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ALEMA PROMOVE O OUTUBRO ROSA
EM ALERTA AO CÂNCER DE MAMA

Deputados prestam 
homenagem ao 
TCE/MA
Solenidade na Assembleia marcou os 
70 anos de atuação do Tribunal de 
Contas no Maranhão. Projeto de Lei neste sentido foi apresentado pelo 

deputado Bira do Pindaré (PSB) como forma de 
incentivar o turismo religioso.
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Festejo de São José de 
Ribamar será Patrimônio 
Cultural Imaterial do 
Maranhão

Deputado Professor Marco Aurélio (PC-
doB) lutou pela conquista de 20% de 
bonificação no Enem para o ingresso 
de maranhenses nas universidades pú-
blicas.

Atuação parlamentar 
beneficia estudantes
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O 
setor de Recursos Humanos, 
mais conhecido como RH, 
tem um papel estratégico 
dentro das organizações. A 

área evoluiu, ao longo dos anos, para 
um parceiro estratégico das instituições, 
consolidando-se como agente 
impulsionador de mudanças. Na 
Assembleia Legislativa, a Diretoria 
de Recursos Humanos trabalha, 
sobretudo, com foco no desen-
volvimento e valorização de cada 
servidor e servidora da Casa.

 O RH é responsável pela 
gestão das pessoas dentro de 
uma organização, desde o mo-
mento de sua entrada até a sua 
saída. Nesse período, o acom-
panhamento de toda a vida fun-
cional do colaborador é funda-
mental, como explica Eduardo Ribeiro, 
diretor de Recursos Humanos da AL.

 “O RH tem uma função estra-
tégica na empresa. Ele é aliado da ad-
ministração geral no que diz respeito a 

programas e planos de desenvolvimento 

do servidor. Vai além da capacitação, da 

saúde, do bem-estar, mas de fomentar 

programas que possam beneficiar o ser-

vidor”, afirma.

 A diretoria funciona de forma 
sistematizada, dividida em núcleos 
responsáveis pelo cadastro de funcio-
nários, planejamento, atos e folha de 

pagamento. O trabalho desenvolvido é 
aliado aos objetivos e metas da admi-
nistração da Assembleia, sempre com 
foco no desenvolvimento e valorização 
dos servidores.

 “A gente busca sempre tra-
balhar aliado aos objetivos que o 
nosso presidente, deputado Hum-
berto Coutinho, determinou para 
a casa. Desenvolver as pessoas, 
acolher os servidores de uma for-
ma que eles se sintam valorizados, 
e sempre estar buscando novas 
formas de fomentar essa valoriza-
ção e sentimento de bem-estar do 
servidor no ambiente de trabalho”, 
destaca Eduardo Ribeiro.

 A Diretoria de RH da As-
sembleia também investe per-
manente na valorização e ca-

pacitação de pessoal. O setor faz o 
levantamento das demandas e neces-
sidades da Casa quanto à qualificação 
dos funcionários, que são executados 
em parceria com a Escola do Legislativo.

LEI Nº 10.691 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui o Programa Cartão Transpor-
te Universitário no âmbito da Secre-
taria de Estado dos Direitos Humanos 
e Participação Popular - SEDIHPOP e 
da Secretaria de Estado Extraordiná-
ria da Juventude – SEJEUV.

LEI Nº 10.690 DE 26 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui sistemática de tributação, no 
âmbito do Imposto sobre Operações 
relativas à Circulação de Mercadorias 
e sobre a Prestação de Serviço de 
Transporte Interestadual e Intermu-
nicipal e de Comunicação – ICMS.

LEI Nº 10.689 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Considera de utilidade pública a Co-
lônia de Pescadores Z-100, no Muni-
cípio de Central do Maranhão, Estado 
do Maranhão.

LEI Nº 10.688 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Considera de utilidade pública o 
Conselho da Comunidade Luso-Bra-
sileira do Maranhão.

LEI Nº 10.687 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Considera de utilidade pública o 
Centro de Recuperação de Depen-
dentes Químicos Casa do Pai - CRCP 
do Município de Paço do Lumiar Ma-
ranhão.

LEI Nº 10.686 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Considera de utilidade pública a As-
sociação Carolina Via Verde.

LEI Nº 10.685 DE 22 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Institui o Dia Estadual de São José de 
Ribamar, Padroeiro do Maranhão.

LEI Nº 10.684 DE 19 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Autoriza o Estado do Maranhão a 
celebrar acordos em precatórios 
judiciais relativos a seus débitos e 
créditos, nos termos do parágrafo 
único do art. 102 do Ato das Disposi-
ções Constitucionais Transitórias da 
Constituição da República; revoga a 
Lei n.º 10.247, de 29 de maio de 2015, 
e dá outras providências.

LEI Nº 10.683 DE 19 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Estende o prazo de validade dos 
benefícios do apoio financeiro às 
microempresas e empresas de pe-
queno porte de que trata a Medida 
Provisória nº 231, de 09 de fevereiro 
de 2017.

LEI Nº 10.682 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui o Programa de Parcelamento 
de Débitos Fiscais relacionados ao 
Imposto sobre a Transmissão “Causa 
Mortis” e Doação, de Quaisquer Bens 
ou Direitos - ITCD.

LEI Nº 10.681 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui Programa de Parcelamento 
de Débitos Fiscais relacionados ao 
ICM e ao ICMS e dá outras providên-
cias. 

LEI Nº 10.680 DE 14 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Altera dispositivos da Lei nº 6.513, de 
30 de novembro de 1995, que dispõe 
sobre o Estatuto dos Policiais-Milita-
res da Polícia Militar do Maranhão, e 
dá outras providências.

LEI Nº 10.679 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui o Programa Estadual de 
Apoio ao Transporte Escolar Indíge-
na-PEATEIND/MA no Estado do Ma-
ranhão e dá outras providências.

LEI Nº 10.678 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Dispõe sobre a contratação, por 
tempo determinado, de pessoal para 
atender à necessidade temporária 
de excepcional interesse público no 
âmbito da Administração Penitenci-
ária estadual, nos termos do inciso IX 
do art. 19 da Constituição Estadual.

LEI Nº 10.677 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui tratamento tributário para 
complexo siderúrgico de produção 
integrada de aço e derivados, esta-
belecido no Estado do Maranhão.

LEI Nº 10.676 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Executivo

Institui sistemática de tributação 
para instalação e operação de refina-
ria de petróleo no Estado do Mara-
nhão, e dá outras providências.

LEI Nº 10.675 DE 13 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Ministério 
Público

Cria cargos do quadro de apoio téc-
nico administrativo do Ministério 
Público do Estado do Maranhão, al-
terando o Anexo II da Lei Estadual nº 
8.077/2004 e dá outras providências.

LEI Nº 10.674 DE 12 DE SETEMBRO 
DE 2017, de autoria do Legislativo

Considera de utilidade pública o Ins-
tituto Social de Todo Coração, com 
sede e foro no Município de São Luís, 
do Estado do Maranhão.

LEI Nº 10.673 DE 5 DE SETEMBRO DE 
2017, de autoria do Legislativo

Obriga as empresas que desenvol-
vem atividades de comércio de bens 
e às prestadoras de serviços de qual-
quer natureza, no âmbito do Estado 
do Maranhão, a disponibilizarem 
crédito ou reembolso imediato, para 
pagamentos efetuados em duplici-
dade por consumidores e dá outras 
providências.

LEI Nº 10.672 DE 4 DE SETEMBRO DE 
2017, de autoria do Legislativo

Torna de utilidade pública a Associa-
ção de Reabilitação e Ressocializa-
ção Fonte de Vidas, no Município de 
Santa Inês - MA.

LEI Nº 10.671 DE 4 DE SETEMBRO DE 
2017, de autoria do Legislativo

Autoriza o Poder Executivo Estadual 
a Conceder Direito Real de Uso de 
imóvel ao Instituto Estadual de Edu-
cação, Ciência e Tecnologia do Ma-
ranhão – IEMA

LEI COMPLEMENTAR Nº 194 DE 22 
DE SETEMBRO DE 2017, de autoria 
do Legislativo

Altera a redação de dispositivos da 
Lei Complementar nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991 (Código de Di-
visão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão) e dá outras 
providências.

LEI COMPLEMENTAR Nº 193 DE 22 
DE SETEMBRO DE 2017, de autoria 
do Legislativo

Altera a redação de dispositivos da 
Lei Complementar nº 14, de 17 de 
dezembro de 1991 (Código de Di-
visão e Organização Judiciárias do 
Estado do Maranhão) e dá outras 
providências. 

Valorização dos servidores da ALEMA
Na Assembleia Legislativa, a Diretoria de Recursos Humanos 

trabalha com foco no desenvolvimento de cada servidor

O 
combate ao câncer, patolo-
gia cada vez mais fácil de ser 
identificada nos dias de hoje, 
tornou-se uma necessidade 

urgente.

A campanha criada pelo Ministério 
da Saúde que mobiliza toda sociedade, 
conhecida como Outubro Rosa, para 
identificação e tratamento do câncer de 
mama, tem o objetivo de prevenção a 
esta enfermidade que afeta tantas mu-
lheres.

A Assembleia Legislativa do Esta-
do do Maranhão participa desta cam-
panha, seja através das campanhas 
internas do nosso departamento de 
Saúde; as diversas iniciativas do Grupo 
de Esposas dos deputados (Gedema); a 
iluminação da fachada principal do Pa-
lácio Manoel Beckman na cor rosa, em 
alusão ao Outubro Rosa, e mobilização 
das funcionárias para exames de pre-
venção do câncer de mama.

A segunda edição do Bequimão 
contribui com este esforço, ao mesmo 
tempo em que relata diferentes iniciati-
vas dos parlamentares para melhorar a 
vida de todos os maranhenses.

O sucesso da primeira edição nos 
motiva a dar continuidade a este pro-
jeto que contribui, mais uma vez, para 
o registro histórico da memória política 
do nosso parlamento estadual.

Deputado Estadual

Humberto Coutinho

Presidente da Assembleia
Legislativa do Maranhão
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A 
Assembleia Legislativa 
prestou homenagem 
aos 70 anos do Tribunal 
de Contas do Estado do 

Maranhão, durante sessão sole-
ne realizada dia 5 de outubro, no 
Plenário Nagib Haickel.

A solenidade foi propos-
ta pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), com a aprovação de 
todos os deputados.

A sessão solene foi pres-
tigiada por parlamentares, secre-
tários de Estado, defensores pú-
blicos, procuradores do Estado, 
membros do Ministério Público,  
conselheiros do TCE e convidados.

O presidente do TCE-Ma, 
conselheiro José Ribamar Cal-
das Furtado, disse que recebeu 

a homenagem com muita hon-
ra e alegria pela aproximação 
necessária entre as instituições. 
“O Tribunal de Contas e o par-
lamento estão intimamente re-
lacionados, não só organizacio-
nalmente, mas do ponto de vista 
do funcionamento. Não é por 
acaso que o tribunal tem entre 
as suas funções decorrentes das 
atribuições várias atuações de 
prestar auxílio ao parlamento. 
Então, essa aproximação, esse 
reconhecimento muito recípro-
co, respeitoso é da maior impor-

tância”.

“O TCE/MA vem se aperfeiçoan-
do mais, ganhando mais força, 
investindo em tecnologia e fa-
zendo a sua tarefa de controle 
externo uma arma, no sentido de 

fazer com que os 
recursos públicos 
sejam aplicados 
com eficiência”

Othelino Neto
Deputado Estadual 

PC do B

“Ao longo dos 
anos o TCE tem 
aperfeiçoado o 
seu trabalho com 
novas tecnologias 
e tem avança-
do bastante. Sem 
dúvida alguma, a 

atuação do tribunal tem coibido 
muito a malversação dos bens 
públicos”

 Max Barros
Deputado Estadual (PRB).

“O TCE do Mara-
nhão é uma ins-
tituição que re-
presenta muito a 
sociedade mara-
nhense. Portanto, 
nós só temos que agradecer a 
todos os deputados que apoia-
ram o requerimento do depu-
tado Othelino Neto, autor dessa 
homenagem”,

Edmar Serra Cutrim
Conselheiro do TCE/MA

“Eu recebo com 
muita satisfação 
essa homenagem 
e, ao mesmo tem-
po, com muita 
emoção. Essa so-

lenidade é um congraçamento 
ao TCE que tem prestado esti-
mados serviços ao povo do Ma-
ranhão.

Jorge Pavão
Conselheiro do TCE

“O TCE evoluiu ao 
longo dos anos no 
sentido de estar 
cada vez mais no 
acompanhamento 
e no assessora-
mento do controle 
dos gastos públicos, tanto a ní-
vel do governo do Estado, como 
também das prefeituras e câmaras 
municipais”.

Washington Oliveira
Conselheiro do TCE/MA

Deputados prestam homenagem ao TCE/MA
Solenidade na Assembleia marcou os 70 anos de atuação 

do Tribunal de Contas no Maranhão

O 
movimento mundial 
de conscientização 
sobre o câncer de 
mama, conhecido 

com ‘Outubro Rosa’, já é tradi-
ção no Brasil. Durante todo o 
mês, os principais monumen-
tos ficam iluminados de rosa, 
como o Cristo Redentor e o 
Congresso Nacional. 

A Assembleia Legislati-
va do Maranhão adere anual-
mente à campanha, com ilu-
minação especial na fachada 
de seu prédio, em São Luís:  o 
Palácio Manuel Beckman, que 
fica repleto de luzes e decora-
ção providenciadas pela Presi-
dência da Casa.

Um dos principais obje-
tivos da campanha é alertar as 
mulheres sobre a importância 
do autoexame para a detecção 
precoce do tumor. No Brasil, o 
câncer de mama entre mulhe-
res responde por cerca de 28% 
do número total de tumores. 
Mas, quando descoberto no 
início, há 95% de probabilida-

de de recuperação total. 

Com o tema ‘A melhor 
luta contra o câncer é a pre-
venção’, a Diretoria de Saúde 
e Medicina Ocupacional, em 
parceria com o Grupo de Es-
posas de Deputados do Mara-
nhão (Gedema), realiza anual-
mente a Campanha ‘Outubro 
Rosa’.

A programação, que 
se estende até o fim do mês, 
começa com a distribuição 
de folders e laços rosas aos 
parlamentares no Plenário e 
a todos os funcionários nos 
demais setores da Casa. A dis-
tribuição é feita pela própria 
equipe da Diretoria de Saúde.

Também serão realiza-
das atividades no setor mé-

dico da Casa voltadas para 
os cuidados com a saúde das 
servidoras e exames preventi-
vos do câncer de mama.  

O autoexame de mama 
e a mamografia são indicados 
para mulheres a partir de 35 
anos de idade, caso tenham 
histórico da doença na família. 
Já as mulheres a partir de 40 
anos devem fazer o exame a 

cada dois anos, independente 
de casos na família. Durante a 
distribuição dos folders e dos 
lacinhos rosas, os parlamenta-
res manifestam apoio à Cam-
panha ‘Outubro Rosa’, ressal-
tando a importância desta luta 
contra a doença que atinge 
milhares de mulheres no Brasil 
e também no Maranhão.

Outubro Rosa na Alema
Legislativo Estadual também adere ao movimento

mundial de alerta ao câncer de mama 
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Festejo de São José de Ribamar

Lei beneficia proprietários de Veículos

O 
tradicional Feste-
jo de São José de 
Ribamar será alça-
do à condição de 

Patrimônio Cultural Imaterial 
do Maranhão. Projeto de Lei 
neste sentido foi apresentado 
pelo deputado Bira do Pindaré 
(PSB) como forma de incenti-
var o turismo religioso.

O festejo em homena-
gem ao padroeiro é realizado, 
tradicionalmente, no mês de 
setembro, reunindo cerca de 
500 mil fiéis na praça da ma-
triz do santuário, que este ano 
completou 100 anos.  

 “Nós precisamos va-
lorizar as manifestações reli-
giosas do Maranhão, porque 
isso é parte da nossa cultura 
e reforça a imagem e a iden-
tidade do Estado no que diz 
respeito ao turismo religioso, 
gerando trabalho, gerando 
renda e proporcionando um 
maior bem-estar para a nos-
sa população”, declarou o de-
putado Bira do Pindaré. 

Segundo ele, o forta-
lecimento e reconhecimen-
to da religiosidade do povo 
maranhense, incentivam o 

turismo. “Muitas pessoas te-
rão interesse em conhecer as 
nossas festividades religiosas, 
seja católica, evangélica ou 
de raízes africanas, porque é 
parte da nossa cultura”, de-
fendeu. Como exemplo, ele 
citou o Círio de Nazaré, em 
Belém do Pará.

Largo - O deputado 
também solicitou, por meio de 
Indicação, a reforma do Largo 
de São José de Ribamar, que 
inclui a praça, os monumen-
tos, as esculturas, o palanque, 
a iluminação, toda aquela in-
fraestrutura da matriz. 

De acordo com o par-
lamentar, a localidade faz de 

toda a sede do município um 
lugar extremamente agradá-
vel, inclusive pela história e 
por ser uma cidade balneária, 
que atrai grandes interesses 
da população maranhense e 
também de outros estados.

 O deputado Bira do 
Pindaré também solicitou, a 
pedido da Paróquia, a mu-
dança na denominação da 
MA-201, que, em vez de ser 
apenas MA-201, passe a ser 
“MA-201 Caminho de São 
José de Ribamar”. E, finalmen-
te, o Projeto de Lei que institui 
o Dia de São José de Ribamar 
Padroeiro do Maranhão, em 
19 de setembro. 

E
divaldo Holanda é au-
tor da lei que isenta 
proprietário de veícu-
los de pagar IPVA em 

caso de roubo ou furto

Os proprietários de 

veículos automotivos que ti-

verem seus automóveis ou 

motos furtados ou roubados 

estão isentos de pagarem o 

Imposto sobre Proprieda-
de de Veículos Automotores 
(IPVA). A lei, aprovada pela 
Assembleia Legislativa do 
Maranhão e sancionada pelo 

governador Flávio Dino 
(PCdoB) em abril de 2016, 
é de autoria do deputado 
estadual Edivaldo Holan-
da (PTC).

Ao justificar a pro-
posição, Holanda afir-
mou que esta era uma 
antiga reivindicação das 
vítimas de roubos e fur-
to de veículos. De acordo 
com a legislação, os pro-
prietários são obrigadas 
a pagar integralmente o 
IPVA relativo ao ano do 
registro de ocorrência.

De acordo com a lei, o pagamento dos tributos, a par-
tir do mês da ocorrência do evento, quando acon-
tecer no território do estado do Maranhão, se dará 

da seguinte forma:  I – o imposto pago será restituído pro-
porcionalmente ao período, incluído no mês da ocorrência 
em que ficar comprovado a privação da propriedade do 
veículo e, II - a restituição ou compensação será efetuada a 
partir do exercício subsequente ao da ocorrência.

A lei diz ainda que a dispensa prevista no artigo an-
terior não desonera o contribuinte do pagamento do im-
posto incidente sobre fato gerador ocorrido anteriormente 
ao evento, ainda que no mesmo exercício.

 O Poder Executivo é responsável pela dispensa do 
pagamento do imposto incidente a partir do exercício se-
guinte a data da ocorrência do evento nas hipóteses de 
perda total do veículo por furto ou roubo ocorridos fora 
do território maranhense, por sinistro ou outros motivos, 
previstos em regulamento que descaracterizem o domínio 
ou a posse.

Salvaguardar um 
bem cultural de na-
tureza imaterial é 

apoiar sua continuida-
de de modo sustentável, 
atuar para melhoria das 
condições sociais e ma-
teriais de transmissão e 

reprodução que possibi-
litam sua existência. No 
Maranhão, estão registra-
dos o Tambor de Crioula, 
o Complexo Cultural do 
Bumba meu boi, a Roda 
de Capoeira e o Oficio e 
Mestres da Capoeira. 

O QUE DIZ A LEI

POR QUE PROTEGER UM
BEM CULTURAL?

Deputado Bira do Pindaré propõe que festa religiosa seja
Patrimônio Cultural Imaterial do Maranhão

“São medidas sugeridas pela própria Paróquia e que nós, 
prontamente, acatamos e estamos formalizando todas as 
providências para que a gente possa valorizar ainda mais 
esse grande festejo”, defendeu Bira.
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ALEMA DISCUTE MUNICIPALIZAÇÃO DO TRÂNSITO

Andressa Valadares

O
s membros do 
Conselho de Ensi-
no, Pesquisa e Ex-
tensão (Consepe) 

da UFMA aprovaram o ingres-
so qualificado de estudantes 
de escolas públicas e privadas 
do Maranhão à universidade, 
por meio do acréscimo de 
20% na nota final do Exame 
Nacional do Ensino Médio 
(Enem). A política afirmativa 
foi sugerida pelo deputado 
estadual Professor Marco Au-
rélio (PCdoB), que participou 
de todas as discussões, desde 
o início do seu mandato em 
2015, e fez questão de enca-
minhar cada passo junto à 
Universidade.

O Bequimão - Como surgiu 
a proposta de bonificação? 
Foi uma demanda dos pró-
prios estudantes? 

Deputado Marco Aurélio - 
Ela surgiu com o próprio in-
dicativo desta necessidade, 
através dos alunos de ensino 
médio, cursinhos que olha-

vam em outros estados, a 
exemplo do Pará, Pernam-
buco e Bahia, que possuem 
esta política afirmativa de bo-
nificação. Surgiu também do 
indicativo da própria Univer-
sidade Federal do Maranhão, 
em Imperatriz, sobretudo no 
curso de Medicina, em que se 
percebeu uma evasão mui-
to grande em consequência 
da grande maioria dos alu-
nos serem oriundos de ou-
tros estados. Isso foi trazendo 
uma indignação e nos levou 
a levantar esse debate na As-
sembleia Legislativa e junto à 
Universidade Federal do Ma-
ranhão. 

O Bequimão - O tema foi 
amplamente debatido com 
a classe acadêmica, inclusi-
ve em uma grande audiên-
cia pública no município de 
Imperatriz. Quais foram as 
principais questões levan-
tadas? 

Deputado Marco Aurélio 
- Em todas as discussões, o 
que era observado pela classe 
estudantil era que nos cursos 

mais concorridos a maioria 
das vagas preenchidas eram 
ocupadas por estudantes de 
fora do estado. No caso de 
medicina, em Imperatriz, em 
que menos de 20% são alunos 
da nossa região. Outra conse-
quência é o fato destes alunos 
conseguirem transferência 
para seus estados de origem 
muito facilmente, deixando 
assim vagas ociosas na nossa 
universidade e vagas ociosas 
não resolvem o problema de 
nada. 

O Bequimão - Como foi a 
definição do percentual de 
20%? 

Deputado Marco Aurélio 
- Foi apreciado a partir de 
exemplos de várias universi-
dades que fazem uso desta 
política afirmativa. É um per-
centual que de fato consegue 
projetar possibilidades do in-
gresso de nossos estudantes 
na UFMA. Se fosse um per-
centual muito grande poderia 
resultar em uma disparidade 
muito grande, trazendo assim 
uma fragilidade do ponto de 

vista jurídico, enquanto um 
percentual pequeno demais 
não apresentaria qualquer 
alteração desta realidade. Os 
20% de fato conseguem cor-
rigir essa realidade que é a ex-
clusão. 

O Bequimão - Pode-se afir-
mar que, com o ingresso 
qualificado, o Maranhão es-
tará investindo em mão de 
obra futura, que contribuirá 
positivamente para o de-
senvolvimento social e eco-
nômico do estado? 

Deputado Marco Aurélio - 

Verdadeiramente o Ingresso 
Qualificado consegue me-
lhorar a relação de fixar os 
estudantes em sua própria lo-
calidade. Consequentemente 
a mão de obra servirá como 
instrumento de melhoria da 
região. Ao contrário dos alu-
nos de outros estados, que na 
sua maioria dos casos retorna 
antes mesmo de concluir o 
curso. Então, de fato esta po-
lítica afirmativa vai fixar bons 
profissionais, formados na 
universidade pública, nas re-
giões de origem, que é o pró-
prio estado do Maranhão.

Atuação parlamentar beneficia estudantes
Deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) lutou pela conquista de 20% de 

bonificação no Enem para o ingresso de maranhenses nas universidades públicas

A 
municipalização do 
trânsito em todas 
as cidades do Ma-
ranhão e o uso dos 

equipamentos de segurança 
por motociclistas que usam 
seus veículos no trabalho fo-
ram algumas das ações de-
fendidas pelos participantes 
da audiência pública realiza-
da pela Frente Parlamentar 
em Defesa da Vida no Trân-
sito, presidida pelo deputado 
César Pires (PEN).

O encontro reuniu re-
presentantes do Judiciário, 
do Ministério Público, de ór-
gãos estaduais e da Prefeitura 
de São Luís, além de entida-
des como o Observatório do 
Trânsito e do Instituto SOS 

Vida.

César Pires anunciou 
que apresentará na Assem-
bleia Legislativa dois projetos 
de lei que visam tornar mais 
seguro o trânsito no Mara-
nhão.

O primeiro obriga as 
empresas que contratam os 
serviços de motociclistas a 
fornecerem equipamentos 
de segurança exigidos para 
o uso desse tipo de transpor-
te. O segundo estabelece a 
municipalização do trânsito 

como condição para que as 
prefeituras maranhenses pos-
sam firmar convênios com o 
Governo do Estado.

No Maranhão, mais de 
60% da frota de 1.541.845 
veículos são motocicletas 
(934.431). De acordo com o 

SAMU, em 2013 foram re-
gistrados 4.977 acidentes de 
trânsito com vítimas nos mu-
nicípios da ilha de São Luís. 
Desse total, cerca de 75% en-
volveram motociclistas. Além 
disso, mais de 70% dos leitos 
ortopédicos são ocupados 
por acidentados de trânsito. 
Outro dado preocupante é 
que apenas 58 dos 217 mu-
nicípios maranhenses têm o 
trânsito municipalizado.

Durante a audiência fo-
ram colhidos subsídios e pro-
postas medidas que possam 
tornar mais seguro o trânsito 
de pedestres e veículos nas 
ruas, avenidas e estradas de 
todo o Maranhão.

Deputado César Pires apresentou projetos que visam tornar mais seguro o trânsito no Maranhão
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HOMENAGENS

Fundação Antônio Dino 
é homenageada na 
Assembleia
A Assembleia Legislativa prestou uma home-
nagem aos 40 anos de atividade da Fundação 
Antônio Dino, que atua em todas as vertentes 
do combate ao câncer no Maranhão. O reco-
nhecimento foi proposto pelo deputado Wellin-
gton do Curso (PP) e aclamado por unanimi-
dade pelos parlamentares, entre eles, Eduardo 
Braide (PMN) e 
Rogério Cafeteira 
(PSB). Na soleni-
dade foi entregue 
ainda uma placa 
c o m e m o ra t i v a 
em homenagem 
à instituição. 

Reconhecimento aos 
55 anos do Conselho 
Estadual de Educação
O Conselho Estadual de Educação também re-
cebeu homenagens na Assembleia. À pedido 
do deputado Professor Marco Aurélio (PC do 
B) foi realizada uma sessão solene, no plená-
rio Nagib Haickel, em comemoração aos 55 
anos de história do órgão no Maranhão. Muito 

prestigiada, a so-
lenidade contou 
ainda com os de-
putados Wellin-
gton do Curso 
(PP), Levi Pontes 
(PCdoB) e Bira do 
Pindaré (PSB). 

Bodas de Prata do Círio 
de Nazaré
O Círio de Nazaré, realizado pela Paróquia 
Nossa Senhora de Nazaré, do bairro Cohatrac, 
completou 25 anos com uma ampla progra-
mação. Para homenagear as Bodas de Prata, 
a Assembleia Legislativa do Estado do Mara-
nhão realizou uma sessão especial proposta 
pelo deputado Eduardo Braide (PMN) e que foi 
presidida pela deputada Francisca Primo (PC-
doB). O Círio – que é um momento de orações 
e reflexões -   tem 
a tradição de du-
rar 11 dias e é um 
dos eventos reli-
giosos mais espe-
rados pela comu-
nidade católica.

ACONTECEU...
1 - ESCOLA DO LEGISLATIVO
Curso de Rede de Computadores

A Escola do Legislativo ofertou curso de Rede de 
Computadores aos servidores da área de Comu-
nicação e da Tecnologia da Informação (TI), com 
carga horária de 40 horas e direito a certificado 
de conclusão de curso. O carro-chefe em termos 
de atividades desenvolvidas pela Escola do Legis-
lativo tem sido a área 
de Tecnologia da In-
formação, através da 
oferta permanente de 
cursos de Informática 
em diversas modali-
dades para os funcio-
nários da Casa e seus 
dependentes.

2 - DIRETORIA DE SAÚDE E 
MEDICINA OCUPACIONAL 

Campanha de atualização vacinal
A Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da 
Assembleia Legislativa realizou uma campanha 
de atualização vacinal para os servidores da Casa. 
Foram disponibilizadas doses de vacinas H1N1, DT 

(difteria e tétano) e 
Hepatite B. A campa-
nha foi feita em par-
ceria com o Gedema, 
a Secretaria Municipal 
de Saúde e a Superin-
tendência de Vigilân-
cia Epidemiológica.

Campanha contra o Glaucoma
Durante a Campanha do Glaucoma, a Diretoria de 
Saúde, junto com o Gedema e a Secretaria de de Es-
tado da Saúde, ofereceu consultas oftalmológicas, 
exames e diagnóstico 
da doença. Cerca de 
500 servidores che-
garam a ser atendidos 
pelo Programa Glau-
coma, desenvolvido 
também através de 
convênio com o Hos-
pital do Olho. 

3 - GEDEMA 

Doações ao Asilo de Mendicidade e ao 
Projeto Três Corações
O Asilo de Mendicidade e o Projeto Três Corações 
receberam cestas básicas e brinquedos doados 
Gedema. Os brinquedos foram para o Projeto Três 

Corações, que realiza 
trabalhos com crian-
ças do bairro Ipase de 
Cima e, todos os anos, 
promove uma festa 
para aos pequenos 
da região. Já o Asilo 
de Mendicidade, que 

atende idosos carentes do Maranhão, recebeu doa-
ções de cestas básicas para ajudar na manutenção 
dos atendimentos da instituição. 

Mais brinquedos doados
Carrinhos, bonecas, bolas de futebol, entre outros 
brinquedos foram doados pelo Grupo de Esposas 
também a Associação de Moradores da Vila Con-
ceição e ao Grupo Fazer Acontecer. A Associação, 
localizada no Alto do Calhau, garantiu a alegria de 
quase 200 crianças que são assistidas pelo instituto. 
E, o Grupo, que fica na 
Madre Deus, presen-
teou em torno de 800 
crianças e adolescen-
tes para o tradicional 
Dia Das Crianças, festa 
que já faz parte do seu 
calendário. 

Instituições Sociais recebem donativos
Outras três instituições que ajudam crianças em si-
tuação de vulnerabilidade social e portadoras do ví-
rus HIV foram beneficiadas com doações entregues 
pelo Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 

Maranhão (Gedema): 
O Abrigo Casa da Fa-
mília, a Casa Sonho 
de Criança e o Pouso 
Obras Sociais. Am-
bas receberam cestas 
básicas, brinquedos, 
jogos de cama e pro-
dutos de higiene de 
limpeza. 

Festa das Crianças especial na Catedral 
de Louvor Maranata 
O dia das Crianças foi especial também para 100 
meninos e meninas da Vila Magril, no Cruzeiro San-
ta Bárbara, graças a 
doação feita pelo Ge-
dema. Um lanche foi 
oferecido junto com a 
entrega na Catedral de 
Louvor Maranata, que 
realiza um trabalho 
social para crianças do 
bairro.

4 - SEMENTINHA
Muita diversão para as Sementinhas
Em comemoração ao Dia Das Crianças, a Creche-
-Escola Sementinha promoveu dois dias de brin-
cadeiras e diversão para os alunos da Educação 
Infantil e Fundamental. Foram diversas atividades 
para proporcionar momentos diferentes, inesque-
cíveis e de pura diversão. Teve banho de piscina, 
de mangueira, cama elástica, lanches e um show 

de talentos ‘Estrelarte’, 
onde os alunos tive-
ram a oportunidade 
de apresentar suas ha-
bilidades na música, 
dança ou recitando 
poesias.
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A 
Rádio Timbira do Ma-
ranhão ganhou ho-
menagem especial 
da Assembleia Legis-

lativa do Estado do Maranhão 
pela passagem dos seus 76 
anos de atividade. A sessão 
solene foi realizada dia 28 de 
setembro, no plenário Nagib 
Haickel, destacando a Nova 
1290 por levar a notícia de 
forma democrática a todo o 
Maranhão.

O autor da homena-
gem foi o deputado Profes-
sor Marco Aurélio (PCdoB), 
que apresentou requerimento 
solicitando a sessão solene, 
aprovado por unanimidade 
pelos deputados.

Durante a sessão, Pro-
fessor Marco Aurélio destacou 
a história da Rádio Timbira, 
sobretudo, a atual fase em que 
a emissora devolveu a voz ao 
povo e colocou a comunica-
ção social para cumprir o seu 
verdadeiro papel.

“A Rádio Timbira traz 
um resgate e se consolida na 
comunicação institucional do 
governo do Estado, de modo 
que a gente faz questão de 
parabenizar os que fizerem, 
os que fazem e os que farão 
parte dessa história, nessa in-
terlocução direta com a po-
pulação de todo o Maranhão”, 

afirmou o deputado Marco 
Aurelio. 

Segundo ele, a Timbi-
ra é uma rádio democrática 
onde a população participa 
por meio de novos instru-
mentos que foram implemen-
tados para dar mais condições 
às pessoas falarem a favor ou 
contra o governo. “Ela tem 
sido a voz do povo e a Rádio 
Timbira tem cumprido esse 
papel. Foi uma sessão solene 
muito ampla e representati-
va da nossa história”, afirmou 
Marco Aurélio.

A sessão solene foi mui-
to prestigiada por deputados, 
jornalistas, radialistas, secretá-
rios de Estado e convidados.

História
A Rádio Timbira é a 

emissora oficial do governo 
do Estado, administrada pela 
Secretaria de Estado de Co-
municação Social (SECOM) e 
dirigida pelo jornalista Robson 
Paz.

Desde 14 de agosto de 
1941, a emissora vem pres-
tando serviços à população 
com informações e entrete-
nimento. No atual governo, 
a emissora tem recebido in-
vestimentos visando prestar 
informações ao povo do Ma-
ranhão.

76 ANOS DA RÁDIO TIMBIRA
Emissora oficial do governo do Estado recebe homenagem do Legislativo e 

ganha destaque por levar a notícia de forma democrática a todo o Maranhão

Márcio Jerry
Secretário de Comunicação e 
Articulação Política do Estado

“É uma rádio que ocupa um 
papel importante, com 76 
anos de atuação, portanto, 
uma presença muito forte 
na cena do campo da co-
municação no estado e que, 

atualmente, vive a sua melhor fase com um 
grupo grande de colaboradores renomados 
da radiofonia maranhense. Programação am-
pla, democrática, aberta, um canal aberto para 
a participação do ouvinte. É uma rádio cidadã 
que presta serviços, interage com a comunida-
de, assegurando, portanto, o cumprimento de 
uma diretriz fundamental do governador Flávio 
Dino que é a transparência”.

 

Robson Paz
Diretor da Rádio Timbira

“A Rádio Timbira prima por 
um conteúdo de qualidade, 
pela construção da cidada-
nia, fazendo com que haja 
uma participação efetiva do 
ouvinte, coisa que por um 

período, houve um impedimento,  e que agora 
nós temos aí nesse reconhecimento que nos 
alegra muito na Assembleia, que representa o 
conjunto da nossa população - mais de 7 mi-
lhões de habitantes - e o reconhecimento maior 
e que me deixa muito feliz, que é o reconheci-
mento dos ouvintes. Hoje nós temos a Timbira 
entre as quatro mais ouvidas do nosso estado 
e isso é fruto do trabalho que vem sendo feito 
pelo governo Flávio Dino”.

Edivaldo Oliveira
Radialista, apresentador dos 
programas Comunidade 
Interativa e Sabadão Informativo 
na Rádio Timbira.

“Antes de mais nada eu vejo 
não só como uma home-
nagem à Rádio Timbira pela 
passagem dos seus 76 anos, 

mas uma homenagem à comunicação mara-
nhense. A Rádio Timbira é a primeira emissora 
de rádio do Maranhão - que esteve durante um 
período esquecida - mas o governo Flávio Dino 
assumiu o compromisso de resgatar esse veí-
culo de comunicação importante para o Mara-
nhão. Está reestruturando e, certamente, além 
dos serviços na área da comunicação, é mais 
um espaço para acolher novos profissionais”.

Álvaro Luís
Radialista da Rádio Educadora e 
Rádio Assembleia

“A Timbira tem responsa-
bilidade com as informa-
ções. Eu acho que esse é 
um ponto importante que 
é essa questão de tentar 
trazer um diferencial na 

construção do Estado com uma política dife-
renciada, se isso vai acontecer na prática, só o 
tempo vai dizer. Mas ela vem com essa função. 
E em relação a esse resgate da rádio, eu fico 
feliz porque quando eu passei por lá estava em 
uma fase de muita dificuldade. Então, eu quero 
parabenizar todos da Rádio Timbira, a direção, 
os funcionários e as pessoas que gostam dessa 
emissora”.

“A Rádio Timbi-
ra traz um resgate 
e se consolida na 
comunicação ins-
titucional do go-

verno do Estado,...”
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Adriano Sarney

- Apresentou proposição que dis-
põe sobre a “Semana Estadual da 
Educação Financeira” no Estado 
do Maranhão.

- Propôs a criação do “Dia Estadual 
da Micro e Pequena Empresa” e dá 
outras providências.

Ana do Gás

- Apresentou projeto que cria nor-
mas para condução e permanên-
cia de cães nos locais que men-
ciona na proposição.

- Propôs que todas as casas no-
turnas que oferecem músicas ao 
vivo: mecânica e/ou eletrônica, no 
estado do maranhão, fixarem pla-
cas informativas referentes a valor 
do ingresso e/ou couvert artístico 
cobrado.

Andrea Murad

- Solicitou o envio de moção de 
repúdio ao promotor de justiça 
Paulo Roberto Barbosa, por refe-
rências feitas em sua rede social, 
em clara violação aos preceitos 
constitucionais da defesa das ga-
rantias e direitos fundamental, ao 
afirmar que defensores públicos, 
por exercerem, na forma da lei, a 
defesa processual penal estariam 
“a serviço do crime”. 

- Solicitou a convocação da secre-
tária de planejamento e orçamen-
to, sra. Cynthia Celina de Carvalho 
Mota Lima, para prestar esclareci-
mentos acerca de uma declaração 
feita pelo governador Flávio Dino, 
na cidade de Caxias, com o pro-
pósito de informar a atual situação 
econômica do estado.

Antônio Pereira

- Pediu a instalação de um poço 
artesiano com o sistema de dis-
tribuição de água no bairro Ci-
brazem, localizado na sede do 
município de São Domingos do 
Maranhão.

- Solicitou a implantação de uma 
unidade da Casa de Apoio Ninar 
no município de Imperatriz, para 
atendimento de crianças com 
problemas de neurodesenvolvi-
mento, inclusive dos municípios 
circunvizinhos. 

Bira do Pindaré

- Apresentou proposição para que 
seja considerado Patrimônio Cul-
tural Imaterial do Maranhão o Fes-
tejo de São José de Ribamar. 

-Solicitou a implantação de um 
posto de Polícia na MA-034, en-
trada do município de Tutóia, com 
vídeomonitoramento da entrada e 
saída de veículos na cidade. 

Cabo Campos

- Pediu a inclusão dos seguintes 
logradouros no programa mais 
asfalto: Rua da Felicidade, Rua 
são Sebastião, Rua Pereira Ramos, 
Rua João Castelo, Rua João Paulo 
Segundo, Rua da União, Rua São 
José E Rua da Margarida, localiza-
das no bairro Vila Bacanga – Itaqui 
Bacanga.

- Solicitou que os Policiais Militares 
recém empossados em São Luís, 
pertencentes à Região Tocantina, 
possam retornar, os que deseja-
rem, à sua cidade de origem, face 
estarem distante de suas famílias. 

Carlinhos Florêncio

- Pediu a instalação de uma torre 
de transmissão da operadora Oi 
para implantação de telefonia mó-
vel no município de Primeira Cruz, 
do qual vai beneficiar vários povo-
ados, dos quais estão relacionados 
a seguir: Cassó, Aparecida, Ronca, 
Zelino, Algodão, Troncho, Matões, 
Alegria, Bom Jesus, Santo Antônio, 
Buriti, Caité, Campo Novo, Arei-
nhas, Santaninha, entre outros.

- Solicitou à Funasa a viabilização 
do projeto para perfuração de po-
ços artesianos para o município de 
Bacabal. 

Dr Levi Pontes

- Solicitou ao presidente do TJ-MA 
esclarecimentos com referência à 
elevação da tarifa da nova tabela 
de emolumentos para registro e a 
dupla tributação realizada por car-
tórios, quando da renegociação 
de empréstimos bancários. 

- Pediu providências para implan-
tação do projeto de reforma do 
estádio Lucídio Frazão, importante 
praça esportiva do município de 
Chapadinha, com benefício para 
toda a região do Baixo Parnaíba. 

Edilázio Júnior

- Apresentou proposição para que 
fosse realizada uma revisão do 
eleitorado do município de Sam-
baíba, onde atualmente conforme 
o TSE existem 5.109 eleitores, o 
que corresponde 93% da popu-
lação, já que, segundo o IBGE, o 
citado município tem aproxima-
damente 5.561 habitantes. 

- Solicitou a execução da pavi-
mentação asfáltica, nos bairros 
Jota Câmara II, São José dos Ín-
dios, Monte Alegre e Vila Tamer, 
localizados no município de São 
José de Ribamar.

Edivaldo Holanda

- Pediu a perfuração de um poço 
artesiano, com suas respectivas 
instalações no povoado Olinda 
dos Everton, zona rural do muni-
cípio de São João Batista.

- Solicitou que a Caema estabele-
ça o horário compreendido entre 
21:00 hs às 5:00 hs da manhã, para 
execução de obras realizadas nas 
ruas e avenidas de grandes movi-
mentos de veículos na capital do 
Estado.

Eduardo Braide

- Propôs os festejos e procissões 
tradicionais das igrejas históricas 
situadas no Centro de São Luís, no 
calendário turístico e religioso do 
Estado do Maranhão.

- Apresentou proposição que dis-
põe sobre as diretrizes da política 
estadual de estímulo, incentivo e 
promoção ao desenvolvimento 
local de startups.

Edson Araújo

- Apresentou projeto que dispõe 
sobre a obrigatoriedade dos esta-
belecimentos comerciais, empre-
sas públicas e privadas, obrigadas 
a utilizarem canudo e copo fabri-
cados com produtos biodegradá-
veis. 

- Solicitou que fosse considera-
do de utilidade pública Centro 
de Recuperação de Dependentes 
Químicos Casa Do Pai-CRCP do 
município de Paço do Lumiar. 

Fábio Braga

- Apresentou projeto que confere 
ao município de Nina Rodrigues o 
título de “Terra da Balaiada”.

- Solicitou que fosse considerada 
de utilidade pública a Associação 
Dos Moradores Amigos de Ama-
pá do Maranhão, no município de 
Amapá do Maranhão.

Fábio Macedo

- Pediu uma viatura policial para o 
munícipio de Santana.

- Solicitou a inclusão do municí-
pio de Pedreiras no Programa Mais 
Asfalto do Governo do Estado para 
a aquisição de 5 km de pavimen-
tação asfáltica na zona urbana do 
município.

Francisca Primo

- Apresentou proposição para 
que fosse instituído o programa 
de Educação para a Segurança no 
Trânsito, no Ensino Médio da rede 
pública de Educação do Estado do 
Maranhão

- Apresentou projeto para que 
fosse instituído no estado do ma-
ranhão o programa jovem cons-
ciente, que tem por objetivo a 
educação para o exercício da ci-
dadania.

Glalbert Cutrim

- Pediu a reforma da unidade es-
colar Francisco de Assis Sousa, 
localizada no bairro Tibirizinho – 
São Luís. 

- Solicitou ao governador Flávio 
Dino que envie um Projeto de 
Lei que estenda os benefícios da 
saúde do Funbem aos pais e filhos 
com mais de 21 anos de idade, em 
razão de que novos beneficiários 
não poderiam custear as despesas 
com plano de saúde.

Graça Paz

- Solicitou a construção de uma 
quadra poliesportiva na rua 03, 
quadra 4 no bairro Parque Jagua-
rema, em Paço do Lumiar.

- Pediu um ônibus escolar para 
o município de Governador Luiz 
Rocha para atender as crianças 
do povoado de Porto Alegre e São 
João da Mata que estudam no 
colégio estadual de ensino funda-
mental Luiz Cheivan.

Hemetério Weba

- Pediu a implantação do progra-
ma mais asfalto no município de 
Nova Olinda do Maranhão, para 
atender a necessidade das comu-
nidades através da recuperação e 
asfaltamento de ruas e avenidas 
dos bairros.

- Solicitou providências no sentido 
de incluir no programa “água para 
todos” o município de Junco do 
Maranhão.

Humberto Coutinho

- Solicitou execução do asfalta-
mento da rodovia MA 262, no 
trecho que liga os povoados de 
Pedreira a Ribeirão, ambos no mu-
nicípio de Matões, com 10 quilô-
metros de extensão. 

- Denominou de “José Bruno de 
Morais” a Unidade de Ensino si-
tuada no povoado de Nazaré do 
Bruno, localizado no município de 
Caxias –MA.

Josimar de Maranhãozinho

- Instituiu o polo maranhense de 
fortalecimento da cadeia produti-
va do abacaxi, nos municípios de 
Turiaçu e São Domingos do Ma-
ranhão.

- Apresentou proposição que dis-
põe sobre o embarque e desem-
barque de passageiros do sistema 
de transporte público da região 
metropolitana da grande São Luís, 
fora da parada seletiva. 

Júnior Verde

- Apresentou proposição que con-
sidera de utilidade pública a asso-
ciação comunitária de dependên-
cia química - Casa de Davi e Casa 
de Débora. 

- Concedeu a medalha do mérito 
legislativo “Manuel Beckman” ao 
coronel do Corpo de Bombeiros 
Militar do Maranhão, Izac Muniz 
Matos.

Léo Cunha

- Solicitou a viabilização de recur-
sos para ampliação no setor de 
feirantes e reforma com melhorias 
no mercado municipal de Senador 
La Rocque

- Pediu a construção de uma pra-
ça no povoado troia em pastos 
bons, neste estado. 

Marcos Caldas

- Pediu a instalação de equipa-
mentos necessários ao funciona-
mento de academias ao ar livre, 
em vários pontos da praia de São 
Marcos. 

- Apresentou projeto que dispõe 
sobre a proibição de cobrança di-
ferenciada de estacionamento no 
âmbito do Estado do Maranhão.

Max Barros

- Solicitou que fosse considerada 
de utilidade pública associação 
de desenvolvimento regional do 
povoado de Ibipira município Mi-
rador.

- Tendo em vista a tramitação do 
projeto de lei ordinária nº 213/2017 
(renegociação das operações de 
crédito do BNDES), pediu que fos-
se encaminhado pedido de infor-
mações à excelentíssima senhora 
secretária de estado de Planeja-
mento e Orçamento.

Nina Melo

- Considerou de utilidade pública 
a associação de Cabo Eleitoral no 
âmbito do Estado do Maranhão. 

- Considerou de utilidade públi-
ca a associação de moradores do 
povoado Zé Filipe, no Estado do 
Maranhão.

Othelino Neto

- Propôs a criação do cadastro 
para bloqueio do recebimento de 
ligações de telemarketing.

- Solicitou a execução de obras de 
pavimentação asfáltica da MA-006 
que liga a zona urbana ao bairro 
de Pacas, munícipio de Pinheiro.

Paulo Neto

- Requereu informações relativas 
aos custos do evento e valores 
empregados pelo governo esta-
dual na quarta etapa do circuito 
maranhense de beach soccer re-
alizada na cidade de Mata Roma.

- Pediu que sejam tomadas provi-
dências concretas no sentido de 
promover o plano de ação para 
implantação de consórcios públi-
cos de natureza especifica, para 
destinação final de resíduos sóli-
dos urbanos.

Professor Marco Aurélio

- Solicitou a criação do Campus da 
Uemasul no município de Ama-
rante.

- Pediu a criação de um Fundo de 
Recuperação e preservação do Rio 
Tocantins.

Rafael Leitoa

- Requereu a sinalização horizon-
tal e também vertical da rodovia 
MA-034 do trecho urbano da cida-
de de Coelho Neto.

- Solicitou a instalação de uma 
unidade de uma unidade do He-
momar na cidade de Timon. 

Raimundo Cutrim

- Pediu a elaboração de estu-
dos técnicos com a finalidade de 
construir comportas para reter 
água do Igarapé do Engenho no 
município de Viana.

- Solicitou a recuperação das Ruas 
da Paz, da União, da Vitória, Ro-
seana Sarney e Rose Sales, bem 
como da Avenida Principal todas 
localizadas na Camboa dos Frades, 
na Vila Maranhão.

Ricardo Rios

- Solicitou uma ambulância, para 
o município de Pio XII, no intui-
to de melhorar as condições dos 
pacientes nos deslocamentos no 
referido município. 

- Pediu a construção, em Turia-
çu, através do Programa “Escola 
Digna”, de 13 escolas em parceria 
com a prefeitura daquele muni-
cípio.

Rigo Teles

- Solicitou a inclusão do municí-
pio de arame no programa mais 
asfalto, destinado a recuperar e 
asfaltar 7km (sete quilômetros) de 
vias urbanas 

- Requereu a viabilização de uma 
viatura policial para o grupamento 
da Polícia Militar do município de 
São Mateus.

Roberto Costa

- Solicitou a construção de uma 
quadra poliesportiva no povoado 
Prainha, em Cândido Mendes.

- Apresentou projeto que dispõe 
sobre a isenção do pagamento 
de taxa de inscrição de concursos 
públicos promovidos pelo Gover-
no do Estado do Maranhão, aos 
beneficiários ativos do programa 
Identidade Jovem, do Governo 
Federal.

Rogério Cafeteira

- Seja encaminhado ofício ao se-
nhor governador Flávio Dino, soli-
citando a recuperação da MA-212 
no trecho que liga os municípios 
de Peri – Mirim, Palmeirândia e 
São Bento.

- Apresentou projeto que dispõe 
sobre a informatização da carteira 
de vacinação no Estado do Mara-
nhão.

Sérgio Frota

- Solicitou a colocação de mapas 
nas paradas de ônibus de São Luís.

- Apresentou Projeto que dispõe 
sobre incentivo a doação de san-
gue no âmbito do Estado do Ma-
ranhão. 

Sousa Neto

- Pediu informações sobre o va-
lor orçamentário anual destinado 
à secretaria de esporte, referente 
aos exercícios 2015, 2016 e 2017. 

- Considerou de utilidade pública 
o centro espírita Casa do Cami-
nho, de Santa Inês, no Estado do 
Maranhão. 

Stenio Rezende

- Pediu a implantação de um res-
taurante popular, para o município 
de Balsas, devido à necessidade 
do município.

- Solicitou a implantação de uma 
Rodovia Estadual (MA), interligan-
do o município de Loreto a Sam-
baíba, totalizando 24km (vinte e 
quatro quilômetros).

Toca Serra

- Apresentou proposição que dis-
põe sobre a isenção aos pequenos 
agricultores das custas e emolu-
mentos para o registro do direito 
real de uso, no registro de imóveis 
competente, das terras devolutas 
do estado do maranhão que ocu-
pam. 

- Pediu a inclusão da cidade de Pe-
nalva no Programa “Mais Asfalto”. 

Valéria Macedo

- Apresentou proposição que dis-
põe sobre instituição do “Dia Esta-
dual de Combate ao Feminicídio”, 
no Estado do Maranhão.

- Solicitou instalação de um ICRIM 
- Instituto de Criminalística e um 
IML - Instituto Médico Legal, no 
município de Presidente Dutra.

Vinicius Louro

- Solicitou a implantação e instala-
ção da rede de internet gratuita do 
Maranhão (MARANET) no municí-
pio de Lima Campos.

- Solicitou o envio de ambulância 
para atendimento as necessidades 
emergenciais no município de 
Arari (MA). 

Wellington do Curso

- Apresentou projeto que dispõe 
sobre a obrigatoriedade da ela-
boração e divulgação do fluxo de 
caixa do Estado do Maranhão e dá 
outras providências. 

- Propôs a exclusão do 3º dígito 
nos preços de combustíveis ao 
consumidor, no Estado do Mara-
nhão. 

Zé Inácio

- Solicitou a inclusão no calen-
dário cultural oficial do Governo 
do Estado do Maranhão, o even-
to Festival de Cultura Popular de 
Fortuna.

- Apresentou projeto que denomi-
na a ponte sobre o Rio Pericumã 
de “Ponte Juca Martins”, que ligará 
as cidades de Central do Mara-
nhão e Bequimão.

Proposições apresentadas pelos deputados 
estaduais no mês de setembro de 2017


