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Projeto de autoria do parlamentar focado na agricultura familiar é aprovado em Sessão
Plenária

O projeto de lei nº 162/19, Linhas de Produção, de autoria do deputado Ciro Neto, foi
aprovado hoje (28) por unanimidade em sessão plenária.
Linhas de Produção, como já defendeu deputado em sessões anteriores, é uma
oportunidade de acreditarmos na força da agricultura familiar maranhense. Através da
implantação do projeto em todo o estado, o projeto pode chegar a beneficiar mais de 26
mil pessoas de forma direta, e chegar a movimentar quase 1 bilhão de reais por ano.
Quando aprovado o projeto, caso tenha uma adesão de todos os 217 municípios, poderá
beneficiar quase 7 mil famílias, o que movimentará cerca de 78 milhões de reais por mês
em todo o estado.
O projeto de lei, além de beneficiar diretamente, mais de 26 mil pessoas, promove a
sustentabilidade.
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Linhas de produção se baseia em uma cadeia produtiva, que seja independente do clima
em períodos de estiagem, implementando tecnologias de baixo custo, inovadoras, que
sejam acessíveis aos pequenos produtores rurais.
Ainda pensando no meio ambiente, para melhorar a produção de horticultura, seriam
utilizados biofertilizantes, levando assim um produto orgânico e seguro para a mesa do
maranhense.
Linhas de Produção também estabelece a criação dos CICOPs, Centro Integrado de
Comercialização dos Produtos, que será responsável por fazer a comunicação das regiões
do Maranhão, para que o nosso estado se torne independente, da produção de estados
vizinhos.
O projeto de lei aprovado hoje, trará benefícios significantes para a economia e para os
moradores do nosso estado, promovendo sempre uma convivência harmoniosa com o
meio ambiente.
Próximo passo
Para que o projeto seja validado em todo o estado, falta apenas a sanção do Governador
do Estado, Flávio Dino.
Pensando além
Em pronunciamento, feito em Sessão Plenária, o deputado Ciro Neto, falou sobre a sua
visita ao estado do Ceará na sexta-feira (24), onde visitou a EMATERCE.
Durante essa visita, o deputado teve a oportunidade de conversar com o presidente do
órgão, Antônio Amorim e com o ex-prefeito de Quixeramobim, Cirilo Pimenta, que foi o
responsável por implantar projeto que serviu de inspiração ao prefeito de Presidente
Dutra, Juran Carvalho, que implantou no município o projeto Linhas de Produção junto
com o secretário de Agricultura Robson Carvalho, que foi premiado pelo Sebrae na
categoria “Inovação e Sustentabilidade”.
Na ocasião, o prefeito Juran Carvalho falou sobre a importância do projeto, “Nossa
preocupação foi com a qualidade e a continuidade da produção rural do nosso município,
pensando em beneficiar nossos produtores e à população em geral, que teria como
adquirir alimentação de qualidade, fazendo circular dinheiro da cidade dentro da nossa
cidade”.
(Crédito: JR Lisboa / Agência Assembleia).
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Deputados e OAB discutem situação dos concursados da Polícia Militar

Os deputados Adriano (PV) e Wellington do Curso (PSDB) participaram, na tarde desta
segunda-feira (27), de uma audiência pública na sede da Ordem dos Advogados do Brasil
no Maranhão (OAB-MA), durante a qual foi discutida a situação de 1700 concursados da
Polícia Militar do Estado do Maranhão, do concurso de 2017, os quais ainda não foram
chamados. Muitos haviam sido nomeados anteriormente, mas, depois, foram
exonerados.
A reunião foi conduzida pelo conselheiro Bispo Serejo. Ele afirmou que já existe uma
peça jurídica elaborada pela OAB/MA, pronta para dar entrada na Justiça, mas
acrescentou que dois procuradores do Estado entraram em contato com a entidade,
pedindo um prazo de 15 dias para que fosse encontrada uma solução. “Se, dentro desse
prazo, não houver um acordo, a OAB entrará na Justiça”, afirmou, informando que o
prazo começa a partir de hoje.
O deputado Adriano afirmou não acreditar no Governo do Estado e cobrou uma solução
mais drástica. “São pessoas que deixaram seus afazeres, que participaram de um
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concurso, que foram aprovados e fizeram curso de formação e aperfeiçoamento e agora
estão jogadas às traças. O governo é responsável por esse problema”, salientou.
O deputado Wellington do Curso fez pesadas críticas ao governo e disse aos concursados
que eles jamais deixarão de ser amparados, de acordo com a lei. “Podem se passar seis
meses, seis anos ou mais, mas vocês serão nomeados e eu estarei ao lado de todos. É
uma luta minha. Sei o que é esse sofrimento”, acrescentou.
Acadêmica de Fisioterapia, Valderice do Nascimento, que lidera um grupo de amigos,
afirmou que não conseguiu concluir o curso para se dedicar ao de formação da PM.
Revelou que se sente frustrada, mas acredita que sua luta (e a de seus amigos) vai valer
a pena.
Aos 29 anos, Joseilson Ribeiro, que reside no Anjo da Guarda, ressalta que largou o
emprego de 7 anos no Grupo Mateus e, atualmente, está sendo sustentado pela esposa.
Acrescenta que acredita na força da OAB e na luta dos deputados que encamparam essa
bandeira.
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Para o deputado, não faz sentido que a Assembleia Legislativa convoque o diretor do
DNIT para falar das rodovias federais e poupe o secretário de Infraestrutura só porque
ele é aliado

O deputado estadual César Pires (PV) criticou nesta terça-feira, 28, a forma como os
parlamentares da base governista tentam discutir o problema das rodovias que cortam
o estado poupando os aliados do governo Flávio Dino (PCdoB).
– A malha viária é composta de BRs e MAs e vemos que estão precárias. Quem aqui se
levanta para falar do contrário de que a MA-006 não passa uma dificuldade grandiosa?
Quem aqui tem condições de vir a esta tribuna e dizer que de Matões a Pirapemas,
passando por Cantanhede, a estrada não está péssima? Quem aqui não tem condição de
dizer que parte também da 020, recuperada depois que nós fizemos queixas e botamos
vídeos que ultrapassaram 150 mil visualizações, e o Governo começou a fazer alguma
coisa porque, convocar não, pedir para o superintendente do DNIT vir aqui e virar as
costas como se nada estivesse acontecendo nas MAs! – questionou o parlamentar.
Para Pires, a base governista mostra subserviência ao governo.
– Somos covardes, então, nesta Casa, por não enxergar isso. Somos lenientes, somos
subservientes, somos míopes, não querendo enxergar o que está acontecendo! Quem
aqui se aventura a dizer que as MAs passam momentos de facilidade ou que são
diferentes das BRs? São iguais! – desabafou.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Deputado Wellington realizará audiência pública para
discutir funcionamento, transição e extinção do CINTRA
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/
POLÍTICA
29/05/2019

Deputado Wellington realizará audiência pública para discutir funcionamento, transição
e extinção do CINTRA

O deputado estadual Wellington do Curso, realizará Audiência Pública para discutir o
funcionamento, transição extinção do Centro Integrado Rio Anil, CINTRA que será
transformado em IEMA. A audiência acontecerá no dia 30 de maio, a partir das 14h, no
auditório da Escola.
Sobre a audiência, Wellington destacou que o objetivo é levantar a discussão sobre a
transição do CINTRA para IEMA que nunca foi discutido com a comunidade escolar e
também para tratar sobre as denúncias de falta de estrutura adequada e melhoria no
ensino da Escola.
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“Por meio do projeto “De olho nas Escolas”, recebemos diversas denúncias e solicitações
de diversos pais, estudantes e professores do CINTRA para tratar de assuntos
relacionados à precariedade de funcionamento e de sua transição para IEMA que nunca
foi discutida com a comunidade escolar, bem como da falta de estrutura adequada na
escola. Diante disso, solicitamos, por meio do requerimento 278/2019 e da Comissão de
Educação da Assembleia Legislativa, a realização de audiência pública para tratar sobre
o tema junto com todos os alunos, pais, professores e toda comunidade,” disse o
professor e deputado Wellington.
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Deputado Adriano destaca luta em favor de soldados da PM formados, mas não
nomeados, e é alvo de agradecimento

Deputado Adriano reafirma aos militares formados sua disposição de lutar
por suas nomeações

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) destacou, em suas redes sociais, a luta, ao lado
do colega Wellington do Curso (PSDB), em favor dos soldados da Polícia Militar do
Maranhão formados e não nomeados pelo governador Flávio Dino (PCdoB).
Adriano garantiu estar disposto em defender o direito dos concursados, que concluíram
o curso de formação de soldado da PMMA e estão aptos a vestir a farda. “Seguiremos
firmes nessa luta”, assegurou, com a consciência de que a luta resultará em ganho à
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população maranhense, que será beneficiada com o reforço do contingente policial em
atuação nas ruas caso o governo cumpra a promessa de nomear os militares formados.
Agradecimento
Em resposta à publicação de Adriano, a internauta Dayane da Costa Moras, de Montes
Altos, agradeceu ao parlamentar pelo empenho. “Parabéns, deputado. Meus primos de
Montes Altos passaram (no concurso) e estão agradecidos pela sua força”, escreveu.
Diante da manifestação positiva, Adriano reafirmou que seguirá firme na luta e enviou
saudações aos primos das internautas que aguardam esperançosos a nomeação para os
quadros da PM. “Um forte abraço a você, aos seus primos e a todos da minha querida
Montes Altos”, assinalou.
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Governistas vetam convocação de Clayton Noleto para esclarecer situação de estradas
do MA

A base aliada ao Governo do Maranhão na Assembleia Legislativa rejeitou hoje, por
maioria, requerimento de autoria do deputado César Pires (PV) solicitando a convocação
do secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), para prestar
esclarecimentos sobre a situação de rodovias estaduais maranhenses.
Segundo o autor do projeto, o titular da pasta deve explicações sobre casos de estradas
que foram recentemente recuperadas e já estão se deteriorando. Ele também
mencionou as péssimas condições da MA-006, a chamada “TransMaranhão”, que corta
todo o estado, mas está em situação precária.
Pires reclamou da rejeição do requerimento e lembrou que há uma semana o plenário
aprovou requerimento de autoria do deputado Vinícius Louro (PR) convidando o
superintendente regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes
(Dnit), Gerardo de Freitas Fernandes, a prestar esclarecimentos sobre a malha asfáltica
das BRs 135 e 316. O gestor já confirmou presença na Casa.
Veja abaixo repercussão do caso.
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Daniella Tema vai a BSB em busca de recursos para o Maranhão

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), viaja a Brasília nesta terça-feira (28), para
uma extensa agenda na capital federal. Na pauta, estão agendados encontros com o
deputado federal Aluísio Mendes, ministros e reuniões com a bancada do Partido
Democrata. Segundo a parlamentar, o objetivo da viagem é para viabilizar recursos para
os municípios da região central do Maranhão.
“Estamos indo com demandas importantes da nossa população. Nosso mandato é
participativo e municipalista. Farei o que for necessário para que os pedidos do nosso
povo sejam solucionados”, declarou a deputada estadual.
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Daniella Tema chega em Brasília, com o objetivo de buscar investimentos nas áreas da
Educação, Infraestrutura e principalmente na área da Saúde, onde pleiteia um serviço
de atendimento de hemodiálise para a região central do Maranhão.
“Nossa região de Presidente Dutra, abrange cerca de dezesseis municípios e trabalhamos
incansavelmente para que os pedidos que nos chegam se transformem em benefícios
para melhorar a qualidade de vida dos munícipes. Nossa atuação não se limita apenas
na Assembleia Legislativa, estamos indo para a capital federal em busca de recursos,
esperamos dar boas notícias em breve aos maranhenses”, afirmou a deputada estadual
Daniella Tema.
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Assembleia rejeita convocação de Clayton Noleto

Por ampla maioria, a Assembleia Legislativa rejeitou nesta terça-feira (28), requerimento
do deputado César Pires (PV) solicitando a convocação do secretário de Estado da
Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), para prestar esclarecimentos sobre a situação
das estradas estaduais. Uma forma da oposição sarneyzista fazer política com a ida do
secretário.
Mais uma vez a base governista se mostrou sólida para impedir a convocação
politiqueira. Ao encaminhar votação pelo Blocão, o deputado Marco Aurélio falou sobre
a tentativa de politização e disse que o secretário além de fazer as estradas estaduais,
ainda disponibiliza ajuda às prefeituras. Somente em São Luís e Imperatriz forma mais
de 100 quilômetros de asfaltamento pelo programa Mais Asfalto.
“O requerimento que está sendo apreciado pelo Plenário já foi rejeitado pela Mesa, uma
vez que traz ali uma intencionalidade de politizar e de sempre estar até negando o
trabalho do governo Flávio Dino, do Secretário Clayton Noleto, um secretário
extremamente competente”, afirmou.
Marco Aurélio também afirmou que o governo e o secretário têm a característica de
cobrar as empresas para que corrijam problemas nas estradas feitas pela secretaria e
toda a estrada que foi feita e apresentou problema está sendo alvo de cobrança da
garantia para que a empresa conserte.
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