Ciro Neto prestigia a posse do Coronel Ismael
no Comando Geral Militar
http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

24/04/2019

Deputado Ciro Neto prestigia a posse do Coronel Ismael no Comando Geral Militar

Ontem, o deputado Ciro Neto prestigiou a posse do novo líder da corporação

Ontem (22), o deputado Ciro Neto participou da posse do novo Coronel, Ismael Fonseca,
que assumiu o Comando Geral Militar do Estado do Maranhão.
Por meio de assessoria, o deputado Ciro Neto comentou que “É uma mudança de
comando, que fará o Maranhão, avançar mais ainda na segurança, e ao mesmo tempo,
é importante também lembrar dos avanços já conquistados pelo Coronel Luongo, como
a redução de perdas de vidas violentas (redução da taxa de criminalidade violenta).”
Na solenidade de transmissão do cargo, o governador Flávio Dino pontuou, que apesar
da troca, a intenção é dar continuidade ao trabalho que o Comando Militar vem
realizando desde 2015, que já resultou na queda nos números de ocorrências criminais
e melhorias na segurança pública estadual.
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Sobre o Coronel Luongo, Flávio Dino pontua que o mesmo, estará em uma nova missão
na Secretaria de Estado de Segurança Pública, ao lado do secretário Jefferson Portela.

Redes Sociais
Por meio das redes sociais Facebook e Instagram o deputado Ciro Neto, parabenizou o
Coronel Ismael Fonseca, em postagem “Estive ontem (22), prestigiando a posse do
Coronel Ismael Fonseca no Comando Geral Polícia Militar do Estado do Maranhão.
Parabéns pela conquista, pois tenho certeza, que será mais um lutando com muita
competência para melhorar ainda mais a segurança do nosso estado!”
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gás natural no Maranhão é proposta por Fábio Macedo
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Audiência para discutir produção e comercialização de gás natural no Maranhão é
proposta por Fábio Macedo

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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Pesquisa Exata aponta vantagem de Leonardo Sá sobre prefeito Luciano em Pinheiro…
Ex-vereador de Pinheiro e atualmente deputado estadual, Dr. Leonardo Sá, pontuou com
vantagem em pesquisa sobre o prefeito Luciano Genésio.
O jornalista Gilberto Leda trouxe na manhã desta quarta-feira, 24 de abril de 2019, uma
notícia bombástica sobre Pinheiro. O alicerce eleitoral do prefeito Luciano Genésio está
profundamente ameaçado. Confira abaixo, trecho do Gilberto Leda:

Eleições 2020: Leonardo Sá tem até 11 pontos de vantagem em Pinheiro.
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Pesquisa realizada pelo Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr.
Leonardo Sá (PR), para uma eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020.
De acordo com os números, o parlamentar chega a abrir 11 pontos de diferença no
confronto direto com o atual prefeito Luciano Genésio (Avante).
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
Em um primeiro cenário estimulado com três nomes. Dr Leonardo Sá lidera com 39%,
Luciano Genésio aparece com 36% e Victor Mendes tem 15%. Branco e nulo representam
7% e não sabem ou não responderam apenas 3%.
Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio. Branco e nulo somam 10% e não sabem ou
não responderam se mantém em 3%.
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Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal. 15% dizem votar nulo ou
branco e 4% não sabem ou não responderam.
O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
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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
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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
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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Wellington quer abrir a “caixa-preta” da EMAP e exige explicações de Flávio Dino sobre
destino de R$ 140 mi

Na sessão plenária desta terça-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso
alertou para ações irresponsáveis do governador Flávio Dino que podem resultar em
grande prejuízo para o Maranhão. Após várias “pedaladas”, o montante já retirado do
Porto do Itaqui, por meio da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP,
é de 141.867.252,20 (cento e quarenta e um milhões e oitocentos e sessenta e sete mil
e duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).
Ao se pronunciar sobre o caso, o deputado Wellington destacou as consequências
negativas que isso pode trazer para o Maranhão, tudo sendo causado pelo “Governo das
pedaladas”.
“Estão retirando recursos do Porto do Itaqui, por meio da EMAP, e hoje não é a primeira
vez em que alerto para isso. Essas manobras ferem o Convênio de Delegação nº016/2000
que estipulou os parâmetros do gerenciamento do Porto do Itaqui pelo Governo do
Maranhão. O texto é claro ao afirmar que os recursos oriundos da atividade portuária
não podem ser utilizados em atividades externas às funções desempenhadas no Porto.
Recentemente, a AGU também se posicionou sobre a questão. Medidas devem ser
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adotadas, afinal, se perdermos a concessão do Porto por conta dessas pedaladas quem
vai sofrer as consequências é a população”, disse Wellington.
Ainda em relação a tais pedaladas, a Advocacia-Geral da União, por meio do procurador
federal André Márcio Costa Nogueira, manifestou preocupação sobre a atual postura do
Estado, que não sinaliza ter medidas para superar a crise econômica.
“Como é de amplo conhecimento, o referido ente federativo atualmente não goza de
boa situação fiscal e orçamentária. Nestes autos, se demonstra com meridiana clareza
que houve uma mudança radical e recente na gestão das receitas portuária por parte da
Emap, com o auxílio técnico-jurídico da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MA, no
sentido de tentar fundamentar os vultosos repasses ao ente federativo”, disse o
procurados.
ENTENDA AS “PEDALADAS” DE FLÁVIO DINO
Em dezembro de 2017, Flávio Dino começou a realizar transferência de dinheiro dos
cofres do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual. Naquele mês foram sacados R$
37.168.925,49 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e
cinco reais e quarenta e nove centavos). Em janeiro de 2018 foram sacados mais R$
24.698.326,71 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte
e seis reais e setenta e um centavos). O governo afirmou que as duas movimentações
são referentes a pagamento de juros sobre Capital Próprio da EMAP ao Estado do
Maranhão. Em meados de junho de 2018 um novo saque no valor de R$ 80.000.000,00
(oitenta milhões).
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Pesquisa Exata aponta cenário eleitoral para disputa da Prefeitura de Pinheiro

Pesquisa realizada pelo Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr
Leonardo Sá (PR), para uma eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020. De
acordo com os números o parlamentar chega a abrir 11 pontos de diferença no
confronto direto com Luciano Genésio.
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
Em um primeiro cenário estimulado com três nomes. Dr Leonardo Sá lidera com 39%,
Luciano Genésio aparece com 36% e Victor Mendes tem 15%. Branco e nulo representam
7% e não sabem ou não responderam apenas 3%.
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Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio. Branco e nulo somam 10% e não sabem ou
não responderam se mantém em 3%.
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Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal. 15% dizem votar nulo ou
branco e 4% não sabem ou não responderam.
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O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
Aprovação de Flávio Dino
A pesquisa ainda avaliou o desempenho do governador Flávio Dino na cidade de
Pinheiro. De acordo com o Instituto Exata, 61% da população pinheirense aprova a
gestão estadual. Apenas 37% rejeitam o governo. Outros 2% não sabem ou não
responderam.
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Audiência pública discute situação de professores em Paço do Lumiar

Professores da rede municipal de ensino de Paço do Lumiar entraram em greve
reivindicando direitos trabalhistas que têm sido negligenciados pela Secretaria de
Educação desde o fim de 2018.
Dia 20 de fevereiro os professores compareceram à Assembleia Legislativa para
denunciar aos deputados as condições de trabalho em que se encontravam. Os
professores reivindicavam o cumprimento de questões básicas tais como as progressões
salariais previstas pelo estatuto que nunca foram efetivadas e a garantia do
cumprimento da jornada de trabalho, que teve sua carga horária acrescida e imposta
pela Secretaria de Educação. Cobram da Secretaria de Educação a Legalização da carga
horária de 30h, defendem a hora-aula de 50 minutos, o reajuste de 4,17%, salário de
acordo com a titulação do profissional, calendário de pagamento anual e o novo estatuto
do educador.
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Em março, a greve dos professores de Paço do Lumiar foi considerada ilegal pela Justiça,
que impôs multa de 1000,00 por dia aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores em
Educação (Simproesemma), pela desembargadora Cleonice Freire.
O deputado Adriano enviou um requerimento à prefeitura de Paço do Lumiar solicitando
informações sobre as reais condições em que se encontram os profissionais da educação
no município e comprometeu-se com a categoria, a dar respostas sobre suas
reivindicações.
A audiência pública será realizada nesta quarta-feira, dia 24 de abril às 14H, no Instituto
de Ensino Superior Franciscano (IESFMA).
O Que: Audiência Pública sobre situação dos Professores da rede municipal de Paço do
Lumiar
Quando: 24 de abril, às 14H
Onde: Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESFMA).
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Dr Leonardo Sá abre 11 pontos de vantagem sobre
Luciano Genésio, aponta pesquisa do Instituto Exata
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Dr Leonardo Sá abre 11 pontos de vantagem sobre Luciano Genésio, aponta pesquisa do
Instituto Exata
Pesquisa realizada pelo Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr
Leonardo Sá (PR), para uma eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020. De
acordo com os números o parlamentar chega a abrir 11 pontos de diferença no
confronto direto com Luciano Genésio.
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
Em um primeiro cenário estimulado com três nomes. Dr Leonardo Sá lidera com 39%,
Luciano Genésio aparece com 36% e Victor Mendes tem 15%. Branco e nulo representam
7% e não sabem ou não responderam apenas 3%.
Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio. Branco e nulo somam 10% e não sabem ou
não responderam se mantém em 3%.
Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal. 15% dizem votar nulo ou
branco e 4% não sabem ou não responderam.
O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
Aprovação de Flávio Dino
A pesquisa ainda avaliou o desempenho do governador Flávio Dino na cidade de
Pinheiro. De acordo com o Instituto Exata, 61% da população pinheirense aprova a
gestão estadual. Apenas 37% rejeitam o governo. Outros 2% não sabem ou não
responderam.
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Cleide Coutinho defende sistema de bonificação para estudantes aprovados no
vestibular da Uema
A deputada Cleide Coutinho (PDT) ocupou a tribuna, na sessão desta terça-feira (23),
para defender a implantação de um sistema de bonificação que atribua 20% aos pontos
obtidos no vestibular da Uema pelos vestibulandos residentes no Estado do Maranhão e
que tenham cursado o 9º ano do ensino fundamental e o ensino médio, primeiro,
segundo e terceiro anos, em escolas públicas ou privadas do estado.

Uma Indicação nesse sentido foi apresentada à Mesa Diretora subscrita tanto pela
deputada Cleide Coutinho quanto pelo deputado Roberto Costa (MDB), por meio da qual
ambos pedem que a solicitação seja encaminhada ao reitor da Universidade Estadual do
Maranhão (Uema), professor Gustavo Pereira da Costa.
Em seu discurso, Cleide Coutinho disse que esta medida já está sendo adotada em várias
unidades da Federação, inclusive pela Universidade Federal do Maranhão, por meio do
Consep (Conselho de Ensino e Pesquisa e Extensão), que aprovou por unanimidade esta
política educacional afirmativa.
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“É importante destacar a legalidade do sistema de bonificação, sendo tão somente
forma de acesso às universidades por determinadas comunidades, garantindo assim
aspectos mínimos na construção de uma democracia cidadã. Essa indicação que agora
fazemos visa proteger nossos conterrâneos, proporcionando mais oportunidades para
que eles possam ingressar na nossa universidade, a Universidade do Estado do
Maranhão”, declarou a deputada.
Ela explicou que o fato de alunos de outros estados aqui serem aprovados e estudarem
traz grande prejuízo para os jovens maranhenses, ao tentarem conseguir uma vaga na
bancada das universidades.
Cleide Coutinho frisou que muitas vezes os estudantes de outros estados abandonam o
curso e fica a vaga em aberto, sem ninguém para preencher. Ela citou como exemplo o
curso de Medicina de Caxias, criado em 2003 pelo então governador José Reinaldo.
Segundo dados da Uema, 42% dos alunos são de outros estados.
“Faço questão de repetir que admiro muito o povo de Teresina, do Piauí, que é um povo
estudioso e batalhador. Mas naquele primeiro vestibular que funciona até hoje na nossa
antiga casa de saúde, que Humberto Coutinho vendeu para José Reinaldo, só teve um
aluno de Caxias que, por coincidência, foi a minha sobrinha, Carmosina Coutinho. Os
demais, a maioria era do Piauí. Quer dizer, muitos já foram embora, abandonaram o
curso”, assinalou a parlamentar.
Ao encerrar seu pronunciamento, Cleide Coutinho reafirmou que várias universidades
do Brasil já adotam esse sistema de bonificação. “É muito importante que tenhamos
nossos estudantes, cidadãos maranhenses aqui cursando, se formando e ajudando nossa
terra”, salientou.
A deputada disse ainda que a bonificação é necessária e eficaz, tendo sido defendida
inclusive pelo próprio secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão.
No dia 20 de junho de 2017, lembrou a deputada, o secretário Felipe Camarão participou
de uma audiência pública no Plenário da Câmara Municipal de Imperatriz, juntamente
com o deputado Marco Aurélio. “E ambos defenderam a bonificação como uma política
afirmativa e constitucional, que fará justiça aos estudantes maranhenses”, finalizou.
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Wellington parabeniza policiais pelo Dia Nacional das
Polícias Civil e Militar
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Ao fazer referência ao Dia da Polícia Civil e Militar, celebrado no último domingo (21), o
deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 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, 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 herois. 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 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
agentes de segurança pública. Os policiais merecem valorização na realidade e não
apenas na propaganda. Contem comigo!”, disse o deputado Wellington.
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 os sub judice.
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Leonardo Sá abre 11 pontos de vantagem em Pinheiro,
aponta pesquisa do Instituto Exata…
http://www.marcoaureliodeca.com.br/
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Se as eleições para prefeito fossem hoje, deputado estadual venceria o atual prefeito,
Luciano Genésio, e o ex-deputado federal Victor Mendes

LEONARDO SÁ COM ELEITORES DE PINHEIRO; liderança na pesquisa pela prefeitura

Pesquisa do Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR),
numa eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020. O parlamentar chega a abrir
11 pontos de diferença no confronto direto com o prefeito Luciano Genésio.
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
No primeiro cenário, Leonardo Sá lidera com 39%, seguido de Luciano Genésio, com 36%
e o ex-deputado federal Victor Mendes (PV), com 15%.
Branco e nulo representam 7%; não sabem ou não responderam apenas 3%.
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Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio.
Branco e nulo somam 10% e não sabem ou não responderam se mantém em 3%.
Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal.
15% dizem votar nulo ou branco e 4% não sabem ou não responderam.
O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
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Roberto Costa e Edvan Brandão entregam 20 toneladas de peixes em Bacabal

O deputado estadual Roberto Costa (MDB), o prefeito Edvan Brandão (PSC), o deputado
federal João Marcelo (MDB), secretários e vereadores entregaram 20 toneladas de peixe
em Bacabal, durante a Semana Santa. A tradição beneficiou milhares de bacabalenses
dos bairros Trizidela I e II, Mangueira, Presídio, Areia, Novo Bacabal, Boa Vista, Brejinho,
Vila São José, Pantanal Vila da Paz, Vila São João, Alto Bandeirantes, Vila das Almas e Bela
Vista.
O prefeito Edvan Brandão disse que o povo de Bacabal sempre será lembrado por ele.
“Esta é uma ação que já vem sendo realizada há anos pelo deputado Roberto Costa e
também gosto de ajudar o próximo. Tenho a certeza de que todos os anos irei participar
desta ação. Nossa cidade completou 99 anos e temos muito o que comemorar e a fazer.
Quero aproveitar e destacar que, assim como pude ver o sorriso no rosto dos
bacabalenses ao receber o peixe, verei nos próximos meses, quando asfaltarmos todas
as ruas da nossa cidade e melhorarmos ainda mais a saúde, educação e segurança”, disse
o prefeito Edvan Brandão.
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O deputado destacou que a entrega dos peixes é um ato de amor ao próximo.
“Como já é tradição essa entrega, todos os anos as nossas expectativas são superadas.
Desta vez, quando Bacabal completa 99 anos, fazemos uma ação em conjunto com o
prefeito Edvan Brandão e o deputado João Marcelo. Andamos por todos os bairros e
povoados entregando os peixes. Foram 20 toneladas de pescados entregue e o que mais
me anima debaixo desse sol, desde às 6h na rua, até o fim de tarde, é que milhares de
pessoas poderão seguir a tradição de comer peixe na Ceia de Páscoa. Para mim, isso é
mais que significativo, é um ato de amor. Por isso, estamos fazendo a nossa parte da
pastilha que Jesus nos ensinou”, disse o deputado.
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O parlamentar ainda destacou que este ano deu início à entrega de ovos de chocolate
para as crianças.
“Nós entregamos todos esses pescados com muita alegria e paz no coração. Com o
pescado, atendemos às família na hora da ceia e pensamos em alegrar as nossas crianças
também, pois muitas delas não têm condições de comprar e comer um ovo de chocolate
no Domingo de Páscoa. Mas este ano, estamos dando início a mais esta ação, que se
tornará uma tradição em Bacabal”, disse o deputado.
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Será realizada nesta quarta-feira (24) uma audiência pública que discutirá a situação dos
professores de Paço do Lumiar

Deputado Adriano participará de audiência em apoio aos professores luminenses

Professores da rede municipal de ensino de Paço do Lumiar entraram em greve
reivindicando direitos trabalhistas que têm sido negligenciados pela Secretaria de
Educação desde o fim de 2018.
Dia 20 de fevereiro os professores compareceram à Assembleia Legislativa para
denunciar aos deputados as condições de trabalho em que se encontravam. Os
professores reivindicavam o cumprimento de questões básicas tais como as progressões
salariais previstas pelo estatuto que nunca foram efetivadas e a garantia do
cumprimento da jornada de trabalho, que teve sua carga horária acrescida e imposta
pela Secretaria de Educação. Cobram da Secretaria de Educação a Legalização da carga
horária de 30h, defendem a hora-aula de 50 minutos, o reajuste de 4,17%, salário de
acordo com a titulação do profissional, calendário de pagamento anual e o novo estatuto
do educador.
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Em março, a greve dos professores de Paço do Lumiar foi considerada ilegal pela Justiça,
que impôs multa de 1000,00 por dia aplicada ao Sindicato dos Trabalhadores em
Educação (Simproesemma), pela desembargadora Cleonice Freire.
O deputado Adriano enviou um requerimento à prefeitura de Paço do Lumiar solicitando
informações sobre as reais condições em que se encontram os profissionais da educação
no município e comprometeu-se com a categoria, a dar respostas sobre suas
reivindicações.
A audiência pública será realizada nesta quarta-feira, dia 24 de abril às 14H, no Instituto
de Ensino Superior Franciscano (IESFMA).
O Que: Audiência Pública sobre situação dos Professores da rede municipal de Paço do
Lumiar
Quando: 24 de abril, às 14H
Onde: Instituto de Ensino Superior Franciscano (IESFMA).
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Deputado Wellington quer abrir a “caixa-preta” da EMAP e exige explicações de Flávio
Dino sobre destino de R$ 140 milhões

Wellington alertou para gestão temerária das finanças do Estado por Flávio Dino

Na sessão plenária desta terça-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso
alertou para ações irresponsáveis do governador Flávio Dino que podem resultar em
grande prejuízo para o Maranhão. Após várias “pedaladas”, o montante já retirado do
Porto do Itaqui, por meio da Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP,
é de R$ 141.867.252,20 (cento e quarenta e um milhões e oitocentos e sessenta e sete
mil e duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos).
Ao se pronunciar sobre o caso, o deputado Wellington destacou as consequências
negativas que isso pode trazer para o Maranhão, tudo sendo causado pelo “Governo das
pedaladas”.
“Estão retirando recursos do Porto do Itaqui, por meio da EMAP, e hoje não é a primeira
vez em que alerto para isso. Essas manobras ferem o Convênio de Delegação nº016/2000
que estipulou os parâmetros do gerenciamento do Porto do Itaqui pelo Governo do
Maranhão. O texto é claro ao afirmar que os recursos oriundos da atividade portuária
não podem ser utilizados em atividades externas às funções desempenhadas no Porto.
Recentemente, a AGU também se posicionou sobre a questão. Medidas devem ser
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adotadas, afinal, se perdermos a concessão do Porto por conta dessas pedaladas quem
vai sofrer as consequências é a população”, disse Wellington.
Ainda em relação a tais pedaladas, a Advocacia-Geral da União, por meio do procurador
federal André Márcio Costa Nogueira, manifestou preocupação sobre a atual postura do
Estado, que não sinaliza ter medidas para superar a crise econômica.
“Como é de amplo conhecimento, o referido ente federativo atualmente não goza de
boa situação fiscal e orçamentária. Nestes autos, se demonstra com meridiana clareza
que houve uma mudança radical e recente na gestão das receitas portuária por parte da
Emap, com o auxílio técnico-jurídico da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MA, no
sentido de tentar fundamentar os vultosos repasses ao ente federativo”, disse o
procurados.
ENTENDA AS “PEDALADAS” DE FLÁVIO DINO
Em dezembro de 2017, Flávio Dino começou a realizar transferência de dinheiro dos
cofres do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual. Naquele mês foram sacados R$
37.168.925,49 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, novecentos e vinte e
cinco reais e quarenta e nove centavos).
Em janeiro de 2018 foram sacados mais R$ 24.698.326,71 (vinte e quatro milhões,
seiscentos e noventa e oito mil, trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos).
O governo afirmou que as duas movimentações são referentes a pagamento de juros
sobre Capital Próprio da EMAP ao Estado do Maranhão. Em meados de junho de 2018
um novo saque no valor de R$ 80.000.000,00 (oitenta milhões).
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Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa
realiza audiência pública para apresentação de balanço fiscal do Governo do Maranhão

Deputado Adriano é membro da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa

A audiência pública realizada no âmbito da Comissão de Orçamento, Finanças,
Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa, tem como objetivo a apresentação do
balanço fiscal do Governo do Maranhão durante o exercício financeiro de 2018. Ela
atende a dispositivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o
comparecimento periódico, por quadrimestre, de técnicos da SEPLAN à Assembleia
Legislativa para falar sobre às dívidas, receitas e despesas do Poder Executivo. (§ 4o Até
o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e
avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública
na comissão referida no § 1o do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas
Legislativas estaduais e municipais.)
O diferencial da reunião de amanhã é que pela primeira vez, e de forma oficial, o
Executivo terá que admitir que excedeu o Limite Prudencial de Despesa total com
Pessoal (esse limite é uma espécie de “sinal de perigo”, não apenas para alertar o poder
público da aproximação dos limites máximos, mas, principalmente, por impor ao gestor
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restrições de gastos que evitem seu atingimento), como consta no Relatório de Gestão
Fiscal do 3° Quadrimestre de 2018 disponibilizado no próprio site da SEPLAN
(http://www.seplan.ma.gov.br/files/2013/02/RGF-3QDM-2018-2.pdf).Quando atingido,
estará vedado ao Poder: I – conceder vantagem, aumento, reajuste ou adequação de
remuneração a qualquer título, salvo os derivados de sentença judicial ou de
determinação legal ou contratual, ressalvada a revisão geral anual da remuneração dos
servidores públicos prevista no inciso X do art. 37 da Constituição; II – criar cargo,
emprego ou função; III – alterar estrutura de carreira que implique aumento de despesa;
IV – prover cargo público, admitir ou contratar pessoal a qualquer título, ressalvada a
reposição decorrente de aposentadoria ou falecimento de servidores das áreas de
educação, saúde e segurança; V – contratar hora extra, salvo no caso de convocação
extraordinária do Congresso Nacional em caso de urgência ou interesse público
relevante (inciso II do § 6º do art. 57 da Constituição) e as situações previstas na Lei de
Diretrizes Orçamentárias.
Quando: 24/04/2019 às 8h30
Onde: Sala das Comissões Waldir Filho da ALEMA
Como: Reunião com a presença da sociedade civil, técnicos do Governo e Deputados
Estaduais.
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Deputado Wellington convida população para audiência que mostrará os gastos do
governo Flávio Dino

Wellington tentará esclarecer questões relacionadas às dívidas, receitas e despesas
do Poder Executivo

O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna, na Assembleia Legislativa,
para convidar a população para audiência em que a Secretaria de Planejamento e
Orçamento (Seplan) apresentará à Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e
Controle da Assembleia Legislativa, o balanço fiscal do 3° Quadrimestre de 2018. A
audiência acontecerá na próxima quarta-feira, dia 24, e atende ao dispositivo previsto
na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o comparecimento periódico, por
quadrimestre, de técnicos da área econômica à Assembleia Legislativa para falar sobre
as metas fiscais do Estado. Na ocasião, serão esclarecidas questões relacionadas às
dívidas, receitas e despesas do Poder Executivo.
“Esse é um momento importante para esclarecer pontos sobre a execução do
Orçamento do Estado. A população precisa dos gastos do governo Flávio Dino que,
ultimamente, tem utilizado a Lei de Responsabilidade Fiscal para se eximir de várias
obrigações, a exemplo da nomeação de concursados, como os soldados formados pelo
último concurso da PM. Enquanto o governador insistir em nomear tantos
comissionados, aumentar número de secretarias, por exemplo, é claro que pouco será o
que sobrará para nomear concursado, aprovado em certame. Isso precisa ser reavaliado.
Por isso, todos vocês são os nossos convidados!”, disse Wellington.
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Pré-candidatos à prefeitura de São Luís focam ações no eleitorado católico

Bira do Pindaré (PSB), Duarte Júnior (PCdoB) e Helena Dualidade (Solidariedade) participaram das
celebrações promovidas pela Igreja Católica

Que a pré-campanha para a eleição de prefeito em São Luís já começou, isso não é
novidade para ninguém. Mesmo com gestos modestos de pré-candidatos e partidos,
alguns já iniciaram suas estratégias. Uma delas é focar no eleitorado católico, um dos
mais fiéis da capital.
Nesta última semana santa, os possíveis pré-candidatos Bira do Pindaré (PSB), Duarte
Júnior (PCdoB) e Helena Dualidade (Solidariedade) participaram das celebrações
promovidas pela Igreja Católica e aproveitaram para ficar mais perto do eleitorado.
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Eleições 2020: Leonardo Sá tem até 11 pontos de vantagem em Pinheiro

Pesquisa realizada pelo Instituto Exata aponta vantagem do deputado estadual Dr.
Leonardo Sá (PR), para uma eventual disputa pela Prefeitura de Pinheiro em 2020. De
acordo com os números, o parlamentar chega a abrir 11 pontos de diferença no
confronto direto com o atual prefeito Luciano Genésio (Avante).
Realizada entre os dias 16 e 17 de abril com um total de 420 entrevistados, esta é a
primeira pesquisa que aponta o atual momento político na cidade de Pinheiro.
Em um primeiro cenário estimulado com três nomes. Dr Leonardo Sá lidera com 39%,
Luciano Genésio aparece com 36% e Victor Mendes tem 15%. Branco e nulo representam
7% e não sabem ou não responderam apenas 3%.
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Já no confronto direto entre o deputado estadual e o prefeito, Dr Leonardo Sá desponta
com 49% contra 38% de Luciano Genésio. Branco e nulo somam 10% e não sabem ou
não responderam se mantém em 3%.
Em um terceiro cenário estimulado entre Luciano Genésio e Victor Mendes, o atual
prefeito vence com 53% contra 28% do ex-deputado federal. 15% dizem votar nulo ou
branco e 4% não sabem ou não responderam.
O intervalo de confiança da pesquisa do Instituto Exata é de 95% e a margem de erro é
de 3%.
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Comissão da Assembleia receberá balanço fiscal do Governo do Maranhão

A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa
realiza nesta quarta-feira (24) audiência pública para apresentação de balanço fiscal do
Governo do Maranhão. A reunião tem como objetivo a apresentação do balanço fiscal
do Governo do Maranhão durante o exercício financeiro de 2018.
Ela atende a dispositivo previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, que determina o
comparecimento periódico, por quadrimestre, de técnicos da SEPLAN à Assembleia
Legislativa para falar sobre as dívidas, receitas e despesas do Poder Executivo.
Segundo o deputado Adriano Sarney (PV), membro do órgão colegiado, o diferencial da
reunião de amanhã é que, pela primeira vez, e de forma oficial, o Executivo terá que
admitir que excedeu o Limite Prudencial de Despesa total com Pessoal.
Esse limite é uma espécie de “sinal de perigo”, não apenas para alertar o poder público
da aproximação dos limites máximos, mas, principalmente, por impor ao gestor
restrições de gastos que evitem seu atingimento.
Vale acompanhar…
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Wellington defende abertura da ‘caixa-preta’ da EMAP

O deputado estadual Wellington do Curso alertou hoje (23), em discurso na Assembleia
Legislativa, para ações do governo Flávio Dino (PCdoB) que, segundo ele, podem resultar
em grande prejuízo para o Maranhão.
Após o que o parlamentar considera “pedaladas”, o montante já retirado do Porto do
Itaqui, por meio da Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap), por
exemplo, já chega a R$ 141.867.252,20 (saiba mais).
“Estão retirando recursos do Porto do Itaqui, por meio da Emap, e hoje não é a primeira
vez em que alerto para isso. Essas manobras ferem o Convênio de Delegação nº
016/2000 que estipulou os parâmetros do gerenciamento do Porto do Itaqui pelo
Governo do Maranhão. O texto é claro ao afirmar que os recursos oriundos da atividade
portuária não podem ser utilizados em atividades externas às funções desempenhadas
no Porto. Recentemente, a AGU também se posicionou sobre a questão. Medidas devem
ser adotadas, afinal, se perdermos a concessão do Porto por conta dessas pedaladas
quem vai sofrer as consequências é a população”, disse Wellington.
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Ainda em relação às tais “pedaladas”, a Advocacia-Geral da União, por meio do
procurador federal André Márcio Costa Nogueira, manifestou preocupação sobre a atual
postura do Estado, que não sinaliza ter medidas para superar a crise econômica.
“Como é de amplo conhecimento, o referido ente federativo atualmente não goza de
boa situação fiscal e orçamentária. Nestes autos, se demonstra com meridiana clareza
que houve uma mudança radical e recente na gestão das receitas portuária por parte da
Emap, com o auxílio técnico-jurídico da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MA, no
sentido de tentar fundamentar os vultosos repasses ao ente federativo”, disse o
procurador.
As “pedaladas”
De acordo com o deputado tucano, em dezembro de 2017 Flávio Dino começou a realizar
transferência de dinheiro dos cofres do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual. Naquele
mês foram sacados R$ 37.168.925,49.
Em janeiro de 2018 foram sacados mais R$ 24.698.326,71. Em meados de junho de 2018
um novo saque no valor de R$ 80 milhões.
O governo afirmou que as duas movimentações são referentes a pagamento de juros
sobre Capital Próprio da EMAP ao Estado do Maranhão.
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Fábio Macedo propõe audiência para discutir produção e comercialização de gás natural

O presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado
Fábio Macedo (PDT), solicitou 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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