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Policiais civis levam cruzes em ato contra desvalorização da categoria 

 
 
Os policiais civis participaram nesta terça-feira, 25, de Manifestação Pública em defesa 
da Aposentadoria Policial e da Dignidade dos Policiais Civis. O protesto acompanha o 
movimento nacional de todos os integrantes das forças policiais civis estaduais.  O 
evento, organizado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA), teve 
apoio dos Sindicatos da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
 
Entre outras questões reivindicadas pela categoria estão progressões na carreira, desvio 
de função, valorização profissional, reposição inflacionária, reajuste salarial, além da 
aposentadoria policial. Elton Neves considera que a atual proposta da Reforma da 
Previdência também é prejudicial para a Polícia Civil, porque beneficia apenas as Forças 
Armadas. “Retiram vários direitos adquiridos ao longo dos anos pela categoria. 
Aposentadoria Policial não é privilégio. Aposentadoria Policial é direito”, disse. 
 
Em São Luís, o Sindicato colocou cruzes em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, na 
Avenida Vitorino Freire. As cruzes significam que, apenas no atual governo, mais de 50 
policiais civis chegaram a falecer sem ter tido a valorização prometida e esperada até 
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hoje. Representam ainda policiais de todo o Brasil que dão a vida para a manutenção da 
paz social, mas que muitos chegam a morrer cedo, devido ao alto risco da atividade. 
Logo, são profissionais da segurança merecedores de uma aposentadoria DIGNA. 
Infelizmente, a PEC 06/2019, que trata da Previdência, retira vários direitos dos 
profissionais civis de segurança pública 
 
Depois de vários discursos inflamados, cobrando do governo respeito aos policiais civis, 
e de 1 minuto de silêncio pelos colegas policiais que morreram nos últimos cinco anos, 
os policiais saíram em passeata. 
 
Na praça dos Catraieiros, uma parada para mais pronunciamentos. O deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) enalteceu a atuação do Sinpol-MA em defesa da categoria. 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) e o vereador de São Luís e policial civil 
aposentado, Sá Marques, também prestigiaram a manifestação da classe. 
 
Levando cartazes e cruzes, os policiais civis seguiram em direção ao Palácio dos Leões. 
“Segurança Pública não se faz apenas com polícia militar. Não existe apenas a polícia 
ostensiva. Sr. Governador, existe uma outra polícia no Estado do Maranhão, e esta é a 
Polícia Civil, que, aqui está, diante de vossa excelência, para ser ouvido, ser honrado, ser 
respeitado. Respeito que você nunca deu à nenhum de nós”, declarou o presidente do 
Sinpol-MA, Elton Neves. 
 
Reposição inflacionária 
 
Segundo a própria Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos devem 
sofrer revisão geral anual, evitando a corrosão inflacionária e consequente diminuição 
dos salários dos servidores públicos. Contudo, o Governo atual tem ignorado tal norma 
constitucional e negado aos servidores do Estado a referida revisão. 
 
Reajuste salarial 
 
Fazendo vista grossa ao abismo salarial que caracteriza a política remuneratória da 
Polícia Civil, o Governo diz reconhecer o direito de revisão, mas nega com qualquer 
mudança na atual estrutura salarial dos policiais civis. 
 
Progressões 
 
Há mais de 100 dias, a categoria aguarda a publicação da Progressão Funcional dos 
Policiais Civis. O Sinpol-MA protocolou diversos ofícios cobrando a publicação. De acordo 
com a Lei 9.664/2012, a progressão deve ser realizada de dois em dois anos. A 
progressão por qualificação profissional dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor, de 
diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao 
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que 
ocupa, e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo. Mesmo 
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reconhecendo o direito dos servidores, também neste caso o Governo simplesmente 
nega, ignorando a lei. 
 
Baixo efetivo 
 
Levantamento do Sinpol-MA aponta que mais de 70 cidades maranhenses não possuem 
a presença da Polícia Civil. O Maranhão possui 1.600 policiais civis distribuídos em 18 
regionais da Polícia Civil. O Sinpol-MA tem denunciado diversas dificuldades, como 
desvio de função, improviso de delegacias, não pagamento de diárias, péssimas 
condições das viaturas, falta de material para o trabalho, entre outros problemas a 
serem resolvidos. O Governo conhece este problema, mas demonstrou total desprezo 
ao mesmo quando realizou concurso com apenas 150 vagas, para um déficit que coloca 
a Polícia Civil à beira de um colapso. 
 
Desvio de função 
 
Com a deflagração da greve de vigilantes, os policiais civis foram convocados para fazer 
a vigilância das unidades policiais. Por se tratar de desvio de função, a Diretoria do 
Sinpol-MA visitou, no último sábado, os distritos policiais com a finalidade de averiguar 
a situação. O Sinpol-MA repudia esta situação e não aceita que policiais civis sejam 
submetidos a essa condição de vigilantes das delegacias. 
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Pré-candidaturas oficiais de Osmar Filho e Rubens Jr fazem Neto Evangelista “murchar” 

 
 
Desde que os nomes de Osmar Filho (PDT) e Rubens Júnior (PCdoB), vem sendo colocado 
como os nomes oficiais para a disputa da Prefeitura de São Luís no próximo ano, tanto 
pelo executivo municipal quanto pelo estadual, fez com que a pré-candidatura de Neto 
Evangelista (DEM), murchasse. Primeiro a anunciar a intenção de concorrer ao comando 
do Palácio de La Ravardiere, o democrata não vem encontrando fôlego para se manter 
no cenário com destaque. 
 
É necessário frisar que tanto Osmar e Rubens ainda aparecem atrás de Neto Evangelista 
nas pesquisas divulgadas até aqui, mas com o gás que vem sendo dado tanto ao 
pedetista quanto ao comunista é muito provável que os dois comecem a deixar o 
democrata em um limbo nessa corrida eleitoral. 
 
Neto Evangelista sabedor que encontra dificuldades de articulação tanto no âmbito 
municipal quanto estadual, tenta se movimentar junto a direção nacional do DEM, tanto 
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que ele divulga agendas com ACM Neto, Rodrigo Maia e outros expoentes do partido, 
porém elas pouco surtiram efeito até então. 
 
Para piorar a situação, Neto Evangelista ainda encontra dificuldades de se posicionar em 
segmentos populares, os quais vem sendo dominados por Eduardo Braide (PMN), Duarte 
Júnior (PCdoB) e Wellington do Curso (PSDB), apontados como líderes nas pesquisas até 
aqui divulgadas. 
 
Com a intensificação do fortalecimento das pré-campanhas de Osmar Filho e Rubens 
Júnior que estão no campo no governista, a Neto Evangelista se não mudar de postura 
ou campo político, restará compor uma chapa como fez em 2012 ao lado de João Castelo 
(falecido) ou ficar neutro, assim como ocorreu em 2016, quando foi preterido pelo PSDB. 
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Zé Inácio destaca vitória de França do Macaquinho em julgamento no TRE 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia nesta terça-feira (25) para dar 
destaque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, que determinou que o processo 
contra a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, retornasse à 1º instância para 
ser periciado a clandestinidade de um áudio que é atribuído a mesma. 
 
“Digo que o Tribunal fez justiça ao povo de Santa Luzia porque reconheceu a grande 
maioria, ou melhor, reconheceu a vontade da grande maioria da população que deu em 
torno de 20 mil votos para a Prefeita França. Além de uma questão de mérito, uma 
questão jurídica, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal encaminhou 
o processo para a reanálise em primeira instância”, disse Zé Inácio. 
 
Segundo Zé Inácio, que acompanhou, todo o processo eleitoral do ano de 2016, está 
claro que em nenhum momento a Prefeita França do Macaquinho se utilizou de abuso 
de poder econômico ou de abuso de poder político. 
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“Na verdade, esse abuso tanto do poder econômico como do poder político foi usado 
contra a Prefeita, mas aí se fez justiça reconhecendo o direito sagrado do voto. Eu não 
tenho dúvida de que a intenção daqueles que têm lutado pelo afastamento da Prefeita 
é porque sabem que existem dados de pesquisa que apontam que, em 2020, a Prefeita 
é imbatível, por isso queriam fazer com a Prefeita França como fizeram com o Presidente 
Lula e tirá-la do processo eleitoral de 2020”, disse. 
 
O parlamentar também deu destaque a excelente gestão que França vem fazendo no 
município de Santa Luzia. “Na área de infraestrutura, tem feito grandes ações. Destaco 
o asfaltamento do povoado Santo Onofre, um dos maiores povoados do município e que 
vinha reivindicando, há anos, melhoria da infraestrutura. Também destaco grandes 
ações feitas na área da saúde, como a aquisição do hospital Público do Município, que 
há mais de 30 anos era alugado. Além dos investimentos na área da educação, por meio 
do programa Escola Decente, que constrói escolas, principalmente na zona rural e em 
alguns bairros da cidade com recursos próprios”. 
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Adriano reivindica melhorias para policiais civis do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na 
sessão plenária desta terça-feira (25), para apresentar a pauta de reivindicações dos 
policiais civis do Maranhão. 
 
Segundo o líder da oposição, os policiais civis estão reivindicando aposentadoria digna, 
nova política salarial, contratação de novos policiais civis e maior respeito ao direito de 
progressão, reposição inflacionária, reajuste salarial igualitário e diárias antecipadas. 
 
“A Polícia Civil passa por um momento muito delicado, em que precisa ter um diálogo 
com o Governo do Estado. Existe uma ameaça de greve que será muito prejudicial à 
segurança pública do Estado do Maranhão”, afirmou o deputado. 
 
O parlamentar lembrou que no final de 2018 foi aprovado na Assembleia Legislativa do 
Maranhão o orçamento que previa a nomeação de novos policiais civis e militares. No 
entanto, o Governo do Estado não nomeou os profissionais. 
 



 

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 

“A Assembleia Legislativa tem uma grande importância na intermediação entre Polícia 
Civil e Governo do Estado. Nossa última atuação foi mediante o Projeto de Lei em que o 
governador reduzia o adicional noturno e insalubridade dos policiais civis. Identificamos 
a alteração, nos reunimos com os policiais civis, denunciamos na imprensa e o resultado 
foi uma vitória da oposição. O governador reenviou o projeto a esta casa sem alteração 
dos benefícios dos servidores”, disse o deputado. 
 
Adriano participou, na manhã desta terça-feira (25), da manifestação pública em defesa 
da aposentadoria e dignidade dos policiais civis, realizada em frente à Delegacia Geral 
pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. 
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Policiais civis levam cruzes em ato contra desvalorização da categoria 

Os policiais civis participaram nesta terça-feira, 25, de Manifestação Pública em defesa 
da Aposentadoria Policial e da Dignidade dos Policiais Civis. O protesto acompanha o 
movimento nacional de todos os integrantes das forças policiais civis estaduais.  O 
evento, organizado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (Sinpol-MA), teve 
apoio dos Sindicatos da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
 

 
 
Entre outras questões reivindicadas pela categoria estão progressões na carreira, desvio 
de função, valorização profissional, reposição inflacionária, reajuste salarial, além da 
aposentadoria policial. Elton Neves considera que a atual proposta da Reforma da 
Previdência também é prejudicial para a Polícia Civil, porque beneficia apenas as Forças 
Armadas. “Retiram vários direitos adquiridos ao longo dos anos pela categoria. 
Aposentadoria Policial não é privilégio. Aposentadoria Policial é direito”, disse. 
 
Em São Luís, o Sindicato colocou cruzes em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, na 
Avenida Vitorino Freire. As cruzes significam que, apenas no atual governo, mais de 50 
policiais civis chegaram a falecer sem ter tido a valorização prometida e esperada até 
hoje. Representam ainda policiais de todo o Brasil que dão a vida para a manutenção da 
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paz social, mas que muitos chegam a morrer cedo, devido ao alto risco da atividade. 
Logo, são profissionais da segurança merecedores de uma aposentadoria DIGNA. 
Infelizmente, a PEC 06/2019, que trata da Previdência, retira vários direitos dos 
profissionais civis de segurança pública. 
 

 
 
Depois de vários discursos inflamados, cobrando do governo respeito aos policiais civis, 
e de 1 minuto de silêncio pelos colegas policiais que morreram nos últimos cinco anos, 
os policiais saíram em passeata. 
 
Na praça dos Catraieiros, uma parada para mais pronunciamentos. O deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) enalteceu a atuação do Sinpol-MA em defesa da categoria. 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) e o vereador de São Luís e policial civil 
aposentado, Sá Marques, também prestigiaram a manifestação da classe. 
 
Levando cartazes e cruzes, os policiais civis seguiram em direção ao Palácio dos Leões. 
“Segurança Pública não se faz apenas com polícia militar. Não existe apenas a polícia 
ostensiva. Sr. Governador, existe uma outra polícia no Estado do Maranhão, e esta é a 
Polícia Civil, que, aqui está, diante de vossa excelência, para ser ouvido, ser honrado, ser 
respeitado. Respeito que você nunca deu à nenhum de nós”, declarou o presidente do 
Sinpol-MA, Elton Neves. 
 
Reposição inflacionária 
 



 

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 

Segundo a própria Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos devem 
sofrer revisão geral anual, evitando a corrosão inflacionária e consequente diminuição 
dos salários dos servidores públicos. Contudo, o Governo atual tem ignorado tal norma 
constitucional e negado aos servidores do Estado a referida revisão. 
 

 
 
Reajuste salarial 
 
Fazendo vista grossa ao abismo salarial que caracteriza a política remuneratória da 
Polícia Civil, o Governo diz reconhecer o direito de revisão, mas nega com qualquer 
mudança na atual estrutura salarial dos policiais civis. 
 
Progressões 
 
Há mais de 100 dias, a categoria aguarda a publicação da Progressão Funcional dos 
Policiais Civis. O Sinpol-MA protocolou diversos ofícios cobrando a publicação. De acordo 
com a Lei 9.664/2012, a progressão deve ser realizada de dois em dois anos. A 
progressão por qualificação profissional dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor, de 
diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao 
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que 
ocupa, e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo. Mesmo 
reconhecendo o direito dos servidores, também neste caso o Governo simplesmente 
nega, ignorando a lei. 
 
Baixo efetivo 
 
Levantamento do Sinpol-MA aponta que mais de 70 cidades maranhenses não possuem 
a presença da Polícia Civil. O Maranhão possui 1.600 policiais civis distribuídos em 18 
regionais da Polícia Civil. O Sinpol-MA tem denunciado diversas dificuldades, como 
desvio de função, improviso de delegacias, não pagamento de diárias, péssimas 
condições das viaturas, falta de material para o trabalho, entre outros problemas a 



 

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 

serem resolvidos. O Governo conhece este problema, mas demonstrou total desprezo 
ao mesmo quando realizou concurso com apenas 150 vagas, para um déficit que coloca 
a Polícia Civil à beira de um colapso. 
 
Desvio de função 
 
Com a deflagração da greve de vigilantes, os policiais civis foram convocados para fazer 
a vigilância das unidades policiais. Por se tratar de desvio de função, a Diretoria do 
Sinpol-MA visitou, no último sábado, os distritos policiais com a finalidade de averiguar 
a situação. O Sinpol-MA repudia esta situação e não aceita que policiais civis sejam 
submetidos a essa condição de vigilantes das delegacias. 
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Detinha prestigia entrega de obras e arraiais no interior do estado 

A deputada Detinha (PR) participou, na última sexta-feira (21), da entrega oficial da 
iluminação em LED da avenida Stanley Fortes Batista, realizada pela Prefeitura de Zé 
Doca. O projeto contou com todo o apoio do deputado federal Josimar Maranhãozinho 
(PR). A população marcou presença e agradeceu o grande feito da administração. À 
noite, o casal de deputados prestigiou a abertura do arraial “Agora, aqui é São João”, de 
Zé Doca, na Praça do Viva. 
 

 
 
No sábado, Josimar Marãozinho e a deputada estadual Detinha, juntamente com a 
prefeita Josinha Cunha, concederam entrevista ao programa Mesa Redonda Debate, da 
Rádio Alvorada, em Zé Doca. Na oportunidade, falaram sobre as atividades 
parlamentares e, juntamente com a prefeita Josinha Cunha, deram destaque especial às 
grandes mudanças que o grupo político vem realizando no município. 
 
Além do bate papo muito legal, tiveram a alegria de inaugurar o novo estúdio da 
emissora, dando início às comemorações dos 30 anos da Rádio Alvorada 780 AM. 
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No domingo, pela manhã, o casal prestigiou a abertura da Taça Válber Costa Master 
2019. Josimar destacou em seu discurso, mais uma vez, as grandes transformações que 
o município tem alcançado, graças ao trabalho sério do grupo político. Na área do 
Esporte, o deputado enfatizou o compromisso prático: anunciou investimentos no 
estádio Florestão, cujas obras já estão bem avançadas e, também, em vários outros 
estádios na Sede e Zona Rural. Além de prestigiar a abertura da Taça Master 2019, 
também vistoriaram as obras do estádio municipal. 
 
Já no domingo à noite, Josimar Maranhãozinho e Detinha tiveram dois momentos 
especiais em Araguanã: o encontro de amigos na residência do prefeito Valmir Amorim 
e, em seguida, foram prestigiar a abertura do “Arraiá de São João”, que já faz parte da 
agenda cultural do município. 
 
O casal foi muito bem recepcionado pelos araguanenses, onde sentiram o afeto do povo 
amigo e acolhedor. Aproveitaram a oportunidade para parabenizar o prefeito Valmir 
Amorim, pelo trabalho sério que vem realizando enquanto gestor municipal e, em 
especial, pela valorização da cultura do município. 
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Deputado Glalbert Cutrim diz que tem o sonho de ser prefeito de São Luís 

O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert Cutrim (PDT) disse, em 
entrevista à TV Assembleia, que tem o desejo de disputar a prefeitura de São Luís. 
“Tenho um sonho de um dia ser prefeito de São Luís, mas a gente sabe o nosso tempo, 
as nossas missões, sabe do que é preciso fazer pra chegar onde nós queremos chegar”, 
afirmou. 
 

 
 
De acordo com o deputado, sua pretensão não se estende à eleição do próximo ano. “A 
gente sabe que tem colegas na nossa frente, colegas que tem uma estrutura política 
dentro de São Luís melhor e a gente entende bem esse momento”, declarou. “Ainda não 
vai ser dessa vez que será minha vez, mas me coloco à disposição do partido,” completou 
Cutrim. 
 
O PDT tem como nome à Prefeitura de São Luís o vereador e presidente da Câmara, 
Osmar Filho. 
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Gás natural pode virar tema de CPI da Assembleia… 

Tentativas de diálogo com a Eneva, que explora a riqueza mineral maranhense sem nada 
em troca para o estado, tem se esgotado e deputados já ameaçam abrir investigação 
contra a empresa. 
 

 
OS DEPUTADOS DA COMISSÃO DE ECONOMIA DA ASSEMBLEIA: debate sobre os benefícios do  
gás para o Maranhão 

 
A Assembleia Legislativa pode abrir uma Comissão Parlamentar de Inquérito para 
investigar as operações do Complexo Parnaíba, empresa do grupo Eneva que explora o 
gás natural no Maranhão. 
 
Dentre outras coisas, os parlamentares querem saber porque o Maranhão é o único 
dentre os estados produtores de gás natural que não dispõe de redes de gás para 
veículos e uso doméstico. 
 
A Eneva explora uma bacia com algo em torno de 11 milhões de metros cúbicos de gás 
natural, mas este produto é todo exportado para outros estados. 
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Aos municípios maranhenses restam apenas os recursos dos royalties pela exploração. 
 
Há pelo menos dois meses, o deputado Fábio Macedo (PDT), que atua na região onde a 
Eneva tem sua usina de exploração do gás, tenta dialogar com a empresa sobre os 
benefícios que esta exploração traz para o Maranhão. 
 
Até barrados na porta do complexo os parlamentares já foram, o que levou à cogitação 
da criação de uma CPI na Assembleia… 
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Zé Inácio destaca vitória de França do Macaquinho em julgamento no TRE… 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia nesta terça-feira (25) para dar 
destaque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), que determinou que o processo 
contra a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, retornasse à 1º instância para 
ser periciado a clandestinidade de um áudio que é atribuído a mesma. 
 
“Digo que o Tribunal fez justiça ao povo de Santa Luzia porque reconheceu a grande 
maioria, ou melhor, reconheceu a vontade da grande maioria da população que deu em 
torno de 20 mil votos para a Prefeita França. Além de uma questão de mérito, uma 
questão jurídica, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal encaminhou 
o processo para a reanálise em primeira instância”, disse Zé Inácio. 
 
Segundo Zé Inácio, que acompanhou, todo o processo eleitoral do ano de 2016, está 
claro que em nenhum momento a Prefeita França do Macaquinho se utilizou de abuso 
de poder econômico ou de abuso de poder político. 
 
“Na verdade, esse abuso tanto do poder econômico como do poder político foi usado 
contra a Prefeita, mas aí se fez justiça reconhecendo o direito sagrado do voto. Eu não 
tenho dúvida de que a intenção daqueles que têm lutado pelo afastamento da Prefeita 
é porque sabem que existem dados de pesquisa que apontam que, em 2020, a Prefeita 
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é imbatível, por isso queriam fazer com a Prefeita França como fizeram com o Presidente 
Lula e tirá-la do processo eleitoral de 2020”, disse. 
 

 
 
O parlamentar também deu destaque a excelente gestão que França vem fazendo no 
município de Santa Luzia. 
 
“Na área de infraestrutura, tem feito grandes ações. Destaco o asfaltamento do povoado 
Santo Onofre, um dos maiores povoados do município e que vinha reivindicando, há 
anos, melhoria da infraestrutura. Também destaco grandes ações feitas na área da 
saúde, como a aquisição do hospital Público do Município, que há mais de 30 anos era 
alugado. Além dos investimentos na área da educação, por meio do programa Escola 
Decente, que constrói escolas, principalmente na zona rural e em alguns bairros da 
cidade com recursos próprios”. 
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César Pires participa de programação festiva em Santana do Maranhão… 

 
 
Um vasta programação recreativa e festiva marcou o 23° aniversário do município de 
Santana do Maranhão nesta quarta-feira (19). O deputado César Pires fez questão de 
participar das atividades comemorativas ao lado do prefeito Fransquim Tavares, da 
primeira-dama Toinha, do ex-prefeito Raimundo Tavares, vereadores, secretários 
municipais e da população. 
 
Logo pela manhã, César Pires acompanhou o prefeito e a secretária municipal de Saúde, 
Leyres Silva, na entrega de uma ambulância para o hospital municipal e de três carros 
para unidades básicas de saúde, além de equipamentos hospitalares. Em seguida, 
participaram de uma ação social em que a população recebeu atendimento de médicos 
e enfermeiros. 
 
“É com muita alegria que participamos dessa programação festiva, fazendo a entrega de 
novos equipamentos para o sistema de saúde municipal e prestando serviços à 
população nessa área, além das atividades esportivas e culturais. Vale ressaltar que, ao 
contrário do que vem ocorrendo em muitos municípios, o prefeito Fransquim Tavares 
mantém em dia o pagamento dos servidores, o que mostra a seriedade e compromisso 
da sua gestão”, enfatizou César Pires. 
 
A comemoração dos 23 anos de Santana do Maranhão também incluiu competições 
esportivas (maratona, ciclismo e partida de futebol feminino no bairro São José), missa 
na igreja de Santa’Ana, corte do bolo, entrega de premiações e show musical. 
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Policiais civis usam cruzes para expor drama da categoria e reivindicar direitos em 
protesto na Delegacia Geral e no Palácio dos Leões 

Os policiais civis participaram nesta terça-feira, 25, de Manifestação Pública em defesa 
da Aposentadoria Policial e da Dignidade dos Policiais Civis. O protesto acompanha o 
movimento nacional de todos os integrantes das forças policiais civis estaduais. O 
evento, organizado pelo Sindicato dos Policiais Civis do Maranhão (SINPOL-MA), teve 
apoio dos Sindicatos da Polícia Federal (PF) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). 
 

 
 
Entre outras questões reivindicadas pela categoria estão progressões na carreira, desvio 
de função, valorização profissional, reposição inflacionária, reajuste salarial, além da 
aposentadoria policial. O presidente do SINPOL, Elton Neves, considera que a atual 
proposta da Reforma da Previdência também é prejudicial para a Polícia Civil, porque 
beneficia apenas as Forças Armadas. “Retiram vários direitos adquiridos ao longo dos 
anos pela nossa categoria. Aposentadoria Policial não é privilégio. Aposentadoria Policial 
é direito”, defendeu. 
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Em São Luís, o sindicato colocou cruzes em frente à Delegacia Geral da Polícia Civil, na 
Avenida Vitorino Freire. As cruzes significam que, apenas no atual governo, mais de 50 
policiais civis chegaram a falecer sem ter tido a valorização prometida e esperada até 
hoje. Representam ainda policiais de todo o Brasil que dão a vida para a manutenção da 
paz social, mas que muitos chegam a morrer cedo, devido ao alto risco da atividade. 
Logo, são profissionais da segurança merecedores de uma aposentadoria DIGNA. 
Infelizmente, a PEC 06/2019, que trata da Previdência, retira vários direitos dos 
profissionais civis de segurança pública. 
 
Depois de vários discursos inflamados, cobrando do governo respeito aos policiais civis, 
e de 1 minuto de silêncio pelos colegas policiais que morreram nos últimos cinco anos, 
os policiais saíram em passeata. 
 

 
 
Na praça dos Catraieiros, uma parada para mais pronunciamentos. O deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) enalteceu a atuação do SINPOL-MA em defesa da categoria. 



 

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 

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) e o vereador de São Luís e policial civil 
aposentado Sá Marques também prestigiaram a manifestação da classe. 
 

 
 
Levando cartazes e cruzes, os policiais civis seguiram em direção ao Palácio dos Leões. 
“Segurança Pública não se faz apenas com Polícia Militar. Não existe apenas a polícia 
ostensiva. Sr. Governador, existe uma outra polícia no Estado do Maranhão, e esta é a 
Polícia Civil, que, aqui está, diante de vossa excelência, para ser ouvida, ser honrada, ser 
respeitada. Respeito que você nunca deu a nenhum de nós”, declarou o presidente do 
SINPOL-MA. 
 

 
 
Reposição inflacionária 
 
Segundo a própria Constituição Federal, a remuneração dos servidores públicos devem 
sofrer revisão geral anual, evitando a corrosão inflacionária e consequente diminuição 
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dos salários dos servidores públicos. Contudo, o Governo atual tem ignorado tal norma 
constitucional e negado aos servidores do Estado a referida revisão. 
 
Reajuste salarial 
 
Fazendo vista grossa ao abismo salarial que caracteriza a política remuneratória da 
Polícia Civil, o Governo diz reconhecer o direito de revisão, mas nega qualquer mudança 
na atual estrutura salarial dos policiais civis. 
 
Progressões 
 
Há mais de 100 dias, a categoria aguarda a publicação da Progressão Funcional dos 
Policiais Civis. O SINPOL-MA protocolou diversos ofícios cobrando a publicação. De 
acordo com a Lei 9.664/2012, a progressão deve ser realizada de dois em dois anos. A 
progressão por qualificação profissional dar-se-á mediante a obtenção pelo servidor, de 
diploma em curso de graduação, pós-graduação e cursos em áreas correlatas ao 
exercício do cargo ocupado, adquiridos posteriormente ao seu ingresso no cargo que 
ocupa, e desde que não constituam requisito para o ingresso no cargo. Mesmo 
reconhecendo o direito dos servidores, também neste caso o Governo simplesmente 
nega, ignorando a lei. 
 
Baixo efetivo 
 
Levantamento do SINPOL-MA aponta que mais de 70 cidades maranhenses não possuem 
a presença da Polícia Civil. O Maranhão possui 1.600 policiais civis distribuídos em 18 
regionais da Polícia Civil. O SINPOL-MA tem denunciado diversas dificuldades, como 
desvio de função, improviso de delegacias, não pagamento de diárias, péssimas 
condições das viaturas, falta de material para o trabalho, entre outros problemas a 
serem resolvidos. O Governo conhece este problema, mas demonstrou total desprezo 
ao mesmo quando realizou concurso com apenas 150 vagas, para um déficit que coloca 
a Polícia Civil à beira de um colapso. 
 
Desvio de função 
 
Com a deflagração da greve de vigilantes, os policiais civis foram convocados para fazer 
a vigilância das unidades policiais. Por se tratar de desvio de função, a Diretoria do 
SINPOL-MA visitou, no último sábado, os distritos policiais com a finalidade de averiguar 
a situação. O sindicato repudia essa situação e não aceita que policiais civis sejam 
submetidos a essa condição de vigilantes das delegacias. 
 
Fonte: SINPOL-MA 
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Deputado Wellington denuncia na tribuna atraso de salários de vigilantes da SSP 

 
Vigilantes estendem faixa com mensagem de protesto em ato no portão principal da SSP 

 
Em pronunciamento na manhã desta terça-feira (25), o deputado estadual Wellington 
do Curso utilizou a tribuna para denunciar o atraso no pagamento dos salários dos 
vigilantes que trabalham na Secretaria de Segurança pública que já estão com seus 
pagamentos atrasados há 3 meses. 
 
Na oportunidade, o parlamentar destacou que irá solicitar esclarecimentos da Secretaria 
de Segurança sobre ao atraso, pois segundo os vigilantes, não está havendo repasse por 
parte do Governo do Estado para a empresa prestadora de serviços que efetua o 
pagamento dos funcionários. 
 
“Recebemos diversas reclamações de vigilantes que atuam na Secretaria de Segurança 
Pública do Estado, que estão com salários atrasados há cerca de três meses. Em defesa 
dos direitos desses trabalhadores, apelo ao governador Flávio Dino e ao secretário de 
Segurança que adotem providências para solucionar o problema urgente, pois os 



 

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 

trabalhadores necessitam de seus pagamentos para se sustentar. Sabemos que a 
responsabilidade direta é da empresa de vigilância, mas não podemos esquecer que o 
Estado é responsável pelos repasses e mais uma vez está deixando de cumprir sua 
obrigação. Mais uma vez, enquanto Flávio Dino gasta com propagandas mentirosas, 
trabalhadores estão com salários atrasados”, expôs Wellington. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=GFHNd2A_o_0
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Zé Inácio destaca vitória de França do Macaquinho em julgamento no TRE 

 
Zé Inácio destacou a excelente gestão que França vem fazendo no município de Santa Luzia 

 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia nesta terça-feira (25) para dar 
destaque a decisão do Tribunal Regional Eleitoral – TRE, que determinou que o processo 
contra a prefeita de Santa Luzia, França do Macaquinho, retornasse à 1º instância para 
ser periciado a clandestinidade de um áudio que é atribuído a mesma. 
 
“Digo que o Tribunal fez justiça ao povo de Santa Luzia porque reconheceu a grande 
maioria, ou melhor, reconheceu a vontade da grande maioria da população que deu em 
torno de 20 mil votos para a Prefeita França. Além de uma questão de mérito, uma 
questão jurídica, para garantir o contraditório e a ampla defesa, o Tribunal encaminhou 
o processo para a reanálise em primeira instância.”, disse Zé Inácio. 
 
Segundo Zé Inácio, que acompanhou, todo o processo eleitoral do ano de 2016, está 
claro que em nenhum momento a Prefeita França do Macaquinho se utilizou de abuso 
de poder econômico ou de abuso de poder político. 
 
“Na verdade, esse abuso tanto do poder econômico como do poder político foi usado 
contra a Prefeita, mas aí se fez justiça reconhecendo o direito sagrado do voto. Eu não 
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tenho dúvida de que a intenção daqueles que têm lutado pelo afastamento da Prefeita 
é porque sabem que existem dados de pesquisa que apontam que, em 2020, a Prefeita 
é imbatível, por isso queriam fazer com a Prefeita França como fizeram com o Presidente 
Lula e tirá-la do processo eleitoral de 2020.”, disse. 
 
O parlamentar também deu destaque a excelente gestão que França vem fazendo no 
município de Santa Luzia. “Na área de infraestrutura, tem feito grandes ações. Destaco 
o asfaltamento do povoado Santo Onofre, um dos maiores povoados do município e que 
vinha reivindicando, há anos, melhoria da infraestrutura. Também destaco grandes 
ações feitas na área da saúde, como a aquisição do hospital Público do Município, que 
há mais de 30 anos era alugado. Além dos investimentos na área da educação, por meio 
do programa Escola Decente, que constrói escolas, principalmente na zona rural e em 
alguns bairros da cidade com recursos próprios”. 
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Wellington denuncia calote aplicado por Flávio Dino em professores de programas de 
ensino tecnológico 

 
Wellington repercutiu na tribuna denúncia de professores contra o governo 

 
Durante a sessão plenária desta terça-feira (25), o deputado estadual Wellington do 
Curso fez referência às denúncias que recebeu dos professores de dois programas do 
Governo, sendo eles o PREUNI e LUMINAR, vinculados à Secretaria de Estado de Ciência, 
Tecnologia e Inovação no Maranhão – SECTI. De acordo com as denúncias feitas pelos 
professores, os salários estão atrasados há oito meses. 
 
No corpo das mensagens enviadas ao deputado Wellington, professores lamentam o 
descaso com o qual o governador trata a categoria. 
 
“Sou professor das disciplinas matemática e física. Gostaria de fazer uma denúncia sobre 
um problema que muito me aflinje juntamente com meus colegas professores de dois 
programas que são PREUNI e LUMINAR da SECTI do Estado do Maranhão. Venho muito 
respeitosamente me manifestar sobre o calote de pagamento que já tem 8 meses de 
atraso e nenhum contato foi feito conosco e até concordo em termos que há uma crise, 
mas quem trabalha, deseja receber, se eu contrato alguém, tenho que ter planejamento 
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e saber que o professor tem contas, ministrar aulas é sua profissão, e dela sobrevive”, 
externou o professor no e-mail. 
 

 
Denúncia foi encaminhada por escrito ao deputado Wellington, que apresentou em plenário 

 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington cobrou esclarecimentos por parte do Governo 
do Estado e encaminhou indicação a fim de que o pagamento seja efetuado. 
 
“Recebemos essa denúncia por e-mail, de professores que confiam em nosso trabalho. 
São homens e mulheres que trabalham, que deram aulas e que, após oito meses, ainda 
aguardam o pagamento. Na propaganda, os salários dos servidores estão pagos; na 
realidade, Flávio Dino dá calote em professores dos programas PREUNI e LUMINAR da 
SECTI. Já encaminhamos indicação e estaremos acompanhando para que os professores 
recebam seus pagamentos. Não é favor. É obrigação!”, disse o Deputado Wellington. 
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Adriano reivindica melhorias para policiais civis do Maranhão 

 
Adriano defende abertura de diálogo entre a Polícia Civil e o Governo do Estado 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na 
sessão plenária desta terça-feira (25), para apresentar a pauta de reivindicações dos 
policiais civis do Maranhão. 
 
Segundo o líder da oposição, os policiais civis estão reivindicando aposentadoria digna, 
nova política salarial, contratação de novos policiais civis e maior respeito ao direito de 
progressão, reposição infracionária, reajuste salarial igualitário e diárias antecipadas. 
 
“A Polícia Civil passa por um momento muito delicado, em que precisa ter um diálogo 
com o Governo do Estado. Existe uma ameaça de greve que será muito prejudicial à 
segurança pública do Estado do Maranhão”, afirmou o deputado. 
 
O parlamentar lembrou que no final de 2018 foi aprovado na Assembleia Legislativa do 
Maranhão o orçamento que previa a nomeação de novos policiais civis e militares. No 
entanto, o Governo do Estado não nomeou os profissionais. 
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“A Assembleia Legislativa tem uma grande importância na intermediação entre Polícia 
Civil e Governo do Estado. Nossa última atuação foi mediante o Projeto de Lei em que o 
governador reduzia o adicional noturno e insalubridade dos policiais civis. Identificamos 
a alteração, nos reunimos com os policiais civis, denunciamos na imprensa e o resultado 
foi uma vitória da oposição. O governador reenviou o projeto a esta casa sem alteração 
dos benefícios dos servidores”, disse o deputado. 
 
Adriano participou, na manhã desta terça-feira (25), da manifestação pública em defesa 
da aposentadoria e dignidade dos policiais civis, realizada em frente à Delegacia Geral 
pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. 
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MDB bate o Martelo e vai com candidato próprio à sucessão na Capital, diz Roberto Costa 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa, em conversa com jornalistas nesta manhã de 
quarta-feira (26), no plenário da Assembleia Legislativa, informou que os diretórios 
estadual e municipal do MDB reuniram e decidiram bater o martelo em torno da 
candidatura do ex-deputado federal Victor Mendes a prefeito de São Luís. 
 
Questionado se não seria mais fácil a candidatura do ex-parlamentar a prefeito de 
Pinheiro, sua terra natal e onde sua família dele reinou por várias décadas, Costa 
observou que Victor possui perfil de candidato a prefeito da capital e descartou a 
possibilidade de concorrer na “Princesa da Baixada. 
 
“Nós reunimos recentemente (diretórios estadual e municipal) e decidimos que vamos 
para a sucessão na capital com candidato próprio e nosso candidato é Victor Mendes. 
Essa é uma questão superada no partido, vamos tratar agora é de fazer movimentos para 
torná-lo mais conhecido da população. 
 
A princípio pensava-se que MDB e PV, dois partidos controlados pela família Sarney, 
fariam aliança em torno da candidatura do deputado estadual Sarney Neto, mas pelas 
declarações de Roberto Costa, esta possibilidade está descartada. 
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Zé Inácio destaca vitória de França do Macaquinho em julgamento no TRE 

 
O parlamentar também deu destaque à excelente gestão que França vem fazendo no município de Santa Luzia 

 
O deputado Zé Inácio (PT) usou a tribuna da Assembleia para dar destaque à decisão do 
Tribunal Regional Eleitoral – TRE, que determinou que o processo contra a prefeita de 
Santa Luzia, França do Macaquinho, retornasse à 1º instância para ser periciado a 
clandestinidade de um áudio que é atribuído à mesma. 
 
“Digo que o Tribunal fez justiça ao povo de Santa Luzia porque reconheceu a grande 
maioria, ou melhor, reconheceu a vontade da grande maioria da população que deu em 
torno de 20 mil votos para a prefeita França. Além de uma questão de mérito, uma 
questão jurídica, para garantir o contraditório e à ampla defesa, o Tribunal encaminhou 
o processo para a reanálise em primeira instância.”, disse Zé Inácio. 
 
Segundo Zé Inácio, que acompanhou todo o processo eleitoral do ano de 2016, está claro 
que em nenhum momento a prefeita França do Macaquinho se utilizou de abuso de 
poder econômico ou de abuso de poder político. 
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“Na verdade, esse abuso tanto do poder econômico como do poder político foi usado 
contra a prefeita, mas aí se fez justiça reconhecendo o direito sagrado do voto. Eu não 
tenho dúvida de que a intenção daqueles que têm lutado pelo afastamento da prefeita 
é porque sabem que existem dados de pesquisa que apontam que, em 2020, a prefeita 
é imbatível, por isso, queriam fazer com a prefeita França como fizeram com o 
presidente Lula e tirá-la do processo eleitoral de 2020.”, disse. 
 
O parlamentar também deu destaque à excelente gestão que França vem fazendo no 
município de Santa Luzia. “Na área de infraestrutura, tem feito grandes ações. Destaco 
o asfaltamento do povoado Santo Onofre, um dos maiores povoados do município e que 
vinha reivindicando, há anos, melhoria da infraestrutura. Também destaco grandes 
ações feitas na área da saúde, como a aquisição do hospital público do município, que 
há mais de 30 anos era alugado. Além dos investimentos na área da educação, por meio 
do programa Escola Decente, que constrói escolas, principalmente na zona rural e em 
alguns bairros da cidade com recursos próprios”. 
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Adriano reivindica melhorias para policiais civis 

 
O parlamentar lembrou que, no final de 2018, foi aprovado, na Assembleia Legislativa do Maranhão,  
o orçamento que previa a nomeação de novos policiais civis e militares 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na 
sessão plenária de terça-feira (25), para apresentar a pauta de reivindicações dos 
policiais civis do Maranhão. Segundo o líder da oposição, os policiais civis estão 
reivindicando aposentadoria digna, nova política salarial, contratação de novos policiais 
civis e maior respeito ao direito de progressão, reposição infracionária, reajuste salarial 
igualitário e diárias antecipadas. 
 
“A Polícia Civil passa por um momento muito delicado, em que precisa ter um diálogo 
com o Governo do Estado. Existe uma ameaça de greve que será muito prejudicial à 
segurança pública do Estado do Maranhão”, afirmou. 
 
O parlamentar lembrou que, no final de 2018, foi aprovado, na Assembleia Legislativa 
do Maranhão, o orçamento que previa a nomeação de novos policiais civis e militares. 
No entanto, conforme ele, o Governo do Estado não nomeou os profissionais. 
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“A Assembleia Legislativa tem uma grande importância na intermediação entre Polícia 
Civil e Governo do Estado. Nossa última atuação foi mediante o Projeto de Lei em que o 
governador reduzia o adicional noturno e insalubridade dos policiais civis. Identificamos 
a alteração, nos reunimos com os policiais civis, denunciamos na imprensa e o resultado 
foi uma vitória da oposição. O governador reenviou o projeto a esta casa sem alteração 
dos benefícios dos servidores”, disse o deputado. 
 
Adriano participou, na manhã de terça-feira (25), da manifestação pública em defesa da 
aposentadoria e dignidade dos policiais civis, realizada em frente à Delegacia Geral pelo 
Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. 
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Após pressão da oposição, presidente da Caema será ouvido na Assembleia 

De O Estado 
 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão recebe hoje (26) em audiência para tratar da 
recente crise de falta d’água em São Luís o presidente da Comapnhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão (Caema), Carlos Rogério. 
 
A agenda é uma reunião conjunta das comissões de Saúde, de Assuntos Municipais e de 
Obras e Serviços Públicos da Casa, e só foi possível depois de um movimento da 
oposição, em plenário, que tentou forçar a convocação do titular da pasta, na semana 
passada. 
 
Para barrar a convocação – o que sera considerada uma derrota para a base aliada ao 
Palácio dos Leões no Legislativo -, governistas, capitaneados pelo deputado Yglésio 
Moyses, então articularam uma reunião em forma de audiência para garantir que Carlos 
Rogério preste os devidos esclarecimentos. O encontro está marcado para as 8h, na Sala 
das Comissões. 
 
Requerimento 
 
A convocação da audiência ocorreu na semana passada, em meio a um acalorado debate 
entre governo e oposição na Assembleia, depois de a base aliada ao Palácio rejeitar 

https://gilbertoleda.com.br/2019/06/18/cesar-pires-diz-que-caema-tem-obrigacao-de-explicar-falta-dagua/
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requerimento de autoria do deputado estadual Adriano Sarney (PV) e barrar a 
convocação do presidente da Caema. 
 
O pedido do parlamentar do PV havia sido feito depois de a capital maranhense passar 
quatro dias sem abastecimento d’água, por conta de mais um rompimento da adutora 
do Italuís na BR-135. 
 
Na ocasião, dos 25 deputados presentes em plenário, apenas cinco votaram pela 
convocação do gestor, todos os demais blindaram o aliado governista. 
Além de Adriano, os deputados César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB) 
manifestaram-se na tribuna contra a decisão da maioria. Arnaldo Melo (MDB) e Neto 
Evangelista (DEM) também votaram a favor do requerimento, mas acabaram 
derrotados. 
 
Ao encaminhar pela rejeição do pedido, o deputado Yglésio Moyses (PDT) disse que 
tratava-se de um “espetáculo” a tentativa de levar Carlos Rogério a prestar 
esclarecimentos em plenário. Foi quando o pedetista anunciou que Carlos Rogério seria 
ouvido em audiência, sem necessidade de convocação. 
 
Mesmo assim, Adriano Sarney protestou. “Nosso pedido foi muito simples: prestar 
informação. A população não sabe se a nova Italuís está funcionando, se a velha está 
quebrada, o que ocorreu… Tem bairro que está há 20 com falta d’água”, declarou. 

 

  

https://gilbertoleda.com.br/2019/06/18/cesar-pires-diz-que-caema-tem-obrigacao-de-explicar-falta-dagua/
https://gilbertoleda.com.br/2019/06/18/cesar-pires-diz-que-caema-tem-obrigacao-de-explicar-falta-dagua/
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Daniella Tema prestigia Boi Unidos de São Bento na capital 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), madrinha do Boi Unidos de São Bento, 
prestigiou nesta segunda-feira 24, a apresentação do grupo no centro histórico de São 
Luís. A parlamentar foi convidada pelo segundo ano consecutivo e dançou junto com os 
integrantes do boi de matraca do Bairro Monte Castelo. 
 
“Fico muito lisonjeada e feliz com o convite da direção do Boi Unidos de São Bento, é 
motivo de muita honra para mim apoiar pelo segundo ano este grupo que se apresenta 
todos os anos nos arraiás da cidade. Parabéns, a todos os integrantes do boi, crianças, a 
equipe de apoio e todos aqueles que, com muito esforço, mantém essa chama viva da 
nossa cultura e das nossas tradições no período. Foi uma noite linda, guardarei com 
muito carinho a receptividade e o acolhimento de todos”, declarou Daniella Tema. 
 
Com sotaque de matraca, o Boi Unidos de São Bento é presença marcante na festa junina 
dos bairros de São Luís, conhecido pela beleza de suas indumentárias, ricas em detalhes, 
e pela batida das matracas e dos pandeirões, que ecoam de maneira forte e vibrante em 
suas apresentações. 
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César Pires participa de programação festiva em Santana do Maranhão 

 
 
Um vasta programação recreativa e festiva marcou o 23° aniversário do município de 
Santana do Maranhão nesta quarta-feira (19). O deputado César Pires fez questão de 
participar das atividades comemorativas ao lado do prefeito Fransquim Tavares, da 
primeira-dama Toinha, do ex-prefeito Raimundo Tavares, vereadores, secretários 
municipais e da população. 
 
Logo pela manhã, César Pires acompanhou o prefeito e a secretária municipal de Saúde, 
Leyres Silva, na entrega de uma ambulância para o hospital municipal e de três carros 
para unidades básicas de saúde, além de equipamentos hospitalares. Em seguida, 
participaram de uma ação social em que a população recebeu atendimento de médicos 
e enfermeiros. 
 
“É com muita alegria que participamos dessa programação festiva, fazendo a entrega de 
novos equipamentos para o sistema de saúde municipal e prestando serviços à 
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população nessa área, além das atividades esportivas e culturais. Vale ressaltar que, ao 
contrário do que vem ocorrendo em muitos municípios, o prefeito Fransquim Tavares 
mantém em dia o pagamento dos servidores, o que mostra a seriedade e compromisso 
da sua gestão”, enfatizou César Pires. 
 
A comemoração dos 23 anos de Santana do Maranhão também incluiu competições 
esportivas (maratona, ciclismo e partida de futebol feminino no bairro São José), missa 
na igreja de Santa’Ana, corte do bolo, entrega de premiações e show musical. 
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Adriano reivindica melhorias para policiais civis do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na 
sessão plenária desta terça-feira (25), para apresentar a pauta de reivindicações dos 
policiais civis do Maranhão. Segundo o líder da oposição, os policiais civis estão 
reivindicando aposentadoria digna, nova política salarial, contratação de novos policiais 
civis e maior respeito ao direito de progressão, reposição infracionária, reajuste salarial 
igualitário e diárias antecipadas. 
 
“A Polícia Civil passa por um momento muito delicado, em que precisa ter um diálogo 
com o Governo do Estado. Existe uma ameaça de greve que será muito prejudicial à 
segurança pública do Estado do Maranhão”, afirmou. 
 
O parlamentar lembrou que, no final de 2018, foi aprovado, na Assembleia Legislativa 
do Maranhão, o orçamento que previa a nomeação de novos policiais civis e militares. 
No entanto, conforme ele, o Governo do Estado não nomeou os profissionais. 
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“A Assembleia Legislativa tem uma grande importância na intermediação entre Polícia 
Civil e Governo do Estado. Nossa última atuação foi mediante o Projeto de Lei em que o 
governador reduzia o adicional noturno e insalubridade dos policiais civis. Identificamos 
a alteração, nos reunimos com os policiais civis, denunciamos na imprensa e o resultado 
foi uma vitória da oposição. O governador reenviou o projeto a esta casa sem alteração 
dos benefícios dos servidores”, disse o deputado. 
 
Adriano participou, na manhã desta terça-feira (25), da manifestação pública em defesa 
da aposentadoria e dignidade dos policiais civis, realizada em frente à Delegacia Geral 
pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado do Maranhão. 
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Assembleia Legislativa aprova “Lei da recompensa” 

O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta segunda-feira (24), a 
“Lei da Recompensa”, de iniciativa do deputado estadual Dr. Yglésio (PDT). Se antes o 
crime organizado pagava pelo silêncio, agora o Sistema de Segurança Pública contra-
ataca recompensando o cidadão comum por informações que possam servir à 
prevenção, à repressão e à investigação de crimes. 
 
O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT), autor do anteprojeto de lei, considera que é mais 
fácil vencer o crime com informação. “No que tange à segurança pública, sempre 
considerei que é mais fácil vencer o crime com informação em detrimento da truculência 
repressiva. O caminho para vitória contra os bandidos é ataca-los no coração de seus 
planos criminosos.”, defendeu Yglésio. 
 
Para o deputado, agora é o momento de maturação da lei para que a população possa 
ter conhecimento dessa possibilidade de contribuir para a redução da criminalidade no 
estado do Maranhão. “Agora temos que divulgar plenamente perante a sociedade para 
discuti-lo e que a sociedade conheça de fato que agora esse é mais um instrumento de 
combate ao crime, com inteligência”, ponderou Yglésio. Agora a lei segue para a sanção 
do governador Flávio Dino. 

 


