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“Casa do Idoso”. Projeto de Lei do deputado Leonardo Sá é aprovado por unanimidade 

 
 
Na sessão plenária desta quarta (03), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá destacou os 
benefícios da “CASA DO IDOSO”, através do Projeto de Lei n°196/2019 de sua autoria e 
aprovado por unanimidade em primeiro turno, na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
A Casa do Idoso será um local com infraestrutura adequada e profissionais experientes, 
para atender as necessidades de pessoas da terceira idade, que não tem com quem ficar 
durante o dia, auxiliando assim os familiares sem condições financeiras para contratar 
técnicos na área da saúde, no acompanhamento domiciliar. 
 
“Através dele pretendo contribuir com a organização do sistema de saúde suplementar, 
como política pública para a terceira idade, no âmbito dos municípios em todo o Estado”, 
afirmou o deputado. 
 
Uma política pública voltada para suprir as necessidades da terceira idade, tendo em 
vista sua experiência no convívio com idosos de baixa renda, durante anos, na área da 
saúde em Pinheiro, na região da Baixada Maranhense. 
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Acompanhem o seu pronunciamento através do link: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PqvRWzkaLTU
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Deputado Leonardo Sá reúne-se com gestores da Agerp na capital maranhense 

 
 
Logo no começo da semana, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá reuniu-se em São Luís 
com a presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão – AGERP, Loroana Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de 
Pinheiro, Rodrigo Belloti, para estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura 
familiar na baixada maranhense, nesta segunda (1°). 
 
Na oportunidade firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro, para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas também em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
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Em 17 munícipios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas com a 
parceria do parlamentar o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, beneficiando 
assim quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos em conjunto com o deputado Leonardo Sá 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, esclarece 
Loroana. 
 
Para novo gestor da Agerp, Rodrigo Belloti, que assumiu a regional de Pinheiro no dia 1° 
de julho, a cadeia produtiva depende muito deste órgão, que com a parceria do 
deputado, a valorização do agricultor através de conhecimentos técnicos transformará 
de forma benéfica, o seu meio de vida. 
 
“Estas ações fortalecem ainda mais o desejo e a vontade de fazer acontecer, de forma 
concreta, por este povo tão sofrido que são nossos produtores familiares. O deputado 
Leonardo Sá, colocou o seu mandato a disposição do homem do campo, que com a 
valorização e o conhecimento técnico poderá melhorar a sua qualidade de vida, cada vez 
mais”, declara Belloti. 
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Pastor Cavalcante anuncia homenagem da Assembleia de Deus a Othelino Neto em 
Açailândia 

 
 
Durante pronunciamento na sessão ordinária desta quarta-feira (3), o deputado Pastor 
Cavalcante (PROS) anunciou que a Igreja Assembleia de Deus homenageará o presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), durante evento 
eclesiástico a ser realizado de 10 a 13 deste mês, no município de Açailândia. 
 
“O presidente Othelino Neto é pessoa do nosso respeito e admiração, pela forma como 
vem conduzindo os trabalhos nesta casa legislativa. Desde minha chegada a este 
Parlamento, tenho percebido que V. Ex.ª é um deputado que sabe o que quer, sabe o 
que diz e sabe o que faz”, afirmou Pastor Cavalcante, ao estender o convite aos demais 
colegas para que participem do evento em homenagem ao presidente da AL. 
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O parlamentar afirmou que o presidente da Assembleia Legislativa receberá a maior 
comenda oferecida pela Assembleia de Deus, em reconhecimento ao trabalho que tem 
feito pelo povo do Maranhão, ao longo de sua carreira política. “Esse é um evento 
eclesiástico e, também, político. Já homenageamos governadores, senadores, 
deputados federais, estaduais e outras autoridades, e não podíamos deixar de estender 
nossa homenagem a esse grande político que é o presidente Othelino Neto”, assinalou. 
 
Pastor Cavalcante conclamou os colegas de parlamento para que compareçam 
maciçamente ao evento, destacando que a Assembleia de Deus prepara uma recepção 
calorosa ao dirigente do Legislativo do Maranhão. Pediu inclusive que os deputados 
confirmassem presença por meio de seu gabinete. O presidente Othelino Neto 
agradeceu a homenagem, disse que estava muito lisonjeado pela lembrança do nome 
dele e garantiu que estará presente à solenidade. 
 
Combate às drogas 
 
Cavalcante aproveitou a ocasião para aplaudir o trabalho da Assembleia de Deus, em 
Imperatriz, principalmente o Campo 4, que fez, dia 20 de junho, uma grande caminhada, 
dentro do cronograma de ações de combate às drogas, e lamentou o falecimento de 
duas integrantes  da instituição que, ao saírem da igreja, no momento da oração, de 
bíblia em mãos, foram atingidas por um veículo desgovernado, dirigido por uma pessoa 
sob efeito de drogas. 
 
“As igrejas fazem um trabalho de combate às drogas de forma voluntária. Mas entendo 
que essa também é uma luta de governo e é uma luta de todos nós. Se Deus quiser, 
estarei cerrando fileiras contra esse uso de drogas. E gostaria de ter o apoio dos meus 
amigos e companheiros desta Casa Legislativa e também do Governo do Estado. Se Deus 
quiser, nós continuaremos tirando pessoas do mundo das drogas e do erro para viverem 
em sociedade e em família”, finalizou. 
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Deputado Leonardo Sá reúne-se com gestores da Agerp na capital maranhense 

 
 
Logo no começo da semana, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá reuniu-se em São Luís 
com a presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão – AGERP, Loroana Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de 
Pinheiro, Rodrigo Belloti, para estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura 
familiar na baixada maranhense, nesta segunda (1°). 
 
Na oportunidade firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro, para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas também em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
 
Em 17 municípios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas com a 
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parceria do parlamentar o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, beneficiando 
assim quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos em conjunto com o deputado Leonardo Sá 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, esclarece 
Loroana. 
 
Para novo gestor da Agerp, Rodrigo Belloti, que assumiu a regional de Pinheiro no dia 1° 
de julho, a cadeia produtiva depende muito deste órgão, que com a parceria do 
deputado, a valorização do agricultor através de conhecimentos técnicos transformará 
de forma benéfica, o seu meio de vida. 
 
“Estas ações fortalecem ainda mais o desejo e a vontade de fazer acontecer, de forma 
concreta, por este povo tão sofrido que são nossos produtores familiares. O deputado 
Leonardo Sá, colocou o seu mandato a disposição do homem do campo, que com a 
valorização e o conhecimento técnico poderá melhorar a sua qualidade de vida, cada vez 
mais”, declara Belloti. 
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Deputado Leonardo Sá reúne-se com gestores da Agerp na capital maranhense 

 
 
Logo no começo da semana, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá reuniu-se em São Luís 
com a presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão – AGERP, Loroana Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de 
Pinheiro, Rodrigo Belloti, para estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura 
familiar na baixada maranhense, nesta segunda (1°). 
 
Na oportunidade firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro, para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas também em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
 
Em 17 munícipios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas com a 
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parceria do parlamentar o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, beneficiando 
assim quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos em conjunto com o deputado Leonardo Sá 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, esclarece 
Loroana. 
 
Para novo gestor da Agerp, Rodrigo Belloti, que assumiu a regional de Pinheiro no dia 1° 
de julho, a cadeia produtiva depende muito deste órgão, que com a parceria do 
deputado, a valorização do agricultor através de conhecimentos técnicos transformará 
de forma benéfica, o seu meio de vida. 
 
“Estas ações fortalecem ainda mais o desejo e a vontade de fazer acontecer, de forma 
concreta, por este povo tão sofrido que são nossos produtores familiares. O deputado 
Leonardo Sá, colocou o seu mandato a disposição do homem do campo, que com a 
valorização e o conhecimento técnico poderá melhorar a sua qualidade de vida, cada vez 
mais”, declara Belloti. 
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Othelino Neto recebe homenagem surpresa pelo seu aniversário 

Familiares, amigos, parlamentares, servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão e 
autoridades fizeram uma surpresa antecipada, nesta quinta-feira (4), para o presidente 
da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), que completa mais um ano de vida no 
próximo domingo, 7 de julho. A celebração aconteceu no Salão Nobre da Casa, onde o 
presidente recebeu os cumprimentos dos convidados. 
 

 
 
Para Othelino, a homenagem também foi um momento de gratidão. “Muito feliz em 
receber amigos, familiares e colegas de trabalho, em uma bela surpresa, pois não estava 
sabendo de nada. É razão de muita alegria receber esse carinho e essa energia, que 
reforçam a disposição para trabalhar todos os dias”, declarou. 
 
A esposa, Ana Paula Lobato, e os filhos, Guilhermina e Othelino José, deixaram uma 
mensagem especial carregada de amor e carinho. “Um momento muito especial para o 
amor de nossas vidas. Dia de agradecer a Deus pela vida dele, por estar perto da gente, 
com saúde e lutando pelo povo do Maranhão, que é uma coisa que ele tanto gosta e se 
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dedica. Então, só temos a agradecer e desejar muitos anos de vida”, disse Ana Paula 
Lobato. 
 
Yolete Alves, mãe do presidente Othelino, bastante emocionada, parabenizou o filho, 
que se tornou um grande líder político no estado. “Para o meu filho, eu e o pai dele, 
deixamos muito amor e todo o sucesso do mundo. Ele é o grande amor da minha vida. 
Eu desejo a ele todo sucesso, pois ele tem trilhado os caminhos para chegar onde ele 
quiser e merecer”. 
 
Representando o Executivo estadual, o vice-governador Carlos Brandão participou da 
celebração e declarou suas felicitações ao presidente Othelino Neto. Secretários de 
governo também participaram da homenagem, deram os parabéns e ressaltaram a 
importância do presidente da Alema no atual cenário político do estado. 
 
Os colegas deputados destacaram a atuação do líder do Parlamento estadual à frente do 
Poder Legislativo do Maranhão. “Desejamos parabéns ao presidente Othelino Neto, 
muita saúde, paz, que Deus ilumine seus caminhos e felicidade a toda a sua família”, 
desejou o deputado Rafael Leitoa (PDT). 
 
“Viemos trazer nossas felicitações e pedir a Deus que possa continuar concedendo a ele 
saúde, sabedoria, para conduzir os trabalhos no Poder Legislativo. Temos um único 
objetivo nesta Casa, que é defender o povo do Maranhão”, completou o deputado 
Wellington do Curso (PSDB). 
 
“Esse é um momento onde viemos prestigiar esse grande presidente, que não tem 
agradado só aos seus colegas, mas toda a população maranhense, com um trabalho 
desenvolvido em prol da melhoria da qualidade de vida da população”, declarou o 
deputado Zito Rolim. 
 
Os diretores da Alema também parabenizaram o presidente Othelino, dando destaque 
para a sua atuação como líder do Parlamento. “O presidente Othelino é uma pessoa 
honrada, nobre, um excelente chefe, que só nos engrandece a cada dia e nos ensina 
muito”, afirmou Thiago Gonçalves, chefe da Assessoria Especial da Presidência. 
 
“Desejamos a ele que continue conduzindo a Assembleia Legislativa com toda a 
competência que tem, toda a serenidade, toda a humildade, porque é um trabalho que 
vem produzindo grandes resultados e tem satisfeito bastante toda a sociedade. Estamos 
felizes em comemorar mais um ano de vida do presidente Othelino, que é um grande 
líder”, finalizou Valney Pereira, diretor-geral da Alema. 
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Assembleia realiza sessão solene em homenagem à Casa de Apoio Ninar 

A Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) realizou, nesta quarta-feira (3), sessão 
solene pelos dois anos de criação da Casa de Apoio Ninar, implantada pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB) na antiga Casa de Veraneio do Estado, na Praia de São Marcos, em 
São Luís. A sessão foi conduzida pelo presidente Othelino Neto (PCdoB) e o autor da 
proposta, deputado Roberto Costa (MDB), disse que a solenidade transcorreu, também, 
para homenagear a neuropsiquiatra Patrícia da Silva Souza, diretora da Casa Ninar, que 
recebeu a Medalha Manuel Beckman. 
 

 
 
Vários outros deputados participaram da solenidade, entre eles, Duarte Júnior (PCdoB), 
Cleide Coutinho (PDT), Dr. Yglésio (PDT) e Wellington do Curso (PSDB). Além da própria 
homenageada, prestigiaram o evento o procurador Eduardo Jorge Nicolau, corregedor 
do Ministério Público do Maranhão; a desembargadora aposentada Etelvina Gonçalves; 
o defensor público do Núcleo da Defesa da Criança e Adolescente, Joaquim Neto; a 
médica Lídia Nicolau; e Cláudio Rezende, presidente da Acua, parceira do projeto. Todos 
destacaram a homenagem e a iniciativa do deputado Roberto Costa. 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

O presidente Othelino Neto destacou a homenagem e disse que o projeto é o único dessa 
natureza no Brasil. “A homenagem é uma forma de destacar, principalmente, a 
importância do projeto Casa de Apoio Ninar, por ser importante e ímpar. Aquele espaço, 
que antes era destinado a ações não essenciais, agora se volta para essa causa tão nobre 
que é cuidar de crianças especiais e de suas famílias, prestando-as assistência”, disse. 
 
Crianças especiais 
 
Roberto Costa afirmou que “é um programa que realmente o enche de orgulho”. 
“Estamos fazendo uma justa homenagem pelos dois anos de funcionamento desse 
extraordinário projeto, por meio de um trabalho de assistência pediátrica a crianças na 
área de neuropsiquiatria”. 
 
Ele enalteceu o trabalho da diretora da Casa de Apoio Ninar. “É uma figura que dedica 
seu tempo e seu amor para aperfeiçoar essa metodologia, aplicando os avanços da 
Medicina em benefício das crianças especiais, com epilepsia e microcefalia congênita, 
por conta da ação do Zika. Portanto, nada mais justa essa homenagem da Assembleia ao 
projeto e, consequentemente, à diretora Patrícia Souza.  Ela é criadora da metodologia 
da Casa de Apoio Ninar. Claro que teve a participação do governador e do secretário 
Carlos Lula, que compreendem a importância do projeto”. 
 
Roberto Costa contou que esteve na Casa de Apoio Ninar por diversas vezes e fez um 
relato dos serviços prestados, como doação de cadeiras de rodas especiais. Ele informou 
que destinou R$ 400 mil, via emenda parlamentar,  para o projeto. 
 
O deputado Dr. Yglésio foi à tribuna para enaltecer o papel e a força das mães das 
crianças especiais e disse que os pais são menos participativos no acompanhamento dos 
filhos. “É preciso interagir com os filhos e espantar o preconceito. E nada mais simbólico 
o fato do governador haver implantado esse projeto numa casa que era local de festas”, 
assegurou. 
 
Número musical 
 
No início da sessão solene,  foi exibido um vídeo institucional sobre as ações da Casa de 
Apoio Ninar, com depoimentos de crianças e familiares, de vários municípios do Estado, 
agradecendo pelas ações. Crianças, mães e profissionais ainda apresentaram um número 
musical. Familiares de crianças especiais, a exemplo do pequeno Lorenzo, de dois anos, 
acompanharam tudo. A Medalha foi entregue pelo deputado Roberto Costa, após ser 
chamado pelo presidente Othelino Neto. 
 
Emoção  
 
Emocionada, Patrícia Sousa contou que, desde cedo queria ser neuropediatra. “Para 
tratar das crianças que jamais iriam crescer, daquelas que seriam eternamente crianças. 
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O momento que mais me tocou na vida foi a maternidade e fui presenteada pelos 
melhores filhos que Deus podia me dar. Eles me motivaram a tocar esse projeto e me 
fazem me sentir a melhor mãe do mundo”, afirmou. 
 
Ela revelou que começou o projeto atendendo a 14 crianças com Síndrome de Down e 
ofereceu cursos de culinária aos familiares. Mães como Luzenir Mendes Costa deram 
depoimentos emocionante, agradecendo à Assembleia e ao deputado Roberto Costa. 
 
Patrícia da Silva Sousa é também professora adjunta da  Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), com residência médica em Neurologia Infantil pela Universidade de 
Campinas (Unicamp), Doutorado em Neurociências (UNIFESP/UNIPETE) e especialista 
em Neurologia pela ABN e em Neurofisiologia – Eletroencefalografia (SBNC). 
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Zito Rolim elogia sucesso do Programa Cartão Transporte Universitário 

O deputado Zito Rolim (PDT) elogiou, na sessão desta quinta-feira (4), o sucesso do 
Programa Cartão Transporte Universitário, criado pelo Governo do Estado. O 
parlamentar disse que o cartão é mais uma ação importante do governador Flávio Dino 
(PCdoB), instituído por meio da Medida Provisória 250/17, assinada em 21 de agosto de 
2017 e convertida em lei em 26 de setembro de 2017, a Lei 10.691. 
 

 
 
Ele afirmou que fez questão de agradecer ao governador em nome dos estudantes de 
Codó. De acordo com o deputado, “é um programa inovador, que tem por objetivo 
apoiar, em caráter suplementar, estudantes maranhenses da educação superior no 
ensino presencial da rede pública e privada dos municípios maranhenses que necessitam 
deslocar-se diariamente a uma distância superior a 100 quilômetros, somados ida e 
volta, de seus municípios de residências, para os locais de seus cursos de graduação, 
mediante a transferência direta de renda”. 
 
Zito Rolim garantiu que o Cartão Transporte Universitário tem um grande impacto 
econômico. “Ameniza o impacto econômico na vida acadêmica incentivando a 
permanência e continuidade dos estudos com uma bolsa de 800 reais por semestre. Em 
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suas edições, que foram quatro, o Programa já beneficiou mais de 3 mil estudantes em 
157 municípios maranhenses. A cada edital, são disponibilizadas mil vagas, totalizando 
duas mil vagas por ano sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado Extraordinária 
da Juventude, que tem hoje à frente o nosso querido André Mitral, que tem feito uma 
excelente gestão à frente desta Secretaria, na edição de 2019”, contou. 
 
O deputado enfatizou a importância do cartão. “Os senhores não imaginam a 
importância deste Programa, porque nós sabemos das dificuldades dessas pessoas, 
desses estudantes, pois a maioria é de pessoas de família de baixa renda, e o quanto é 
difícil para que eles paguem esse transporte! Então, quero agradecer ao governador 
Flávio Dino por mais uma ação importante para o povo do Maranhão e, principalmente, 
para este segmento onde todo gestor deve realmente fazer o que está fazendo. Nossos 
agradecimentos em nome dos estudantes de Codó, e desejando que a cada dia Deus 
ilumine para que o senhor possa fazer muito mais para o povo do Maranhão”. 
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São Mateus bem representado 

Em reunião com o Secretário Estadual da Casa Civil, Marcelo Tavares, a deputada 
estadual Dra. Cleide Coutinho (PDT), juntamente com o Prefeito Miltinho Aragão, 
apresentou as demandas da cidade de São Mateus, nas áreas de saúde, infraestrutura e 
cultura. 
 

 
 
“Dra. Cleide, como deputada diligente, está sempre cobrando aqui no governo do estado 
as demandas dos municípios que representa. Como seu amigo e colega no parlamento 
estadual, faço questão de contribuir para a conquista de mais resultados para estes 
municípios”, disse o Secretário Marcelo Tavares. 
 
Miltinho Aragão, disse que é confortável ter uma representante do nível da Dra. Cleide, 
pois ela não pára. “Ela está sempre encaminhando nossas solicitações nas secretarias e 
junto ao Governador. A crise econômica afeta os municípios que às vezes não 
conseguem realizar o que precisam, pela total ausência de recursos. Por isto estamos 
sempre buscando apoio na estrutura estadual e Dra. Cleide, pelo prestígio e força política 
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que tem, é fundamental neste processo. Por isto São Mateus está muito bem 
representada”. 
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Assembleia Legislativa aprova projeto que implementa o Conselho Estadual de 
Juventude 

O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na manhã desta quarta-feira (3), o Projeto 
de Lei 130/2016, de autoria do Poder Executivo, objeto da Mensagem Governamental 
051/2016, que altera a Lei 8.451, de 5 de setembro de 2006, que dispõe sobre a criação 
do Conselho Estadual de Juventude (CEJOVEM). 
 

 
 
De acordo com mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB), este projeto de lei altera a composição do Conselho Estadual dos Direitos 
da Pessoa com Deficiência, bem como altera a vinculação do Conselho para a Secretaria 
de Estado Extraordinária da Juventude. 
 
No encaminhamento da votação, o relator do projeto, deputado Zé Inácio (PT), fez 
referência à presença das juventudes partidárias, que se articularam no sentido de 
garantir a provação desse projeto. 
 
“Quero parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, 
do PPS e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas 
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destacar também que, no momento de crise em que o Estado passa, o governador Flávio 
tem a compreensão da importância de se manter e criar conselhos, diferente da política 
nacional do Governo Federal, que tenta extinguir os conselhos”, afirmou Zé Inácio. 
 
Ele acrescentou que o governador Flávio Dino criou o Conselho da Juventude, dando 
oportunidade a várias representações da juventude maranhense. Ele salientou que este 
Conselho permitirá que a juventude possa discutir políticas públicas em favor do 
Maranhão. 
 
Os deputados Rafael Leitoa (PDT), Glalbert Cutrim (PDT), Marco Aurélio (PCdoB), 
Roberto Costa (MDB) e Daniella Tema (DEM) também proferiram discursos destacando 
a importância do projeto. 
 
Roberto Costa disse que a implementação do Conselho Estadual de Juventude 
representa o fortalecimento de um fórum de debates, de discussão, que tem a 
legitimidade de propor projetos para o fortalecimento das políticas públicas voltadas 
para a juventude do Maranhão. 
 
O deputado Rafael Leitoa lembrou que o projeto tramitava desde 2016 na Assembleia 
Legislativa: “E, de lá para cá, foram vários debates, várias discussões até que 
conseguimos chegar agora a um consenso. Eu já fui vice-presidente nacional da 
juventude do PDT. A nossa formação política foi ali dentro e é o que a gente deve muito. 
Eu acho que a gente dá um passo importante na política também, política pública para a 
juventude. Avançamos bastante. Então parabenizar a todos os deputados também pela 
aprovação deste projeto e parabenizar toda a nossa juventude”, declarou Rafael Leitoa. 
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Deputado Leonardo Sá reúne-se com gestores da Agerp na capital maranhense 

O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL) reuniu-se, na segunda-feira (1º), em São Luís, 
com a presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão – AGERP, Loroana Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de 
Pinheiro, Rodrigo Belloti, para estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura 
familiar na Baixada Maranhense. 
 

 
 
Na oportunidade, firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar, no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas, também, em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
 
Em 17 munícipios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas, com a 
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parceria do parlamentar, o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, 
beneficiando, assim, quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião, mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos, em conjunto com o deputado Leonardo Sá, 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, 
esclareceu Loroana. 
 

 
 
Para o novo gestor da Agerp, Rodrigo Belloti, que assumiu a regional de Pinheiro no dia 
1° de julho, a cadeia produtiva depende muito deste órgão e que, com a parceria do 
deputado, a valorização do agricultor através de conhecimentos técnicos transformará 
de forma benéfica o seu meio de vida. 
 
“Estas ações fortalecem ainda mais o desejo e a vontade de fazer acontecer, de forma 
concreta, por este povo tão sofrido, que são nossos produtores familiares. O deputado 
Leonardo Sá colocou o seu mandato à disposição do homem do campo, que, com a 
valorização e o conhecimento técnico, poderá melhorar a sua qualidade de vida cada vez 
mais”, declarou Belloti. 
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Deputado estadual firmou parceria para consolidar futuras ações agrícolas na cidade de 
Pinheiro, na busca por qualificação e geração de emprego e renda 

 
 
Logo no começo da semana, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá reuniu-se em São Luís 
com a presidente da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do 
Maranhão (AGERP), Loroana Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de 
Pinheiro, Rodrigo Belloti, para estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura 
familiar na baixada maranhense, nesta segunda (1°). 
 
Na oportunidade firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro, para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas também em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
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Em 17 municípios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas com a 
parceria do parlamentar o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, beneficiando 
assim quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos em conjunto com o deputado Leonardo Sá 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, esclarece 
Loroana. 
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Glalbert Cutrim pede a recuperação da MA-014… 

Deputado propôs indicação ao Governo do Estado em favor da estrada que liga Vitória 
do Mearim e Pinheiro, beneficiando milhares de maranhenses da Baixada. 
 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert Cutrim (PDT), 
apresentou indicação ao governo do Estado propondo a recuperação da rodovia MA-
014. 
 
A estrada liga os municípios de Vitória do Mearim e Pinheiro; e é importante via de 
transporte na região da Baixada. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=bkVm7webfJo
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Deputado Wellington denuncia atraso e falta de transparência de Flávio Dino em obra 
do calçadão de Imperatriz 

 
Wellington esteve em Imperatriz para denunciar o descaso na execução da obra 

 
O deputado estadual Wellington do Curso cobrou, na manhã dessa quarta-feira (3), 
explicações por parte do Governo do estado sobre a conhecida “obra do calçadão”, na 
cidade de Imperatriz. A obra deveria ser concluída no dia 21 de fevereiro de 2019 e o 
Governo do estado já foi multado por falta de transparência, já que no local da obra não 
há nenhuma informação sobre recursos, valores, fontes, por exemplo. 
 

 
Via foi isolada, causando prejuízo ao comércio e demissões no setor 
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Ao se pronunciar, o deputado Wellington lamentou que o governador Flávio Dino 
“esconda” informações básicas sobre uma obra que já deveria ter sido entregue e 
lembrou que isso já aconteceu com outra obra, como a Beira Rio, em Imperatriz. 
 

 
ART da obra do calçadão de Imperatriz 

 
“Essa não é a primeira vez em que a falta de transparência marca o governador Flávio 
Dino. Em Imperatriz, no caso da obra Beira Rio, o Governo gastou mais dinheiro do que 
o previsto e inaugurou uma obra muito inferior do que foi prometido. Na Beira Rio o 
orçamento tinha a previsão de ser realizada por 3 milhões e gastaram quase 15 milhões. 
Além disso, demoraram mais de 01 ano para concluir. Flávio Dino entregou uma obra 
quase 5 vezes mais cara, com 1 ano de atraso e que causou muita reclamação em virtude 
da baixa qualidade da obra entregue. Agora, no caso da obra do calçadão, a obra segue 
atrasada e a população sem qualquer tipo de informação sobre os recursos gastos e a 
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fonte. Por que esconder informações tão básicas? Acaso estaria Flávio Dino também 
tentando superfaturar mais essa obra?”, questionou o deputado Wellington. 
 

 
Notificação do Crea-MA por falta de transparência na execução da obra, que nem sequer  
tem placa com informações sobre o projeto 

 
Como encaminhamento, o deputado Wellington informou que tudo foi encaminhado ao 
Ministério Público para que seja fiscalizada a real aplicação dos recursos da obra orçada 
em R$ 3,4 milhões. 
 
Assista: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=vcz0aXNGM5k
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Após dilapidar poupança, Flávio Dino transfere imóveis dos aposentados 

 
“Considero, de forma muito nítida, mais um golpe contra os aposentados e servidores ativos do  
estado”, apontou Adriano 

 
O deputado estadual e líder da oposição, Adriano Sarney (PV), denunciou nesta quinta-
feira (04) a medida provisória do governador Flávio Dino que autoriza transferir a gestão 
de todos os imóveis do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) para o recém-
criado Maranhão Parcerias (MAPA). 
 
O parlamentar afirmou que a Medida Provisória n° 295/2019 é um verdadeiro absurdo 
e um atentado contra a previdência do Maranhão. “Considero, de forma muito nítida, 
mais um golpe contra os aposentados e servidores ativos do estado”, apontou Adriano. 
 
Segundo o parlamentar, apesar de existir um parágrafo na MP que determina que o FEPA 
seja remunerado pelos negócios realizados pelo MAPA, não está claro no documento 
como esses rendimentos serão adquiridos e quando as transferências serão efetuadas. 
 
“O MAPA tem como único objetivo a rentabilidade dos bens do Estado, inclusive 
utilizando-se dos bens do FEPA para ter lucros para o mesmo. Isso desvirtua a premissa 
dos bens do FEPA, que teriam que ser utilizados unicamente para o pagamento e para a 
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segurança dos atuais e futuros aposentados e pensionistas do Maranhão”, destacou o 
deputado. 
 
De acordo com o artigo 10 da Lei de criação do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado do Maranhão (IPREV), os bens e direitos do FEPA serão utilizados no 
cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas, aprovados pelo Conselho 
Administrativo, que visem à manutenção do poder aquisitivo dos capitais investidos, 
rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do plano de custeio e segurança 
dos investimentos. 
 
Adriano disse que entrará com uma solicitação de audiência pública nas comissões da 
Assembleia Legislativa para ouvir representantes dos servidores e aposentados e obter 
mais informações a respeito da MP antes da sua aprovação na Casa. 
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Othelino Neto recebe homenagem surpresa pelo seu aniversário 

 
 
Familiares, amigos, parlamentares, servidores da Assembleia Legislativa do Maranhão e 
autoridades fizeram uma surpresa antecipada, nesta quinta-feira (4), para o presidente 
da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), que completa mais um ano de vida no 
próximo domingo, 7 de julho. A celebração aconteceu no Salão Nobre da Casa, onde o 
presidente recebeu os cumprimentos dos convidados. 
 
Para Othelino, a homenagem também foi um momento de gratidão. “Muito feliz em 
receber amigos, familiares e colegas de trabalho, em uma bela surpresa, pois não estava 
sabendo de nada. É razão de muita alegria receber esse carinho e essa energia, que 
reforçam a disposição para trabalhar todos os dias”, declarou. 
 
A esposa, Ana Paula Lobato, e os filhos, Guilhermina e Othelino José, deixaram uma 
mensagem especial carregada de amor e carinho. “Um momento muito especial para o 
amor de nossas vidas. Dia de agradecer a Deus pela vida dele, por estar perto da gente, 
com saúde e lutando pelo povo do Maranhão, que é uma coisa que ele tanto gosta e se 
dedica. Então, só temos a agradecer e desejar muitos anos de vida”, disse Ana Paula 
Lobato. 
 
Yolete Alves, mãe do presidente Othelino, bastante emocionada, parabenizou o filho, 
que se tornou um grande líder político no estado. “Para o meu filho, eu e o pai dele, 
deixamos muito amor e todo o sucesso do mundo. Ele é o grande amor da minha vida. 
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Eu desejo a ele todo sucesso, pois ele tem trilhado os caminhos para chegar onde ele 
quiser e merecer”. 
 
Representando o Executivo estadual, o vice-governador Carlos Brandão participou da 
celebração e declarou suas felicitações ao presidente Othelino Neto. Secretários de 
governo também participaram da homenagem, deram os parabéns e ressaltaram a 
importância do presidente da Alema no atual cenário político do estado. 
 
Os colegas deputados destacaram a atuação do líder do Parlamento estadual à frente do 
Poder Legislativo do Maranhão. “Desejamos parabéns ao presidente Othelino Neto, 
muita saúde, paz, que Deus ilumine seus caminhos e felicidade a toda a sua família”, 
desejou o deputado Rafael Leitoa (PDT). 
 
“Viemos trazer nossas felicitações e pedir a Deus que possa continuar concedendo a ele 
saúde, sabedoria, para conduzir os trabalhos no Poder Legislativo. Temos um único 
objetivo nesta Casa, que é defender o povo do Maranhão”, completou o deputado 
Wellington do Curso (PSDB). 
 
“Esse é um momento onde viemos prestigiar esse grande presidente, que não tem 
agradado só aos seus colegas, mas toda a população maranhense, com um trabalho 
desenvolvido em prol da melhoria da qualidade de vida da população”, declarou o 
deputado Zito Rolim. 
 
Os diretores da Alema também parabenizaram o presidente Othelino, dando destaque 
para a sua atuação como líder do Parlamento. “O presidente Othelino é uma pessoa 
honrada, nobre, um excelente chefe, que só nos engrandece a cada dia e nos ensina 
muito”, afirmou Thiago Gonçalves, chefe da Assessoria Especial da Presidência. 
 
“Desejamos a ele que continue conduzindo a Assembleia Legislativa com toda a 
competência que tem, toda a serenidade, toda a humildade, porque é um trabalho que 
vem produzindo grandes resultados e tem satisfeito bastante toda a sociedade. Estamos 
felizes em comemorar mais um ano de vida do presidente Othelino, que é um grande 
líder”, finalizou  Valney Pereira, diretor-geral da Alema. 

 

  



 

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: 
Zé Inácio parabeniza jovens maranhenses pela criação 

do Conselho Estadual de Juventude 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/07/2019 

Zé Inácio parabeniza jovens maranhenses pela criação do Conselho Estadual de 
Juventude 

 
O projeto também passa a vincular o Cejovem à Secretaria Extraordinária da Juventude 

 
Na seção ordinária da última quarta-feira (3), a Assembleia Legislativa do Estado 
aprovou, por unanimidade, o Projeto de Lei (PL) nº 130/2016, que altera a Lei nº 8.451 
que dispõe sobre o Conselho Estadual da Juventude (Cejovem). O PL altera o processo 
de escolha das cadeiras da sociedade civil, passando agora a serem eleitas por 
segmentação juvenil pautando a participação popular com pluralidade e identidade das 
expressões juvenis do Maranhão. 
 
O projeto também passa a vincular o Cejovem à Secretaria Extraordinária da Juventude 
(Seejuv) que junto ao Fórum Estadual da Juventude coordenarão o processo eleitoral das 
entidades da sociedade civil. 
 
O relator da lei, deputado Zé Inácio (PT), enfatizou a importância da aprovação do novo 
Cejovem. “A importância se dá por dois fatores: primeiro conseguimos incluir a 
representatividade de todos os segmentos da juventude organizada no Maranhão; e o 
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outro fator importante é que o conselho é um espaço de debate e deliberação para 
implantação de Políticas Públicas de Juventude”, afirmou o deputado. 
 
“Como relator desse projeto, eu quero primeiramente destacar a presença das 
juventudes partidárias, que se articularam para garantir a provação desse projeto. Quero 
parabenizar a juventude do PCdoB, a juventude do PT, do PDT, do PMDB, do PSB, do PPS 
e outras juventudes que também participaram desse importante debate. Mas destacar 
também, que o Governador tem a compreensão da importância de se manter e criar 
conselhos, diferente da política nacional do Governo Federal que tenta extinguir 
conselhos”, concluiu. 
 
“Desde 2016 em tramitação na Assembleia, a aprovação do novo Cejovem marca mais 
uma conquista para a juventude maranhense. Agora a nova lei torna este espaço plural, 
diverso e garante participação popular, permitindo o controle social das Políticas 
Públicas de Juventude, junto ao Governo do Estado”, pontuou o secretário em exercício 
da Seejuv, André Vitral. 
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Glalbert Cutrim solicita recuperação de trecho da MA-014 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) solicitou, por meio de indicação, a 
recuperação de trecho da MA-014, que atualmente interliga os municípios de Vitória do 
Mearim e Pinheiro. 
 
O pedido foi destaque inclusive em boletim nos canais de divulgação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão (AL). 
 
De acordo com o parlamentar, a recuperação é de suma importância para o Estado. 
 
“A Baixada maranhense necessita dessa recuperação asfáltica e sabemos o quanto o 
governador Flávio Dino dá importância para esta região do estado”. 
 
VEJA O VÍDEO 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Accy72qVPmA
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Deputados requerem lista de funcionários do Porto do Itaqui após visita técnica 

 
Estrutura seria usada também como “cabide de emprego” pelo Governo 

 
Após visita técnica no Porto do Itaqui na tarde de ontem (4), membros da Comissão de 
Fiscalização Financeira e Controle da Câmara Federal e representantes da oposição na 
Assembleia Legislativa do Maranhão requereram planilhas de folhas de pagamento de 
funcionários comissionados e efetivos da unidade portuária. 
 
Na reunião, os integrantes do grupo de trabalho de Brasília ouviram de membros do 
governo do Maranhão que os saques aos recursos do Porto eram “legais”, com base em 
parecer técnico da Procuradoria-Geral do Estado. 
 
Sobre os documentos relativos aos funcionários, o objetivo do grupo é apurar denúncias 
de uso do órgão como “cabide de empregos”. Dos cinco deputados maranhenses que 
compõem o grupo de trabalho em Brasília como titulares ou suplentes da comissão, 
estiveram presentes ontem (4) o autor do requerimento, Edilázio Júnior (PSD), Aluisio 
Mendes (PODE) e Márcio Jerry (PCdoB). Além destes, os deputados estaduais César Pires 
(PV), Wellington do Curso (PSDB) e Rafael Leitoa (PDT) também compareceram à agenda 
oficial. 
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Integrantes do alto escalão administrativo do Governo do Maranhão, como o 
procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia, o secretário de Articulação Política e 
Comunicação, Rodrigo Lago e o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, 
estiveram nos debates. 
 
Nenhum representante da Antaq esteve na visita. Membros do Tribunal de Contas da 
União (TCU) e da Controladoria Geral da União (CGU) compuseram a comissão. A 
comitiva chegou até a sede do Porto do Itaqui às 15h. Ao ser questionado se haveria 
visita às instalações, Aluisio Mendes disse inicialmente que o único intuito era analisar 
documentos. “Não viemos para passear, e sim para fazer os questionamentos 
necessários”, disse. 
 
Mesmo sem anuência, membros da comissão percorreram os terminais em comboio de 
veículos. Após uma hora de vistoria in loco, a comissão e os diretores da Emap – dentre 
eles o presidente da entidade, Ted Lago – se reuniram a portas fechadas em uma sala no 
centro de controle operacional. 
 
O Estado apurou que houve divergência entre Edilázio Júnior e Márcio Jerry na abertura 
da reunião. A comitiva dos deputados federais cogitou o cancelamento da visita, 
alegando ausência de informações técnicas. Após discussão, a reunião foi confirmada. 
 
O presidente da Emap, Ted Lago, respondeu a questionamentos feitos por Edilázio Júnior 
e Aluisio Mendes sobre a aplicação dos recursos. Em determinado momento, César Pires 
cobrou a documentos que comprovariam a legalidade dos saques do Estado aos cofres 
da Emap. 
 
O responsável pela Superintendência da Secretaria de Patrimônio da União (SPU), José 
Ribamar Monteiro, também pediu a palavra e referendou os argumentos dos 
parlamentares contra a Emap. 
 
Mais 
 
A visita da comissão foi possível após a aprovação, no dia 5 do mês passado, de 
requerimento protocolado pelo deputado federal Edilázio Júnior (PSD). O pedido foi 
aprovado por unanimidade (12 a 0), apesar de sucessíveis manobras de aliados do 
Governo do Maranhão para tentar impedir a apreciação da matéria. 
 
Um dos parlamentares que articulou o veto ao documento foi Márcio Jerry (PCdoB). Ele 
chegou a obstruir a votação, usando de estratégia semelhante à executada sem sucesso 
na apresentação do requerimento. 
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Leonardo Sá viabiliza projetos agrícolas com a Agerp para Pinheiro 

 
Na oportunidade firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse de consolidar  
futuras ações agrícolas 

 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá reuniu-se em São Luís com a presidente da Agência 
Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão Rural do Maranhão – AGERP, Loroana 
Santana, e com o novo gestor regional da Agerp de Pinheiro, Rodrigo Belloti, para 
estabelecer novas ações de fortalecimento da agricultura familiar na baixada 
maranhense. 
 
Na oportunidade, firmou-se uma parceria entre a agência e o parlamentar, no interesse 
de consolidar futuras ações agrícolas na cidade de Pinheiro, para a geração de emprego 
e renda, qualificação profissional e qualidade de vida em toda a zona rural da região, na 
Baixada Maranhense. 
 
“Temos o interesse nos projetos e nas próximas ações da Agerp, no intuito de contribuir 
para o fortalecimento da agricultura familiar no desenvolvimento e na criação de 
emprego e renda em Pinheiro, mas também em toda a região”, afirma o deputado 
Leonardo Sá. 
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Em 17 munícipios da Baixada Maranhense já estão sendo implementadas ações de 
qualificação técnica, em favor dos agricultores rurais através da Agerp. Mas com a 
parceria do parlamentar o fortalecimento na cadeia produtiva aumentará, beneficiando 
assim quem vive no campo. 
 
“Nesta reunião mostramos a real situação da região da Baixada e quais estratégias 
podemos implementar para otimizar o trabalho da mulher e do homem do campo, na 
regional de Pinheiro. Para que possamos em conjunto com o deputado Leonardo Sá 
proporcionar a qualificação adequada para estes trabalhadores no meio rural”, esclarece 
Loroana. 
 
Para o novo gestor da Agerp, Rodrigo Belloti, que assumiu a regional de Pinheiro no dia 
1° de julho, a cadeia produtiva depende muito deste órgão, que com a parceria do 
deputado, a valorização do agricultor através de conhecimentos técnicos transformará 
de forma benéfica, o seu meio de vida. 
 
“Estas ações fortalecem ainda mais o desejo e a vontade de fazer acontecer, de forma 
concreta, por este povo tão sofrido que são nossos produtores familiares. O deputado 
Leonardo Sá, colocou o seu mandato a disposição do homem do campo, que com a 
valorização e o conhecimento técnico poderá melhorar a sua qualidade de vida, cada vez 
mais”, declara Belloti. 
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Dra. Thaiza diz que doará cadeira de rodas para ferry depois de denúncia de passageiros 

 
A parlamentar disse que tem trabalhado dentro das suas prerrogativas em busca das melhorias 

 
A deputada Dra. Thaiza (PP) repercutiu a denúncia de passageiros revoltados com os 
serviços dos ferry boats. Uma idosa de 80 anos precisou usar a cadeira de rodas e 
encontrou uma deteriorada, sem freios, inviável de uso. 
 
A parlamentar disse que tem trabalhado dentro das suas prerrogativas em busca das 
melhorias, como fiscalização, ofícios à MOB, diálogo com a SINFRA e apresentação de 
projeto de lei. 
 
Um dos seus projetos prevê que as empresas de transporte aquaviário implantem kit 
primeiros socorros e capacitem a equipe de bordo das embarcações. A medida surgiu da 
necessidade dos ferry boats, que fazem travessia entre São Luís e Cujupe, oferecerem 
instrumentos e pessoal capacitado diante de circunstâncias emergenciais. 
 
Esta é apenas uma das iniciativas da parlamentar em busca de melhorias no transporte, 
que hoje denunciou as péssimas condições das embarcações. 
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“Esta é uma das medidas que encontrei e que é de competência parlamentar, que é 
legislar também, com objetivo de melhorar os serviços. Todos sabem da minha luta para 
que haja mudança nos ferry, estamos diante de embarcações velhas, sucateadas, 
insalubres, sem qualquer condição de prestar um serviço de qualidade aos passageiros, 
que já pagam caro e se submetem às péssimas embarcações. Como pode uma senhora 
de 80 anos usufruir do transporte, precisar de uma cadeira de rodas e encontrar algo 
deteriorado? Inviável de se sentar, nem os freios funcionam. Já que a empresa não tem 
condições de comprar uma nova, mesmo faturando milhões por mês, me disponibilizo a 
doar a cadeira de rodas para a embarcação CIDADE DE ARAIOSES”, disse a parlamentar. 
 
O PL nº 164/2019, do Kit dos primeiros socorros, recebeu aprovação unânime e sem 
alteração na Comissão de Constituição e Justiça da AL. O relator do projeto, deputado Zé 
Inácio, recebeu votos favoráveis dos deputados César Pires, Rafael Leitoa, Fernando 
Pessoa e Dr. Yglésio. 
 
Concorrência para novos transportes 
 
A deputada Dra. Thaiza também cobrou processo licitatório para o setor já que as 
empresas atuais desrespeitam o direito do consumidor. Em resposta ao pedido de 
informações, a MOB informou que está previsto um novo Edital ainda para este ano. 
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Adriano denuncia transferência de imóveis dos aposentados 

 
“Considero, de forma muito nítida, mais um golpe contra os aposentados e servidores ativos do estado”,  
apontou Adriano 

 
O deputado estadual e líder da oposição, Adriano Sarney (PV), denunciou nesta quinta-
feira (04) a medida provisória do governador Flávio Dino que autoriza transferir a gestão 
de todos os imóveis do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA) para o recém-
criado Maranhão Parcerias (MAPA). 
 
O parlamentar afirmou que a Medida Provisória n° 295/2019 é um verdadeiro absurdo 
e um atentado contra a previdência do Maranhão. “Considero, de forma muito nítida, 
mais um golpe contra os aposentados e servidores ativos do estado”, apontou Adriano. 
 
Segundo o parlamentar, apesar de existir um parágrafo na MP que determina que o FEPA 
seja remunerado pelos negócios realizados pelo MAPA, não está claro no documento 
como esses rendimentos serão adquiridos e quando as transferências serão efetuadas.  
 
“O MAPA tem como único objetivo a rentabilidade dos bens do Estado, inclusive 
utilizando-se dos bens do FEPA para ter lucros para o mesmo. Isso desvirtua a premissa 
dos bens do FEPA, que teriam que ser utilizados unicamente para o pagamento e para a 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

segurança dos atuais e futuros aposentados e pensionistas do Maranhão”, destacou o 
deputado. 
 
De acordo com o artigo 10 da Lei de criação do Instituto de Previdência dos Servidores 
do Estado do Maranhão (IPREV), os bens e direitos do FEPA serão utilizados no 
cumprimento dos seus objetivos, de acordo com programas, aprovados pelo Conselho 
Administrativo, que visem à manutenção do poder aquisitivo dos capitais investidos, 
rentabilidade compatível com os imperativos atuariais do plano de custeio e segurança 
dos investimentos. 
 
Adriano disse que entrará com uma solicitação de audiência pública nas comissões da 
Assembleia Legislativa para ouvir representantes dos servidores e aposentados e obter 
mais informações a respeito da MP antes da sua aprovação na Casa. 
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Daniella Tema sobre candidatura em Presidente Dutra: “por enquanto é especulação” 

 
 
O Blog do De Sá publicou que a deputada estadual Daniella deverá ser candidata à 
prefeitura de Presidente Dutra, hoje comandada pelo pai do também deputado estadual 
Ciro Neto. 
 
O editor do Blog questionou a deputada sobre a candidatura, e ela nem confirmou, nem 
desmentiu: “por enquanto é apenas especulação”, afirmou. Mas Daniella deu impressão 
de que realmente tem montado grupo e criado condições por uma candidatura, pelos 
movimentos na cidade. 
 
O grupo do prefeito de Tuntum e marido da deputada, Cleomar Tema, é forte em 
Presidente Dutra. Lá, Daniella teve expressivos 4.222 votos. 
 
Caso a candidatura se confirme, deveremos ter embates interessantes além do reduto, 
mas no palco da Assembleia Legislativa, o que é muito comum. Hoje, a disputa regional 
que mais chama atenção é de Barra do Corda, entre Rigo Teles e Fernando Pessoa. Na 
última legislatura, a briga entre Rafael Leitoa e Alexandre Almeida pela disputa política 
em Timon chamava muita atenção. 
 
Será que Presidente Dutra entrará no embate político da AL na disputa entre Daniella e 
Ciro Neto? É aguardar pra ver. 

  

http://www.blogdodesa.com.br/x/dep-daniela-tema-pretende-ser-candidata-a-prefeita-em-presidente-dutra-nas-eleicoes-do-ano-que-vem/
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Por iniciativa de Roberto Costa, Assembleia Legislativa homenageia Casa de Apoio Ninar 

 
Patrícia Souza é aplaudida por Roberto Costa e Othelino Neto. Embaixo: momento do trabalho  
com crianças realizado na Casa de Apoio Ninar 

 
A sessão solene realizada quarta-feira (3), na qual a Assembleia Legislativa lembrou os 
dois anos de criação da Casa de Apoio Ninar e homenageou sua diretora, a 
neuropsiquiatra da Patrícia da Silva Souza, destoou das outras realizadas neste primeiro 
período da nova legislatura, e deve entrar para os anais da instituição como um ato 
especial, pelos vários aspectos que a envolveram. Para começar, um fato político deve 
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ser destacado: a homenagem a uma das mais marcantes e simbólicas obras do Governo 
Flávio Dino foi proposta por um deputado de Oposição, Roberto Costa (MDB), que se 
encantou com o projeto e lhe destinou R$ 400 mil em emenda parlamentar, 
contrariando de frente a postura inicial do Grupo Sarney em relação ao projeto. 
 
No que diz respeito à homenagem em si, a Assembleia Legislativa acertou em cheio ao 
aprovar a proposta do deputado Roberto Costa, uma vez que a Casa de Apoio Ninar é 
um espaço que atende famílias com crianças com microcefalia congênita –, como centro 
de convivência e espaço para oficinas, cursos, palestras e assistência especializada de 
uma equipe multidisciplinar composta por 58 profissionais, para pais e crianças com 
problemas de neurodesenvolvimento. Ali são cuidadas crianças com microcefalia 
causada pela Zika. O atendimento da Casa de Apoio Ninar tem como princípio a 
maternagem, técnica que busca estabelecer uma relação maternal entre profissional e 
paciente. Para isso, o espaço conta com um serviço que, além da técnica de ponta que é 
referência para todo o país, realiza um atendimento humanizado. 
 
O simbolismo está no fato de que a Casa de Apoio Ninar foi instalada na antiga Casa de 
Veraneio do Governador do Estado, onde por muitos anos foram realizadas festas e 
recepções oficiais e não-oficiais. Durante a campanha, o candidato Flávio Dino incluiu no 
seu plano de ação a venda da mansão, localizado em ponto estratégico da Praia de São 
Marcos. Já empossado, mudou de ideia, optando por dar ao imóvel um destino mais 
nobre. 
 
– É um programa que nos enche de orgulho. Estamos fazendo uma justa homenagem 
pelos dois anos de funcionamento desse extraordinário projeto, por meio de um 
trabalho de assistência pediátrica a crianças na área de neuropsiquiatria – destacou 
Roberto Costa. 
 
No comando da sessão solene, o presidente Othelino Neto (PCdoB) destacou a 
homenagem observando que o projeto é o único dessa natureza no Brasil. “A 
homenagem é uma forma de destacar, principalmente, a importância do projeto Casa 
de Apoio Ninar, por ser importante e ímpar. Aquele espaço, que antes era destinado a 
ações não essenciais, agora se volta para essa causa tão nobre que é cuidar de crianças 
especiais e de suas famílias, prestando-as assistência”, assinalou. 
 
Na mesma sessão, a Assembleia Legislativa, também por iniciativa do deputado Roberto 
Costa, homenageou a diretora da Casa de Apoio Ninar, a neuropsiquiatra Patrícia da Silva 
Souza, que recebeu a Medalha do Mérito Legislativo Manoel Beckman. “É uma figura 
que dedica seu tempo e seu amor para aperfeiçoar essa metodologia, aplicando os 
avanços da Medicina em benefício das crianças especiais, com epilepsia e microcefalia 
congênita, por conta da ação do Zika. Portanto, nada mais justa do que essa homenagem 
da Assembleia ao projeto e à diretora Patrícia Souza”, destacou Roberto Costa, que foi 
saudado por colegas deputados e autoridades presentes à sessão. 
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Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA – 014, na Baixada Maranhense 

Primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Glalbert Cutrim (PDT) 
apresentou indicação solicitando que o Governo do Estado execute, em caráter de 
urgência, obras de recuperação asfáltica da MA – 014, uma das principais vias da região 
da Baixada Maranhense. A solicitação tem como alvo principal o trecho que interliga os 
municípios de Vitória do Mearim e Pinheiro. “A Baixada Maranhense necessita desta 
recuperação asfáltica e nós sabemos do compromisso do governador Flávio Dino com 
está importante região do estado”, afirmou o parlamentar, que ao longo do seu mandato 
vem trabalhando fortemente para obteve novos benefícios os “baixadeiros”. 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=jbvFH-p5Hvc

