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Grupo Sarney vai perder sua principal liderança com mandato no estado 

 
 
Do site do Elias Lacerda – O grupo Sarney vai perder seu mais forte nome com mandato 
no estado. Filiado ao MDB e administrando a segunda maior cidade do estado, 
Imperatriz, o prefeito Assis Ramos anunciou oficialmente via redes sociais o que este 
eliaslacerda.com havia divulgado no dia 20 de fevereiro último: ele vai deixar o partido 
e se filiar em outra agremiação partidária. 
 
Assis Ramos anunciou que vai para o DEM, do deputado federal Juscelino Filho. 
 
Enquanto não decidia, não faltaram convites de dirigentes partidários querendo a 
filiação do prefeito. Antes ele havia mantido conversas avançadas rumo a um 
entendimento com PRB de Cléber Verde, mas o prefeito depois de muitas conversas com 
DEM e PRB decidiu mesmo pelo primeiro. 
 
A chegada de Assis a um partido da base do governador Flávio Dino tem sido vista por 
muitos analistas como uma adesão, entretanto não se tem notícia que ele e o 
governador tenham mantido conversas rumo a esse entendimento. 
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Na base de Flávio o prefeito de Imperatriz tem adversários ferrenhos que são de 
Imperatriz, como o Secretário de Infraestrutura, Cleiton Noleto e o deputado estadual 
Marco Aurélio. Entretanto, vale salientar também que Flávio Dino e Assis Ramos sempre 
mantiveram excelentes relações institucionais, especialmente quando o assunto foi para 
tratar de investimentos em Imperatriz. 
 
Nesta decisão do prefeito a única coisa certa mesmo é que o grupo Sarney saiu perdendo 
muito. Muito mesmo… 
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Leonardo Sá solicita criação de núcleo de apoio às crianças e adolescentes vítimas de 
violência nas escolas 

 
 
Foi protocolada a Indicação 418/19, de autoria do deputado estadual Dr. Leonardo Sá 
(PR), que solicita ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a criação do 
Núcleo de Apoio às Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas do Bullying, Racismo, 
Sexismo, Intolerância Religiosa e Agressões Físicas nas escolas da rede pública do estado 
do Maranhão. 
 
Em suas redes sociais, o deputado fez uma publicação descrevendo cada ato de violência 
citado na indicação, e destacou que o intuito é prevenir e proteger as crianças, 
adolescentes e jovens dentro das escolas da rede pública do Maranhão. 
 
“Com esse núcleo de apoio, visamos oferecer acompanhamento psicológico e 
educacional às vítimas dentro das escolas da rede pública do nosso estado, auxiliando 
no desenvolvimento e na proteção de todos, prevenindo as mais diversas formas da 
violência dentro das escolas”, disse Leonardo Sá. 
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Zé Inácio recebe pré-candidato a reitor da UFMA 

 
 
O deputado Zé Inácio recebeu em seu gabinete a visita dos professores da UFMA, Ridvan 
Fernandes – Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias – CCET e pré-candidato 
a reitor da instituição, Clovis Oliveira, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, 
Odair Monteiro do DEQUI/UFMA, Ulisses Magalhães, Chefe do Departamento de 
Tecnologia Química. 
 
Durante a conversa foi discutido os rumos da educação brasileira no atual governo, a 
necessidade de ampliação das universidades e melhorias na qualidade do ensino. 
 
O deputado relembrou o amplo crescimento das universidades públicas no país durante 
os governos de Lula e Dilma. 
 
“A educação brasileira teve uma grande evolução durante os governos do PT, as 
universidades e institutos federais foram descentralizados das capitais e levados para o 
interior do país. 18 novas universidades federais foram criadas, duplicou-se o número de 
alunos entre 2003 e 2014”, disse. 
 
Outro importante assunto discutido foi o melhor aproveitamento dos alunos egressos 
do curso de graduação em Engenharia Espacial da UFMA no Centro de Lançamento de 
Alcântara. 
 
O professor Ridvan Fernandes, pré-candidato a reitor, apresentou suas propostas e disse 
pretender fazer uma gestão descentralizada, e romper um ciclo de 30 anos de domínio 
de um mesmo grupo dentro da UFMA. 
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Flávio Dino e Duarte Júnior tiram licenças para viajar aos Estados Unidos 

 
 
Coincidência a parte, já se encontram nos Estados Unidos, o governador Flávio Dino 
(PCdoB) e o deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB), ambos tiveram que tirar licença 
para participar de uma atividade acadêmica na Universidade de Harvard em Boston. O 
chefe do Palácio dos Leões vai proferir a palestra “Transformação do Sistema Carcerário 
Brasileiro” na sexta-feira (5), já o parlamentar não informou qual será sua participação 
no evento, mas participa de uma reunião sobre “Integridade e Democracia” com 
professores de Harvard nesta quinta-feira (4). 
 
O Brazil Conference at Harvard & MIT acontece até o próximo domingo (7), porém tanto 
Flávio Dino e Duarte Júnior não anunciaram se vão participar de outras atividades no fim 
de semana. Mas com certeza devem manter uma agenda em conjunto, afinal além de 
ser membros do mesmo partido, a dupla possui um forte entrosamento desde quando 
o deputado estadual era presidente do Procon. 
 
Além de Flávio Dino vão proferir palestras: os governadores Camilo Santana (PDT-CE), 
Wilson Witzel (PSC-RJ), Romeu Zema (Novo-MG) e Fátima Bezzera (PT-RN), além da 
senadora Kátia Abreu (PDT-TO), e deputados como Hélio Bolsonaro (PSL-RJ), Tábata 
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Amaral (PDT-SP), Marcel Val Haltem (Novo-RS) e outros. Duarte Júnior não é citado na 
programação do Brazil Conference at Harvard & MIT. 
 
O vice-presidente General Hamilton Mourão (PRTB), será o responsável por fazer a 
palestra de encerramento, debatendo “Os primeiros 100 dias” de Governo Bolsonaro. 
 
Além dos políticos, participam do Brazil Conference at Harvard & MIT, o ex-jogador de 
futebol Pelé e o técnico da seleção brasileira Tite, além de outros nomes famosos da 
política, arte e do judiciário do país. 
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Deputado Leonardo Sá solicita Núcleo De Apoio a vítimas de violência nas escolas do 
Maranhão 

 
 
Foi protocolada a indicação de Nº 418/19, de autoria do deputado estadual Dr. Leonardo 
Sá (PR), que solicita ao secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, a criação do 
Núcleo de Apoio a Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas do Bullying, Racismo, 
Sexismo, Intolerância Religiosa e Agressões Físicas nas Escolas Públicas do Estado do 
Maranhão. 
 
Em suas redes sócias o deputado fez uma publicação descrevendo cada ato de violência 
citado na indicação, e destacou que o intuito da mesma é prevenir e proteger as crianças, 
adolescentes e jovens dentro das escolas da rede pública do Maranhão. 
 
“Com esse núcleo de apoio, visamos oferecer acompanhamento psicológico e 
educacional as vítimas dentro das escolas da rede pública do nosso estado, auxiliando 
no desenvolvimento e na proteção de todos, prevenindo as mais diversas formas da 
violência dentro das escolas”, disse Leonardo.    
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Governo estoura limite de gastos e promove minirreforma administrativa, diz Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revela que o governo comunista afronta a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) editando a Medida Provisória nº 291/2019, que 
promove uma minirreforma administrativa, reorganiza órgãos, extingue a Comissão 
Central Permanente de Licitação (CCPL), recria secretarias estaduais e, 
consequentemente, cria cargos. Adriano informou que, segundo relatório da Secretaria 
de Planejamento (Seplan), referente ao 3º quadrimestre de 2018, foi excedido o limite 
prudencial de despesa com pessoal, que é fixado pela LRF em 46,55% das receitas, mas 
chegou a 46,83% na gestão comunista. “Esta situação compromete, por exemplo, a 
contratação de servidores, como os mais de 1.800 concursados da Polícia Militar que 
protestaram em frente ao Palácio dos Leões nos últimos dias”, alertou Adriano. 
  
Adriano ressaltou que, conforme o Artigo nº 22 da LRF, é vetada a concessão de 
vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração de qualquer tipo; 
também a direção de cargo, emprego ou função. “E é isso que a MP Nº 291 está fazendo, 
criando cargos, ou seja, o governador Flávio Dino desrespeita a LRF e a Assembleia 
Legislativa chancela a imprudência, a irresponsabilidade do governo. Eu não vou fazer 
parte disto”, declarou Adriano, que votou contra a MP nº 291 e ainda prometeu 
oficializar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado todas as informações 
sobre o caso. 
  
“A respeito da MP nº 291/2019, o governo Flávio Dino (PCdoB) está, em resumo, 
promovendo o inchaço da máquina pública, provavelmente para abrigar aliados políticos 
e acabar de vez com a transparência. Vejam só: em uma só medida o governo reorganiza 
a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
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Públicos (EMARHP), extingue a Comissão Central Permanente de Licitação (CCPL), recria 
a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria Extraordinária de Programas 
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos”, relatou Adriano. 
 
O deputado ressaltou que o esfacelamento da CCPL representa um retrocesso da gestão 
pública. No governo Roseana, a Comissão representou um marco de modernização, um 
grande avanço na transparência e no combate à corrupção. “O governo comunista 
extinguiu a Comissão e retrocedeu ao modelo anterior, devolvendo o gerenciamento das 
licitações às secretarias estaduais para entrega-las aos partidos políticos e aliados que os 
apoiaram nas últimas eleições”, afirmou. 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=0xaYJlti3jg
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Assembleia aprova projeto que proíbe uso de canudos plásticos em estabelecimento no 
Maranhão 

 
 
O plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, por unanimidade, em 
votação nesta quarta-feira (03), um projeto de lei que proíbe a utilização de canudos 
produzidos em material plástico nos estabelecimentos comerciais do Estado. 
 
De autoria do deputado estadual Adelmo Soares (PCdoB), em coautoria com o deputado 
Duarte Jr, o projeto prevê multas a estabelecimentos que continuarem a usar os canudos 
de plásticos, que deverão ser substituídos por canudos biodegradáveis. 
 
“Sabemos que existem canudos de plástico no mercado que levam 400 anos para se 
decompor. Estamos apresentando a proposta do canudo biodegradável, o canudo de 
papel, que rapidamente faz a sua decomposição no meio ambiente sem prejudicá-lo”, 
alertou Adelmo. 
 
O deputado mostrou aos colegas de Plenário o modelo de canudos biodegradáveis para 
que fizessem uma comparação e tivessem entendimento do benefício para garantir um 
meio ambiente mais forte e melhor preservado. 
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Por conta da importância do tema, Adelmo Soares havia solicitado que o projeto fosse 
votado em regime de urgência. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o projeto de lei nº 045/2019 dependia de parecer da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi convocada em Plenário sob 
a presidência do deputado Zé Gentil (PRB) e relatado pelo deputado Prof. Marco Aurélio 
(PCdoB). 
 
Dentro da CCJ, foi relatado pelo deputado Wendel Lages (PNN). 
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Zé Inácio recebe pré-candidato a reitor da UFMA 

 
 
O deputado Zé Inácio recebeu em seu gabinete a visita dos professores da UFMA, Ridvan 
Fernandes – Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias – CCET e pré-candidato 
a reitor da instituição, Clovis Oliveira, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, 
Odair Monteiro do DEQUI/UFMA, Ulisses Magalhães, Chefe do Departamento de 
Tecnologia Química. 
 
Durante a conversa foi discutido os rumos da educação brasileira no atual governo, a 
necessidade de ampliação das universidades e melhorias na qualidade do ensino. 
 
O deputado relembrou o amplo crescimento das universidades públicas no país durante 
os governos de Lula e Dilma. 
 
“A educação brasileira teve uma grande evolução durante os governos do PT, as 
universidades e institutos federais foram descentralizados das capitais e levados para o 
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interior do país. 18 novas universidades federais foram criadas, duplicou-se o número de 
alunos entre 2003 e 2014”, disse. 
 
Outro importante assunto discutido foi o melhor aproveitamento dos alunos egressos 
do curso de graduação em Engenharia Espacial da UFMA no Centro de Lançamento de 
Alcântara. 
 
O professor Ridvan Fernandes, pré-candidato a reitor, apresentou suas propostas e disse 
pretender fazer uma gestão descentralizada, e romper um ciclo de 30 anos de domínio 
de um mesmo grupo dentro da UFMA. 

  



 

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: 
Dra. Thaiza recebe apoio ao apresentar projeto de lei 

que cria Clínica-Escola do Autista no MA 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/04/2019 

Dra. Thaiza recebe apoio ao apresentar projeto de lei que cria Clínica-Escola do Autista 
no MA 

A médica pediatra e deputada estadual Dra. Thaiza Hortegal (PP) destacou, nesta quarta-
feira (3), seu projeto de lei que prevê a criação e implantação da Clínica-Escola do Autista 
e recebeu apoio de colegas paralamentares. A proposição foi publicada no Diário Oficial 
no Dia Mundial de Conscientização do Autismo, data instituída pela ONU. A iniciativa da 
deputada também é fruto de uma demanda da sociedade. 
 

 
 
A ideia é que a Clínica-Escola sirva de local de triagem para casos mais graves do 
Transtorno do Espectro Autista, com a presença de profissionais da saúde especializados 
e, também, da área da educação, com o objetivo de minimizar o sofrimento de pais e 
trabalhar a inclusão social e escolar dos autistas. 
 
“Importante destacar que a clínica-escola desenvolverá um trabalho complementar 
essencial, porque não se quer individualizar a criança autista, mas tratá-la e educá-la 
conforme suas limitações, para que ela, no tempo oportuno, faça melhor proveito das 



 

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 

atividades da escola regular, retornando para o convívio normal com outras de sua 
idade”, ressalta a deputada. 
 
A deputada Dra. Thaiza destacou ainda o trabalho que o Governo do Estado, por meio 
do Centro Especializado em Reabilitação, no Olho D’Água, em São Luís, vem 
desenvolvendo com crianças autistas, e vê o espaço como uma excelente oportunidade 
para ampliar essa assistência e promover a qualificação profissional, outro grande 
desafio no tratamento do autismo. 
 
“O governador Flávio Dino tem toda uma estrutura capaz e disponível para implementar 
a clínica-escola do autismo. Tem realizado um grande trabalho no Centro Especializado 
em Reabilitação, no Olho D’água, e, agora, em mais uma etapa de seu governo, temos 
uma excelente oportunidade para ampliar esta assistência, porque nos dá toda estrutura 
e especialistas necessários para a clínica-escola, envolvendo não somente assistência em 
saúde, mas na área educacional e, principalmente, na capacitação de profissionais”, 
disse a deputada. 
 
O projeto de lei aguarda recebimento de emendas e tramitará ainda nas Comissões de 
Justiça e de Saúde da Assembleia Legislativa. Recebeu o apoio de deputados como César 
Pires (PV), que propôs ampliar a discussão na Assembleia, e foi parabenizada pelo 
deputado Adelmo Soares (PCdoB). 
 
“Quero parabenizá-la pelo projeto. É um tema importantíssimo que V. Ex.ª está trazendo 
para a nossa Assembleia e para o nosso Estado. Nós precisamos dar, de fato, esse alento, 
essa força às famílias, a essas pessoas. Eu conheço e tenho alguns amigos que têm filhos 
autistas. Um tema que deveria ser abraçado por nossos pares, pois são relevantes. 
Proposições importantes que ajudam aquelas pessoas que mais precisam. Então, me 
congratulo com V. Ex.ª e a parabenizo pela belíssima iniciativa”, destacou deputado 
Adelmo Soares. 
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Leonardo Sá solicita criação de núcleo de apoio às crianças e adolescentes vítimas de 
violência nas escolas 

Foi protocolada a Indicação 418/19, de autoria do deputado estadual Dr. Leonardo Sá 
(PR), que solicita ao secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, a criação do 
Núcleo de Apoio às Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas do Bullying, Racismo, 
Sexismo, Intolerância Religiosa e Agressões Físicas nas escolas da rede pública do estado 
do Maranhão. 
 

 
 
Em suas redes sociais, o deputado fez uma publicação descrevendo cada ato de violência 
citado na indicação, e destacou que o intuito é prevenir e proteger as crianças, 
adolescentes e jovens dentro das escolas da rede pública do Maranhão. 
 
“Com esse núcleo de apoio, visamos oferecer acompanhamento psicológico e 
educacional às vítimas dentro das escolas da rede pública do nosso estado, auxiliando 
no desenvolvimento e na proteção de todos, prevenindo as mais diversas formas da 
violência dentro das escolas”, disse Leonardo Sá. 
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Glalbert Cutrim solicita ambulância para Cantanhede 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou, nesta terça-feira (2), Indicação 
solicitando uma ambulância ao Governo do Estado. De acordo com o documento, o 
veículo deverá ser equipamento com macas, pranchas, umidificador, cadeira de rodas, 
cilindro e balão de transporte para oxigênio, e também poderá ser utilizado como 
unidade básica ou Unidade de Suporte Avançado (USA). 
 

 
 
A indicação atende solicitação dos vereadores de Cantanhede, Jairon Dantas, Emerson 
Costa, Edmilson Peroba, Denis e dos empresários Ronildo e Edmilson Maranhão, que 
fazem parte do grupo político do deputado no município. 
 
“Essa ambulância será usada para garantir eficiência nos casos de urgência e emergência 
para os moradores de Cantanhede. A indicação é fruto de pedido dos nossos amigos que 
estão lá, e sabem exatamente o que a população necessita.” Justificou o deputado. 
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Assembleia assinará Termo de Cooperação com o TCE para produção e veiculação de 
programa de TV 

O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin 
Jinkings, reuniu-se, na manhã desta terça-feira (2), com os assessores de comunicação 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Fernando Abreu e Alexandre Vale, para concluir 
as tratativas relacionadas à parceria institucional dessas duas instituições na área da 
comunicação. 
 

 
 
O objetivo é a produção e veiculação de um programa de TV do TCE, a ser exibido na 
grade da TV Assembleia, a exemplo do que já fazem o Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJ/MA) e o Ministério Público Estadual (MPE). 
 
Segundo Edwin Jinkings, ficou praticamente tudo definido quanto à produção, formato, 
periodicidade e conteúdo do programa de TV de divulgação das ações do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 
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“Vamos apenas equacionar a agenda dos presidentes da Assembleia, Othelino Neto, e 
do TCE, Nonato Lago, para marcar a data e horário da assinatura do Termo de 
Cooperação. É mais um passo que damos no sentido de estabelecer parcerias e de 
fortalecer nossas instituições por intermédio de nossa estrutura de comunicação. Isso 
significa mais informação e mais cidadania para os maranhenses”, ressaltou o diretor de 
comunicação da Assembleia. 
 
Fernando Abreu destacou a importância da parceria. “O programa será intitulado ‘TCE 
em Pauta’, a ser exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando 
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Essa parceria com a TV 
Assembleia é muito fértil, sólida e muito desejada. Ela surge para suprir de forma efetiva 
essa necessidade de ampliar a divulgação das ações do TCE à sociedade maranhense”, 
acrescentou. 
 
A Assessoria de Comunicação do TCE, em parceria com a equipe da TV Assembleia, 
deverá iniciar, nos próximos dias, a produção de programas pilotos, até a exibição da 
edição oficial do “TCE em Pauta”, ainda sem data de estreia. 
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César Pires defende mais recursos para obras em BRs no Maranhão… 

 
Pires quer reforçar a qualidade das rodovias federais que cortam o Maranhão 

 
O deputado César Pires nesta quarta-feira a destinação de mais recursos federais para a 
recuperação das BRs que cortam o Maranhão. Apresentando dados oficiais do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), o parlamentar 
informou que o órgão terá, este ano, um orçamento de R$ 195 milhões para obras em 
estradas federais em território maranhense, enquanto que para a Bahia foram 
destinados R$ 817 milhões. 
 
“Desses R$ 195 milhões, apenas R$ 16 milhões foram empenhados até agora, e não há 
registro de nenhuma emenda de bancada que assegurasse mais recursos para o DNIT 
trabalhar no Maranhão, como ocorreu em outros estados, para enfrentar todos esses 
problemas causados pelas chuvas. Então, nos preocupa termos poucos recursos para 
atender às necessidades da população”, enfatizou o deputado. 
 
César Pires citou alguns trechos de BRs que necessitam de obras no Maranhão, e a 
quantidade de recursos a elas destinado é muito inferior ao necessário. 
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“A empresa contratada terá R$ 1 milhão para consertar o trecho da BR 226, entre 
Peritoró e Presidente Dutra, o mesmo valor destinado para a obra na BR 222, em 
Miranda do Norte. Alguém acredita ser possível realizar tais serviços com esses 
recursos”, questionou. 
 
Por outro lado, o deputado questionou também a qualidade das obras realizadas no 
Maranhão, já que no vizinho estado do Piauí as estradas estão em condições bem 
melhores que as maranhenses. 
 
“É preciso analisarmos todas essas questões, para que possamos cobrar os 
investimentos que assegurem melhor condições de tráfego e mais segurança a todos 
que transitam pelas BRs em nosso estado”, finalizou César Pires. 
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Neto recebe visita de acadêmicos de Direito na CCJ da AL… 

 
 
Na terça-feira (2), alunos do 8° período do curso de Direito da Faculdade Estácio 
puderam vivenciar um pouco da rotina dos trabalhos da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa. O grupo recebeu informações sobre o 
funcionamento e as atribuições dos parlamentares na CCJ. 
 
O presidente da Comissão, deputado estadual Neto Evangelista (DEM), explicou a 
importância e a relevância da função da CCJ no processo de aprovação das proposições. 
 
“É ela que trata da constitucionalidade, legalidade e juridicidade de todas as proposições 
que chegam ao Parlamento Estadual. Só após atestar a legalidade, as propostas seguem 
para as comissões temáticas”, disse. 
 
A comissão é formada por 7 membros titulares e igual número de suplentes. “O 
presidente distribui as propostas entre os parlamentares, que discutem e proferem o 
voto conforme ou não ao do relator. Vale destacar, ainda, que o presidente da Comissão 
não vota, salvo em caso de empate”, completou Evangelista. 
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Durante a reunião, que contou com a presença dos membros da CCJ, os deputados Dr. 
Yglesio (PDT), Wendell Lages (PMN), César Pires (PV), Ze Inácio Lula (PT) e Fernando 
Pessoa (Solidariedade), mais de 25 matérias foram apreciadas, entre projetos de lei, 
Proposta de Emenda a Constituição (PEC), Medidas Provisórias, entre outras. 
 
Por fim, Neto Evangelista agradeceu a presença dos alunos e destacou que a experiência 
foi bastante enriquecedora. “Um dia atípico e muito proveitoso na Comissão. 
Agradecemos aos acadêmicos de Direito, que vieram acompanhar de perto o nosso 
trabalho, voltado para o povo do Maranhão”, finalizou. 
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Leonardo Sá solicita Núcleo De Apoio a vítimas de violência nas escolas do MA… 

 
 
Foi protocolada a indicação de Nº 418/19, de autoria do deputado estadual Dr. Leonardo 
Sá (PR), que solicita ao secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, a criação do 
Núcleo de Apoio a Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas do Bullying, Racismo, 
Sexismo, Intolerância Religiosa e Agressões Físicas nas Escolas Públicas do Estado do 
Maranhão. 
 
Em suas redes sócias o deputado fez uma publicação descrevendo cada ato de violência 
citado na indicação, e destacou que o intuito da mesma é prevenir e proteger as crianças, 
adolescentes e jovens dentro das escolas da rede pública do Maranhão. 
 
“Com esse núcleo de apoio, visamos oferecer acompanhamento psicológico e 
educacional as vítimas dentro das escolas da rede pública do nosso estado, auxiliando 
no desenvolvimento e na proteção de todos, prevenindo as mais diversas formas da 
violência dentro das escolas”, disse Leonardo. 
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Deputado Zé Inácio recebe pré-candidato a reitor da UFMA 

 
Deputado é Zé Inácio recepcionou Clóvis Oliveira em seu gabinete 

 
O deputado Zé Inácio recebeu em seu gabinete a visita dos professores da UFMA, Ridvan 
Fernandes – Diretor do Centro de Ciências Exatas e Tecnologias – CCET e pré-candidato 
a reitor da instituição, Clovis Oliveira, Chefe do Departamento de Engenharia Elétrica, 
Odair Monteiro do DEQUI/UFMA, Ulisses Magalhães, Chefe do Departamento de 
Tecnologia Química. 
 
Durante a conversa foi discutido os rumos da educação brasileira no atual governo, a 
necessidade de ampliação das universidades e melhorias na qualidade do ensino. 
 
O deputado relembrou o amplo crescimento das universidades públicas no país durante 
os governos de Lula e Dilma. 
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“A educação brasileira teve uma grande evolução durante os governos do PT, as 
universidades e institutos federais foram descentralizados das capitais e levados para o 
interior do país. 18 novas universidades federais foram criadas, duplicou-se o número de 
alunos entre 2003 e 2014”, disse. 
 
Outro importante assunto discutido foi o melhor aproveitamento dos alunos egressos 
do curso de graduação em Engenharia Espacial da UFMA no Centro de Lançamento de 
Alcântara. 
 
O professor Ridvan Fernandes, pré-candidato a reitor, apresentou suas propostas e disse 
pretender fazer uma gestão descentralizada, e romper um ciclo de 30 anos de domínio 
de um mesmo grupo dentro da UFMA. 
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Deputado Zé Gentil tem presença ativa em comissões da Assembleia 

Blog do Caio Hostílio 
 

 
Deputado Zé Gentil na reunião da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia, que debateu situação  
de rodovias federais do Maranhão e anunciou vistoria 

 
Visando valorizar o mandato que o povo lhe conferiu para representá-lo, o deputado Zé 
Gentil (PRB) diz que é preciso ser atuante nas comissões temáticas das quais fazem parte, 
além de propor projetos importantes para o bem estar dos maranhenses, tal como já 
apresentou o Projeto de Lei que incluirá os tipos sanguíneos dos cidadãos nas carteiras 
de identidade, que fora aprovado nas comissões e no plenário da Assembléia Legislativa 
por unanimidade. 
 
Atuante nas comissões temáticas, o deputado Zé Gentil participou, hoje (03), da reunião 
da Comissão de Obras e Serviços Públicos, cujo debate foi a situação em que se 
encontram as rodovias do Maranhão. 
 
“A reunião serviu para que eu e meus pares debatêssemos a situação das rodovias 
federais e estaduais que cortam o Maranhão, procurando soluções que possam trazer 
melhores condições de trafegabilidade. Aproveitei a oportunidade para solicitar 
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informações sobre a MA-34, que já está em fase de tapa buracos, mas que não dará para 
efetuar a duplicação da mesma pelo fato da aproximação das moradias existentes ao 
longo da estrada, porém foi estudado o alargamento dessa rodovia de um a dois metros 
de cada lado, facilitando, com isso, o intenso fluxo. Solicitei, ainda, que com a sobra 
asfaltica fosse pavimentada a estrada que leva ao Bairro Rita Queiroz, onde o povo sofre 
com acessibilidade’, disse o deputado Zé Gentil. 
 
Na comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, o deputado Zé Gentil foi 
favorável a aprovação do projeto de lei que visa reduzir ICMS para empresas 
maranhenses. “É importante essa redução na alíquota do ICMS, pois essas empresas 
poderão alavancar a geração de emprego e renda aos maranhenses”, afirmou o 
deputado. 
 
Sensibilizado com a situação dos professores contratados de Caxias pela rede estadual 
de educação, o deputado Zé Gentil vem mantendo contato com o secretário de Educação 
do Estado, Felipe Camarão. “O secretário Felipe Camarão está viajando, mas estou de 
prontidão para ser recebido por ele” falou Zé Gentil. 
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Neto Evangelista recebe visita de alunos do Curso de Direito durante reunião na CCJ 

 
 
Alunos do 8° período do curso de Direito da Faculdade Estácio puderam vivenciar, nesta 
terça-feira (3) um pouco da rotina dos trabalhos da Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania da Assembleia Legislativa. O grupo recebeu informações sobre o 
funcionamento e as atribuições dos parlamentares na CCJ. 
 
O presidente da Comissão, deputado estadual Neto Evangelista (DEM), explicou a 
importância e a relevância da função da CCJ no processo de aprovação das proposições. 
“É ela que trata da constitucionalidade, legalidade e juridicidade de todas as proposições 
que chegam ao Parlamento Estadual. Só após atestar a legalidade, as propostas seguem 
para as comissões temáticas”, disse. 
 
A comissão é formada por 7 membros titulares e igual número de suplentes. “O 
presidente distribui as propostas entre os parlamentares, que discutem e proferem o 
voto conforme ou não ao do relator. Vale destacar, ainda, que o presidente da Comissão 
não vota, salvo em caso de empate”, completou Evangelista. 
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Durante a reunião, que contou com a presença dos membros da CCJ, os deputados Dr. 
Yglesio (PDT), Wendell Lages (PMN), César Pires (PV), Ze Inácio Lula (PT) e Fernando 
Pessoa (Solidariedade), mais de 25 matérias foram apreciadas, entre projetos de lei, 
Proposta de Emenda a Constituição (PEC), Medidas Provisórias, entre outras. 
 
Por fim, Neto Evangelista agradeceu a presença dos alunos e destacou que a experiência 
foi bastante enriquecedora. “Um dia atípico e muito proveitoso na Comissão. 
Agradecemos aos acadêmicos de Direito, que vieram acompanhar de perto o nosso 
trabalho, voltado para o povo do Maranhão”, finalizou. 
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Othelino Neto discute aplicabilidade de lei que garante cuidados paliativos a pacientes 
terminais 

 
O secretário Carlos Lula garantiu que pretende executar o projeto proposto pela equipe médica, com o amparo da  
lei dos cuidados paliativos. “Othelino coloca o Maranhão à frente de outros estados brasileiros no que diz 
 respeito ao tratamento paliativo, ainda com a possibilidade de ser realizado em casa. O custo do paciente  
é muito maior no hospital”, ressaltou 

 
Ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e da subsecretária Karla Trindade, 
o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
discutiu, com os médios anestesiologistas João Batista Garcia e Vanise Motta, a 
aplicabilidade da Lei 10.584, de sua autoria, aprovada em 2017, que trata da garantia de 
direitos dos usuários dos serviços de saúde do estado, os chamados cuidados paliativos. 
 
“Nossa lei dá dignidade às pessoas que utilizam o sistema e não têm mais perspectiva de 
cura, durante o atendimento hospitalar. Elas, agora, têm o direito de optar pelo tipo de 
tratamento, se quer ficar ou não na UTI, e até mesmo de estar ciente do medicamento 
que está sendo aplicado e, de aceitá-lo ou não. Enfim, estamos garantindo qualidade de 
vida melhor para pacientes com necessidade de acompanhamento médico prolongado, 
podendo evoluir ou não”, explicou Othelino. 
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Por conta da grande demanda, os médicos, referências em cuidados paliativos, 
apresentaram a ideia de estender o trabalho para o atendimento a domicílio, instituindo 
o Núcleo de Educação e Alteração em Cuidados Paliativos, com o objetivo de capacitar 
profissionais da saúde para acompanhar pacientes, que tenham escolhido dar 
continuidade ao tratamento em casa, ao lado de familiares. 

 

  



 

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: 
Leonardo Sá propõe apoio a vítimas de violências em 

escolas no MA 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/04/2019 

Leonardo Sá propõe apoio a vítimas de violências em escolas no MA 

 
 
Foi protocolada a indicação de Nº 418/19, de autoria do deputado estadual Dr. Leonardo 
Sá (PR), que solicita ao secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão, a criação do 
Núcleo de Apoio a Crianças, Adolescentes e Jovens Vítimas do Bullying, Racismo, 
Sexismo, Intolerância Religiosa e Agressões Físicas nas Escolas Públicas do Estado do 
Maranhão. 
 
Em suas redes sócias o deputado fez uma publicação descrevendo cada ato de violência 
citado na indicação, e destacou que o intuito da mesma é prevenir e proteger as crianças, 
adolescentes e jovens dentro das escolas da rede pública do Maranhão. 
 
“Com esse núcleo de apoio, visamos oferecer acompanhamento psicológico e 
educacional as vítimas dentro das escolas da rede pública do nosso estado, auxiliando 
no desenvolvimento e na proteção de todos, prevenindo as mais diversas formas da 
violência dentro das escolas”, disse Leonardo. 
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Glalbert Cutrim solicita ambulância para Cantanhede 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou, nesta semana, Indicação 
solicitando uma ambulância ao Governo do Estado. De acordo com o documento, o 
veículo deverá ser equipamento com macas, pranchas, umidificador, cadeira de rodas, 
cilindro e balão de transporte para oxigênio, e também poderá ser utilizado como 
unidade básica ou Unidade de Suporte Avançado (USA). 
 
A indicação atende solicitação dos vereadores de Cantanhede, Jairon Dantas, Emerson 
Costa, Edmilson Peroba, Denis, do ex-prefeito Mundinho, dos ex-vereadores Cleber Calas 
e Toinho e dos empresários Ronildo e Edmilson Maranhão, que fazem parte do grupo 
político do deputado no município. 
 
“Essa ambulância será usada para garantir eficiência nos casos de urgência e emergência 
para os moradores de Cantanhede. A indicação é fruto de pedido dos nossos amigos que 
estão lá, e sabem exatamente o que a população necessita”, justificou o deputado. 
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Roberto Costa agradece ao DNIT pela obra de recuperação da BR-316 em Bacabal 

 
Roberto Costa elogio ao DNIT pela obra em trecho da BR-316 em Bacabal 

 
Adepto da política de resultados no que diz respeito a suprir as necessidades da 
sociedade, o deputado Roberto Costa (MDB) comemora o desfecho de um pleito que 
formulou ao braço maranhense do Departamento Nacional de Infraestrutura e 
Transporte (DNIT). Na semana passada, o parlamentar bateu às portas do órgão e pediu 
uma ação urgente no sentido de devolver trafegabilidade ao trecho da BR-326 que corte 
a cidade de Bacabal, que por conta das chuvas se tornou praticamente intransitável, 
gerando transtornos a caminhoneiros e motoristas de automóveis e outros veículos de 
pequeno porte. Na conversa com o superintendente regional do DNIT, Geraldo Freitas, 
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o deputado emedebista fez um relato contundente da situação do trecho urbano da BR-
316 em Bacabal e pediu providências urgentes. A resposta veio dias depois com o início 
dos serviços de restauração da rodovia, devolvendo ânimo à população bacabalense e 
aos caminhoneiros que por ali trafegam. Ontem, Roberto Costa fez questão de ocupar a 
tribuna para agradecer a diligência como o DNIT atuou para resolver o problema. Na sua 
fala, Roberto Costa disse o seguinte: “Queremos agradecer ao Gerardo Freitas, do DNIT, 
por atender ao nosso pedido de recuperação do trecho na zona urbana, da BR-316, em 
Bacabal, que estava intrafegável. Semana passada, fomos ao local e ouvimos os 
motoristas e pedestres reclamarem da crítica situação que se encontrava a rodovia, 
prejudicando motoristas de ônibus, caminhões, carretas e carros pequenos. Nos 
comprometemos a ir até o DNIT fazer a solicitação de recuperação da BR e, prontamente 
fomos atendidos. Hoje, recebi informações do Gerardo Freitas sobre o início da primeira 
etapa da obra. Agora, teremos mais fluidez no trânsito”. É isso aí. 
 
Em Tempo: Esse registro teve por base trecho de matéria produzida pela Assessoria de 
Comunicação da Assembleia Legislativa. 
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Othelino Neto discute aplicabilidade de lei que garante cuidados paliativos a pacientes 
terminais 

 
Othelino discutiu a aplicabilidade da Lei 10.584, de sua autoria 

 
Ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e da subsecretária Karla Trindade, 
o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
discutiu, com os médios anestesiologistas João Batista Garcia e Vanise Motta, a 
aplicabilidade da Lei 10.584, de sua autoria, aprovada em 2017, que trata da garantia de 
direitos dos usuários dos serviços de saúde do estado, os chamados cuidados paliativos. 
 
“Nossa lei dá dignidade às pessoas que utilizam o sistema e não têm mais perspectiva de 
cura, durante o atendimento hospitalar. Elas, agora, têm o direito de optar pelo tipo de 
tratamento, se quer ficar ou não na UTI, e até mesmo de estar ciente do medicamento 
que está sendo aplicado e, de aceitá-lo ou não. Enfim, estamos garantindo qualidade de 
vida melhor para pacientes com necessidade de acompanhamento médico prolongado, 
podendo evoluir ou não”, explicou Othelino. 
 
Por conta da grande demanda, os médicos, referências em cuidados paliativos, 
apresentaram a ideia de estender o trabalho para o atendimento a domicílio, instituindo 
o Núcleo de Educação e Alteração em Cuidados Paliativos, com o objetivo de capacitar 
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profissionais da saúde para acompanhar pacientes, que tenham escolhido dar 
continuidade ao tratamento em casa, ao lado de familiares. 
 
O drº João Garcia disse que a aplicação da lei do deputado Othelino é fundamental para 
dar assistência digna aos pacientes em estado terminal. “A lei estabeleceu, pela primeira 
vez no Estado, a opção de cuidados paliativos, permitindo-lhes fazer escolhas durante o 
tratamento. Em suma, a lei trouxe a possibilidade real, para que não tivéssemos mais 
demandas jurídicas nesse sentindo e para dar mais liberdade para nossas equipes 
trabalharem na área”, enfatizou. 
 
Para Othelino Neto, o projeto dos especialistas mostra que a lei está promovendo 
ganhos sucessivos aos usuários da saúde. “Mais um benefício garantido graças à nossa 
lei. Uma vez que esse paciente recebe atendimento domiciliar acaba desafogando a 
rede. Além disso, receberá os cuidados médicos necessários, ao mesmo tempo em que 
estará com seus entes no momento de fragilidade”, ressaltou o presidente. 
 
Ao final do encontro, o secretário Carlos Lula garantiu que pretende executar o projeto 
proposto pela equipe médica, com o amparo da lei dos cuidados paliativos. “Othelino 
coloca o Maranhão à frente de outros estados brasileiros no que diz respeito ao 
tratamento paliativo, ainda com a possibilidade de ser realizado em casa. O custo do 
paciente é muito maior no hospital. Se conseguirmos tirar do hospital e darmos 
tratamento em casa, com os profissionais e ao lado da família, é melhor para todos. 
Família, paciente e rede de Saúde”, ressaltou. 
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Glalbert Cutrim solicita ambulância para Cantanhede 

 
A indicação atende solicitação dos vereadores de Cantanhede 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou, na última terça-feira (2), 
Indicação solicitando uma ambulância ao Governo do Estado. De acordo com o 
documento, o veículo deverá ser equipamento com macas, pranchas, umidificador, 
cadeira de rodas, cilindro e balão de transporte para oxigênio, e também poderá ser 
utilizado como unidade básica ou Unidade de Suporte Avançado (USA). 
 
A indicação atende solicitação dos vereadores de Cantanhede, Jairon Dantas, Emerson 
Costa, Edmilson Peroba, Denis e dos empresários Ronildo e Edmilson Maranhão, que 
fazem parte do grupo político do deputado no município. 
 
“Essa ambulância será usada para garantir eficiência nos casos de urgência e emergência 
para os moradores de Cantanhede. A indicação é fruto de pedido dos nossos amigos que 
estão lá, e sabem exatamente o que a população necessita.” Justificou o deputado. 
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Em visita a Sedes, deputada Thaiza trata de benefícios para a baixada maranhense 

 
A parlamentar levantou informações sobre os benefícios previstos para a região de Pinheiro. 

 
A deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) se reuniu com o Secretário de Desenvolvimento 
Social, Márcio Honaiser, que fez uma breve apresentação das atividades da pasta e seus 
projetos para o Maranhão. A parlamentar levantou informações sobre os benefícios 
previstos para a região de Pinheiro. 
 
“Carros para a assistência social do município e outros programas da SEDES que estão 
sendo desenvolvidos pelo governador Flávio Dino foram alguns dos pontos da nossa 
reunião, de onde saímos com boas notícias para os investimentos nesta área e que 
poderemos fazer ainda mais com a ajuda da Secretaria de Desenvolvimento Social”, disse 
Thaiza acompanhada da secretária de Assistência Social Selma Maria. 
 
O órgão implementará um treinamento junto as secretarias municipais de assistência 
social com objetivo de aplicarem os recursos previstos no Sistema Único de Assistência 
Social, presente nas contas dos municípios. O Secretário Márcio Honaiser também 
informou benefícios previsto para a região de Pinheiro. 
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“Nossa missão, este ano principalmente, é ajudar a implementar os recursos que estão 
disponíveis mas parados nos municípios. Vamos convocar as secretariais municipais, 
mostrar os produtos e como gastar os recursos. Em paralelo estamos trabalhando nos 
programas prioritários do governador Flávio Dino, já previstos no orçamento para este 
ano, a exemplo dos Diques de Produção, e que inclui Pinheiro, que precisamos colocar 
em prática esse planejamento para este ano”, reforçou o secretário. 

 


