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Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha no
Congresso

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
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Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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Edivaldo Holanda assume mandato no lugar do deputado Marcelo Tavares

O deputado Edivaldo Holanda (PTC) assumiu, nesta quinta-feira (7), no lugar do titular
Marcelo Tavares (PSB), que retornou ao comando da Casa Civil do Governo do Estado. O
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), leu o termo de
posse e Holanda fez o juramento, logo no início da sessão.
“Em virtude do afastamento do deputado Marcelo Tavares, licenciado nos termos dos
artigos 72 e 78, do Regimento Interno, daremos posse no cargo de deputado estadual
ao senhor Edivaldo Braga de Holanda, primeiro suplente de deputado estadual da
coligação Todos pelo Maranhão”, leu o presidente da Casa.
Em seguida, foi a vez de Edivaldo Holanda fazer o juramento. “Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis,
desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo
povo do Maranhão”.
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Por último, o presidente da Casa declarou o parlamentar empossado no cargo de
deputado estadual, que adotará o nome parlamentar de Edivaldo Holanda. A sessão foi
suspensa por cinco minutos, para que os colegas de Plenário cumprimentassem o
retorno do colega ao Plenário. Ele agradeceu a todos pelas congratulações e desejos de
sucesso no retorno às atividades.
Na quarta-feira (6), o deputado Marcelo Tavares já havia ocupado a tribuna, para proferir
discurso de despedida.
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Deputado Leonardo Sá estreia a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, e fala
sobre sua trajetória política

Pela primeira vez o Deputado Estadual Dr. Leonardo Sá (PR), usou a tribuna da casa
Legislativa do Maranhão na sessão ordinária de hoje 07, dirigindo-se ao povo como
Deputado eleito, reafirmando seu compromisso com a população Maranhense e
prometendo ser atuante em busca de desenvolvimento para o estado.
O jovem médico contou um pouco sobre sua trajetória política, e suas disputas no
município de Pinheiro localizado na região da Baixada Maranhense, onde foi vereador
por dois mandatos consecutivos e disputou como candidato a prefeito nas eleições de
2016.
Dr. Leonardo Sá foi votado em mais de 20 municípios pelo Maranhão, só em Pinheiro
obteve mais de 11 mil votos, demostrando liderança e força na Baixada, sendo eleito
para o mandato de 2019 a 2022.
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Em seu discurso enfatizou não aceitar imposições que não sejam de acordo com seu
caráter.
“Sou uma pessoa de bom trato e bom relacionamento, com facilidade de firmar
compromissos através de conversas e entendimentos salutares ao parlamento e as
causas Maranhenses. Gosto de respeitar a todos, o espaço e a forma de pensar,
justamente por isso tenho extrema dificuldade em aceitar imposições que venham de
cima para baixo, que não batam de acordo com meu caráter”, esclareceu.
Falou também sobre o seu comprometimento e a sua vontade de trabalhar pelo povo.
“Chego a esta casa com muita vontade de trabalhar pelo povo do meu estado, trazendo
na bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos trabalhando como
médico, que para mim é primordial, cuidar das pessoas”.
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Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha no
Congresso Nacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões
que dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que
unem esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o
Brasil enfrenta”, disse Othelino.
Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota
do orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
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Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo
e Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos
que estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada
maranhense e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135
e 222, que estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as
reclamações da população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente
intrafegáveis”, finalizou.
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Helena Duailibe será presidente da Comissão de Saúde na Assembleia Legislativa

Mostrando prestígio, a deputada estadual Helena Duailibe (SD), recebeu a indicação e
será a responsável por presidir uma das comissões parlamentares mais importantes na
Assembleia Legislativa, trata-se da Saúde. Ex-secretária de Saúde do Maranhão e de São
Luís, a médica possui um vasto conhecimento na área e com toda certeza fará um
trabalho com excelência.
Helena Duailibe está no seu primeiro mandato como deputada estadual, mas já mostra
prestígio ao assumir uma Comissão muito desejada por diversos outros parlamentares,
uma vez que quase uma dezena de médicos também estão no parlamento.
A indicação de Helena Duailibe para a Comissão da Saúde partiu do seu bloco SD/PP, o
qual já tem Dra Thaiza Hortegal na Mesa Diretora e tem Rildo Amaral como líder.
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Adriano exige do Governo explicações sobre fechamento do Hospital Geral de Matões

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) subiu à tribuna da Assembleia, nesta quintafeira (dia 7), para cobrar do governo Flávio Dino (PCdoB) explicações sobre a situação do
Hospital Geral de Matões do Norte (localizado a 138 quilômetros de São Luís), cujo
fechamento prejudicou o atendimento à população de 14 municípios da região.

“Recebi uma comitiva de vereadores de Matões do Norte, Anajatuba e outros
municípios, que fizeram várias denúncias, como a demissão em massa de servidores
do hospital; e que, no local, não há placas informando sobre a suposta reforma
divulgada pelo governo comunista, nem prazo de conclusão ou valor total da obra.
Enfim, uma total falta transparência. Vou entrar com um requerimento à Assembleia
cobrando do governo explicações sobre a situação desta unidade de saúde que é tão
importante para aquela região”, declarou Adriano.
O deputado informou ainda que o seu requerimento deverá ser colocado à votação, isto
é, para que os parlamentares manifestem seus posicionamentos sobre esta crise na
saúde em Matões do Norte.
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Dr Leonardo Sá estreia a tribuna da Assembleia Legislativa e fala sobre sua trajetória
política

O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), usou a tribuna pela primeira vez na
Assembleia Legislativa do Maranhão nesta quinta-feira, (7), dirigindo-se ao povo como
um legítimo representante do povo, reafirmando seu compromisso com a população
maranhense e prometendo ser atuante em busca de desenvolvimento para o estado.
O jovem médico contou um pouco sobre sua trajetória política, e suas disputas no
município de Pinheiro, principal cidade da Baixada Maranhense, onde foi vereador por
dois mandatos consecutivos e disputou a Prefeitura nas eleições de 2016.
Dr. Leonardo Sá foi votado em mais de 20 municípios pelo Maranhão, só em Pinheiro
obteve mais de 11 mil votos, demostrando liderança e força na Baixada, sendo eleito
para o mandato de 2019 a 2022.
Em seu discurso enfatizou não aceitar imposições que não sejam de acordo com seu
caráter: “Sou uma pessoa de bom trato e bom relacionamento, com facilidade de
firmar compromissos através de conversas e entendimentos salutares ao parlamento
e as causas Maranhenses. Gosto de respeitar a todos, o espaço e a forma de pensar,
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justamente por isso tenho extrema dificuldade em aceitar imposições que venham de
cima para baixo, que não batam de acordo com meu caráter”, esclareceu.
Dr. Leonardo Sá falou também sobre o seu comprometimento e a sua vontade de
trabalhar pelo povo.“Chego a esta casa com muita vontade de trabalhar pelo povo do
meu estado, trazendo na bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos
trabalhando como médico, que para mim é primordial, cuidar das pessoas”, declarou.
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Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha no
Congresso Nacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
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boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha no
Congresso Nacional
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).

O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
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Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Deputado Leonardo Sá estreia a tribuna da Assembleia
Legislativa do Maranhão, e fala sobre sua trajetória
política
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
08/02/2019

Deputado Leonardo Sá estreia a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão, e fala
sobre sua trajetória política
Pela primeira vez o Deputado Estadual Dr. Leonardo Sá (PR), usou a tribuna da casa
Legislativa do Maranhão na sessão ordinária de hoje 07, dirigindo-se ao povo como
Deputado eleito, reafirmando seu compromisso com a população Maranhense e
prometendo ser atuante em busca de desenvolvimento para o estado.

O jovem médico contou um pouco sobre sua trajetória política, e suas disputas no
município de Pinheiro localizado na região da Baixada Maranhense, onde foi vereador
por dois mandatos consecutivos e disputou como candidato a prefeito nas eleições de
2016.
Dr. Leonardo Sá foi votado em mais de 20 municípios pelo Maranhão, só em Pinheiro
obteve mais de 11 mil votos, demostrando liderança e força na Baixada, sendo eleito
para o mandato de 2019 a 2022.
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Em seu discurso enfatizou não aceitar imposições que não sejam de acordo com seu
caráter.
“Sou uma pessoa de bom trato e bom relacionamento, com facilidade de firmar
compromissos através de conversas e entendimentos salutares ao parlamento e as
causas Maranhenses. Gosto de respeitar a todos, o espaço e a forma de pensar,
justamente por isso tenho extrema dificuldade em aceitar imposições que venham de
cima para baixo, que não batam de acordo com meu caráter”, esclareceu.
Falou também sobre o seu comprometimento e a sua vontade de trabalhar pelo povo.
“Chego a esta casa com muita vontade de trabalhar pelo povo do meu estado, trazendo
na bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos trabalhando como
médico, que para mim é primordial, cuidar das pessoas”.
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Edivaldo Holanda assume mandato no lugar do deputado Marcelo Tavares
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) assumiu, nesta quinta-feira (7), no lugar do titular
Marcelo Tavares (PSB), que retornou ao comando da Casa Civil do Governo do Estado. O
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), leu o termo de
posse e Holanda fez o juramento, logo no início da sessão.

“Em virtude do afastamento do deputado Marcelo Tavares, licenciado nos termos dos
artigos 72 e 78, do Regimento Interno, daremos posse no cargo de deputado estadual
ao senhor Edivaldo Braga de Holanda, primeiro suplente de deputado estadual da
coligação Todos pelo Maranhão”, leu o presidente da Casa.
Em seguida, foi a vez de Edivaldo Holanda fazer o juramento. “Prometo manter,
defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis,
desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato que me foi confiado pelo
povo do Maranhão”.
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Por último, o presidente da Casa declarou o parlamentar empossado no cargo de
deputado estadual, que adotará o nome parlamentar de Edivaldo Holanda. A sessão foi
suspensa por cinco minutos, para que os colegas de Plenário cumprimentassem o
retorno do colega ao Plenário. Ele agradeceu a todos pelas congratulações e desejos de
sucesso no retorno às atividades.
Na quarta-feira (6), o deputado Marcelo Tavares já havia ocupado a tribuna, para proferir
discurso de despedida.
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Na sessão dessa quarta-feira (06), o Deputado Estadual Fernando Pessoa(SDD/MA)
ocupou por duas vezes a tribuna da Assembléia, para fazer uma indicação e realizar
alguns agradecimentos.

No pequeno expediente, Fernando Pessoa pediu que fosse encaminhada uma indicação
ao Governador Flávio Dino, solicitando a construção de uma ponte ligando o centro da
cidade de Tuntum ao bairro Mil Réis, em substituição a ponte de madeira que se
encontra deteriorada e oferencendo riscos aos pedestres e condutores que fazem uso
dessa importante via de acesso.
Já no grande expediente, Fernando Pessoa aproveitou para agradecer o cordial
acolhimento recebido, antes de tomar posse, nas secretarias de estado onde teve
atendidas demandas oriundas de municípios nos quais obteve apoio e votação. Os
agradecimentos foram extensivos aos secretários Márcio Jerry, Simplício Araújo,
Expedito Rodrigues, Jeferson Portela, Carlos Lula, Felipe Camarão e Marcelo Coelho.
Fernando Pessoa, ainda em seu discurso, parabenizou o Prefeito Erlânio Xavier de
Igarapé Grande e o Prefeito Eric Costa de Barra do Corda, por terem sido eleitos, no
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último dia 30 de janeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente da FAMEM –
Federação dos Municípios Maranhenses.
Por último, o Deputado Fernando Pessoa informou que reuniu-se, nessa terça-feira (05),
com o Superintendente do INCRA/MA, George de Melo Aragão, ocasião em que tratou
da regularização de alguns procedimentos que dizem respeito a liberação legal dos
terrenos onde serão construídas 05 novas escolas em Barra do Corda, as quais, em breve,
serão entregues à população, pelo prefeito Eric Costa.
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Denunciado suposto desvio de mais de 20 milhões da Previdência dos servidores de
Açailândia
Na manhã desta quarta-feira (06), o deputado estadual Wellington do Curso utilizou a
tribuna para denunciar suposto desvio de mais de R$ 20 milhões de reais em recursos
do Regime Próprio de Previdência no Município de Açailândia, no Maranhão. Segundo a
denúncia, identificam-se indícios de prática de ilícitos penais e improbidade
administrativa cometidos pela administração pública municipal.

Ainda de acordo com a documentação, a Prefeitura de Açailândia tem deixado de
repassar integralmente as contribuições devidas pelo município à Previdência, tanto
àquelas devidas pela administração municipal, quanto às descontadas dos servidores
para custeio dos benefícios previdenciários. Além disso, também não houve repasse das
contribuições referentes aos acordos de parcelamentos firmados e há excesso de
despesas administrativas. O déficit na previdência de Açailândia já soma mais de R$ 20
milhões de reais.
“Recebemos a denúncia de que a prefeitura de Açailândia cometeu supostos desvios da
previdência dos servidores do Município, totalizando mais de R$ 20 milhões de reais, o
que compromete o funcionamento do Regime Próprio de Previdência municipal. Tais
condutas configuram crimes de apropriação indébita previdenciária, emprego irregular
de verbas públicas e diversas outras irregularidades. Não iremos permitir o desmonte na
previdência dos servidores públicos de Açailândia, por isso, iremos tomar as providências
necessárias e acompanharemos as ações adotadas pelo Ministério Público para apurar
os ilícitos cometidos pela administração pública municipal”, disse Wellington do Curso.
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Deputado federal Josimar Maranhãozinho participa da sessão solene de abertura dos
trabalhos da ALEMA
Na última segunda (03), o deputado federal Josimar Maranhãozinho esteve prestigiando
a abertura dos trabalhos legislativos de 2019, Maranhãozinho estava acompanhado da
sua esposa, a deputada estadual Detinha. Como convidado, Maranhãozinho compôs a
mesa diretora.

A sessão solene presidida pelo deputado Othelino Neto, presidente da ALEMA, contou
com a presença do vice-governador, Carlos Brandão; do desembargador Tayrone José
Silva, presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral; do conselheiro Raimundo
Nonato de Carvalho Lago Júnior, presidente do Tribunal de Contas do Estado, do
procurador-geral de Justiça, Luís Gonzaga Martins Coelho e do presidente da Câmara
Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho.
O deputado federal destacou o clima de otimismo da casa, aonde legislou por quatro
anos “Ouvimos com a atenção os pronunciamentos de cada autoridade, e sentimos o
clima de otimismo em cada palavra, em cada expressão. Retornar a essa casa sempre me
trará boas lembranças, pois um pedaço da minha vida política se encontra aqui, hoje
muito representada pela minha esposa Detinha. Que essa 19º legislatura da ALEMA seja
de mais empenho e compromisso com o povo maranhense, boa sorte a todos os
deputados e contem sempre comigo, para defesa dos interesses do povo da nossa terra.”
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César Pires requer informações oficiais sobre situação de barragens no Maranhão

O deputado César Pires vai requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e
à Agência Nacional das Águas (ANA) informações atualizadas sobre a situação das
barragens existentes no Maranhão, e seus respectivos planos de prevenção de
acidentes. Para o parlamentar, a tragédia ocorrida em Brumadinho serve de alerta e a
Assembleia Legislativa deve atuar para garantir a segurança dos maranhenses.
“Às vezes, sequer damos importância para o fato de que o Maranhão também tem
barragens que precisam ser examinadas. A título de esclarecimento, o relatório da ANA
identifica que há, no Maranhão, 74 barragens de acúmulo de água e sete de resíduos
industriais, sendo que três já estão recuperadas, ou seja, com a vegetação
restabelecida.Mas restam quatro em alto risco”, destacou ele.
César Pires disse ser preciso ter informações técnicas atualizadas sobre o estado em que
se encontram as barragens da Alumar, em São Luís; a do Bacanga, que é de
responsabilidade do Governo do Estado; e a do rio Flores, no município de Josêlandia,
que é de competência do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Pelo Relatório de Segurança de Barragens elaborado pela ANA em 2017, os principais
entraves relativos à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens no
âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão “residem na ausência de
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informações técnicas de alguns barramentos, mesmo após a solicitação desses dados
aos empreendedores, e nas dificuldades de regularizar as barragens existentes no
estado”.
“O que verificamos em Brumadinho foi uma tragédia causada por relatórios sem
consistência, falta de fiscalização, inércia governamental e da iniciativa privada. E é por
isso que precisamos de informações técnicas atualizadas sobre as barragens da Alumar,
do Bacanga e do rio Flores, por seu alto potencial de risco, para que possamos fiscalizar
e cobrar ações preventivas que evitem a perda de tantas vidas”, enfatizou César Pires.
O deputado finalizou ressaltando que o governo federal já publicou portaria
determinando a fiscalização e recuperação de barragens sob sua
responsabilidade,incluindo a do rio Flores, “onde as comportas, segundo relatos que eu
ouvi ontem, estão extremamente fragilizadas e podem inundar toda aquela área do
Baixo Mearim”.
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Rafael Leitoa convida para inauguração do trecho da MA-034, em Parnarama

O deputado Rafael Leitoa (PDT), informou na manhã desta quinta-feira (7), que
participará da inauguração da pavimentação asfáltica do trecho da MA – 034 ao povoado
Paiol do Centro, em Parnarama. A rodovia leva o nome do ex presidente da Assembleia,
deputado Humberto Coutinho. A inauguração ocorrerá na sexta, dia 08, em Parnarama.
Rafael Leitoa, um dos grandes representantes da Região Leste do Maranhão, na
Assembleia Legislativa, fez o discurso em tom de agradecimento e comemoração pela
inauguração desse trecho da MA-034. “Amanhã estaremos no povoado Paiol do Centro,
inaugurando esse importante trecho da MA-034, junto com o Vice-Governador Carlos
Brandão.
É importante ressaltar que aquela região tem crescido bastante, se tornando um
importante celeiro de produção de soja no Maranhão”, comemorou Rafael Leitoa.
O deputado reforçou que a rodovia Humberto Coutinho, inaugurada no ano passado,
liga o município de Caxias, no povoado Baú, até o município de Buriti Bravo, melhorando
significativamente o escoamento da produção agrícola daquela região. Como político
dos Cocais, Rafael Leitoa tem sido defensor e interlocutor dos municípios do Leste
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Maranhense junto ao governo do estado, mantendo contato constante com lideranças,
políticos e população.
“Obrigado aos 2.662 votos que conquistamos em Parnarama e reforço que
continuaremos, como sempre fizemos, trabalhando para levar o desenvolvimento para
todos os povoados do município, como Olho D’água, Cocalinho, Feitoria, Taboca, São
Romão, para todos os povoados de Parnarama, que é uma cidade que sempre nos
acolheu muito bem”, concluiu Rafael Leitoa.
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Leonardo Sá estreia na tribuna da Assembleia e fala sobre sua trajetória política

Leonardo Sá na tribuna da Assembleia: histórico da carreira

Pela primeira vez o Deputado Estadual Dr. Leonardo Sá (PR), usou a tribuna da casa
Legislativa do Maranhão na sessão ordinária de hoje 07, dirigindo-se ao povo como
deputado eleito, reafirmando seu compromisso com a população Maranhense e
prometendo ser atuante em busca de desenvolvimento para o estado.
O jovem médico contou um pouco sobre sua trajetória política, e suas disputas no
município de Pinheiro localizado na região da Baixada Maranhense, onde foi vereador
por dois mandatos consecutivos e disputou como candidato a prefeito nas eleições de
2016.
Dr. Leonardo Sá foi votado em mais de 20 municípios pelo Maranhão, só em Pinheiro
obteve mais de 11 mil votos, demonstrando liderança e força na Baixada, sendo eleito
para o mandato de 2019 a 2022.
Em seu discurso enfatizou não aceitar imposições que não sejam de acordo com seu
caráter.
“Sou uma pessoa de bom trato e bom relacionamento, com facilidade de firmar
compromissos através de conversas e entendimentos salutares ao parlamento e as
causas Maranhenses. Gosto de respeitar a todos, o espaço e a forma de pensar,
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justamente por isso tenho extrema dificuldade em aceitar imposições que venham de
cima para baixo, que não batam de acordo com meu caráter”, esclareceu.
Falou também sobre o seu comprometimento e a sua vontade de trabalhar pelo povo.
“Chego a esta casa com muita vontade de trabalhar pelo povo do meu estado, trazendo
na bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos trabalhando como
médico, que para mim é primordial, cuidar das pessoas”.
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Zé Gentil pede união em benefício do povo do Maranhão

Zé Gentil reafirmou compromisso de defender os interesses do povo da região de Caxias e de todo Maranhão

Em pronunciamento feito na sessão desta quinta-feira (7), o deputado Zé Gentil (PRB) se
colocou-se à disposição dos seus colegas de Plenário para que, juntos, possam trabalhar
em prol da população do Maranhão.
“Quero dizer a todos vocês que continuo da mesma maneira das outras vezes que passei
por este Parlamento. Podem contar comigo, serei grato a cada um que me estender a
mão. Aqui estou para defender os interesses do povo da região de Caxias e de todo
Maranhão. Eu sempre me coloquei e continuo me colocando à disposição dos meus
colegas deputados, para que possamos fazer uma boa gestão”, afirmou Zé Gentil,
ressaltando a sua gratidão e reconhecimento pelos 62.368 votos, sendo 31.420, da
cidade de Caxias.
Ao destacar que Caxias tem mais dois representantes no Legislativo estadual – a
deputada Cleide Coutinho (PDT) e o deputado Adelmo Soares (PCdoB) -, Zé Gentil
afirmou que já conversou com os seus colegas e enfatizou que “neste instante, nos resta
retribuir ao povo que votou na gente. Quanto ao futuro nas eleições, isso pertence a
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cada um, mas, neste momento, eu queria contar com o apoio desta Casa,
principalmente, dos dois deputados de Caxias”.
BR-316
Zé Gentil também defendeu a recuperação da BR-316, no trecho que liga Caxias ao bairro
Veneza. “Eu gostaria que o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto,
incluísse o trecho que liga a BR-316, na passagem de Caxias a Veneza, que está
totalmente danificado”, solicitou.
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César Pires requer informações oficiais sobre situação de barragens no Maranhão

César Pires disse que é preciso ter informações técnicas atualizadas sobre o estado em que se encontram as
barragens da Alumar, do Bacanga e do rio Flores

O deputado César Pires vai requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e
à Agência Nacional das Águas (ANA) informações atualizadas sobre a situação das
barragens existentes no Maranhão, e seus respectivos planos de prevenção de
acidentes. Para o parlamentar, a tragédia ocorrida em Brumadinho serve de alerta e a
Assembleia Legislativa deve atuar para garantir a segurança dos maranhenses.
“Às vezes, sequer damos importância para o fato de que o Maranhão também tem
barragens que precisam ser examinadas. A título de esclarecimento, o relatório da ANA
identifica que há, no Maranhão, 74 barragens de acúmulo de água e sete de resíduos
industriais, sendo que três já estão recuperadas, ou seja, com a vegetação restabelecida.
Mas restam quatro em alto risco”, destacou ele.
César Pires disse ser preciso ter informações técnicas atualizadas sobre o estado em que
se encontram as barragens da Alumar, em São Luís; a do Bacanga, que é de
responsabilidade do Governo do Estado; e a do rio Flores, no município de Josêlandia,
que é de competência do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
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Pelo Relatório de Segurança de Barragens elaborado pela ANA em 2017, os principais
entraves relativos à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens no
âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão “residem na ausência de
informações técnicas de alguns barramentos, mesmo após a solicitação desses dados
aos empreendedores, e nas dificuldades de regularizar as barragens existentes no
estado”.
“O que verificamos em Brumadinho foi uma tragédia causada por relatórios sem
consistência, falta de fiscalização, inércia governamental e da iniciativa privada. E é por
isso que precisamos de informações técnicas atualizadas sobre as barragens da Alumar,
do Bacanga e do rio Flores, por seu alto potencial de risco, para que possamos fiscalizar
e cobrar ações preventivas que evitem a perda de tantas vidas”, enfatizou César Pires.
O deputado finalizou ressaltando que o governo federal já publicou portaria
determinando a fiscalização e recuperação de barragens sob sua responsabilidade,
incluindo a do rio Flores, “onde as comportas, segundo relatos que eu ouvi ontem, estão
extremamente fragilizadas e podem inundar toda aquela área do Baixo Mearim”.
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Deputado Wellington denuncia suposto desvio de mais de 20 milhões da previdência dos
servidores de Açailândia

Wellington recebeu denúncia de que a Prefeitura de Açailândia cometeu supostos desvios de recursos da
previdência dos servidores do Município

O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna, na manhã desta quarta-feira
(06), para denunciar suposto desvio de mais de R$ 20 milhões de reais em recursos do
Regime Próprio de Previdência no Município de Açailândia, no Maranhão. Segundo a
denúncia, identificam-se indícios de prática de ilícitos penais e improbidade
administrativa cometidos pela administração pública municipal.
Ainda de acordo com a documentação, a Prefeitura de Açailândia tem deixado de
repassar integralmente as contribuições devidas pelo município à Previdência, tanto
àquelas devidas pela administração municipal, quanto às descontadas dos servidores
para custeio dos benefícios previdenciários. Além disso, também não houve repasse das
contribuições referentes aos acordos de parcelamentos firmados e há excesso de
despesas administrativas. O déficit na previdência de Açailândia já soma mais de R$ 20
milhões de reais.
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“Recebemos a denúncia de que a prefeitura de Açailândia cometeu supostos desvios da
previdência dos servidores do Município, totalizando mais de R$ 20 milhões de reais, o
que compromete o funcionamento do Regime Próprio de Previdência municipal. Tais
condutas configuram crimes de apropriação indébita previdenciária, emprego irregular
de verbas públicas e diversas outras irregularidades. Não iremos permitir o desmonte na
previdência dos servidores públicos de Açailândia, por isso, iremos tomar as providências
necessárias e acompanharemos as ações adotadas pelo Ministério Público para apurar
os ilícitos cometidos pela administração pública municipal”, disse Wellington do Curso.
Segue a denúncia devidamente documentada:
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Adriano exige do governo explicações sobre fechamento do Hospital Geral de Matões

Adriano recebeu comitiva de vereadores de Matões do Norte, Anajatuba e outros municípios, que
denunciaram a demissão em massa e a ausência de placas com informações sobre a reforma do hospital

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) subiu à tribuna da Assembleia, nesta quintafeira (dia 7), para cobrar do governo Flávio Dino (PCdoB) explicações sobre a situação do
Hospital Geral de Matões do Norte (localizado a 138 quilômetros de São Luís), cujo
fechamento prejudicou o atendimento à população de 14 municípios da região.
“Recebi uma comitiva de vereadores de Matões do Norte, Anajatuba e outros
municípios, que fizeram várias denúncias, como a demissão em massa de servidores do
hospital; e que, no local, não há placas informando sobre a suposta reforma divulgada
pelo governo comunista, nem prazo de conclusão ou valor total da obra. Enfim, uma
total falta transparência. Vou entrar com um requerimento à Assembleia cobrando do
governo explicações sobre a situação desta unidade de saúde que é tão importante para
aquela região”, declarou Adriano.
O deputado informou ainda que o seu requerimento deverá ser colocado à votação, isto
é, para que os parlamentares manifestem seus posicionamentos sobre esta crise na
saúde em Matões do Norte.
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Othelino Neto reúne-se com os Senadores aliados para tratar de interesse do Maranhão

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
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orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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Deputado Zé Gentil pede união em benefício do povo do Maranhão

Deputado Zé Gentil

Em pronunciamento feito na sessão desta quinta-feira (7), o deputado Zé Gentil (PRB) se
colocou-se à disposição dos seus colegas de Plenário para que, juntos, possam trabalhar
em prol da população do Maranhão.
“Quero dizer a todos vocês que continuo da mesma maneira das outras vezes que
passei por este Parlamento. Podem contar comigo, serei grato a cada um que me
estender a mão. Aqui estou para defender os interesses do povo da região de Caxias e
de todo Maranhão. Eu sempre me coloquei e continuo me colocando à disposição dos
meus colegas deputados, para que possamos fazer uma boa gestão”, afirmou Zé Gentil,
ressaltando a sua gratidão e reconhecimento pelos 62.368 votos, sendo 31.420, da
cidade de Caxias.
Ao destacar que Caxias tem mais dois representantes no Legislativo estadual – a
deputada Cleide Coutinho (PDT) e o deputado Adelmo Soares (PCdoB) -, Zé Gentil
afirmou que já conversou com os seus colegas e enfatizou que “neste instante, nos resta
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retribuir ao povo que votou na gente. Quanto ao futuro nas eleições, isso pertence a
cada um, mas, neste momento, eu queria contar com o apoio desta Casa,
principalmente, dos dois deputados de Caxias”.
BR-316
Zé Gentil também defendeu a recuperação da BR-316, no trecho que liga Caxias ao bairro
Veneza. “Eu gostaria que o secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto,
incluísse o trecho que liga a BR-316, na passagem de Caxias a Veneza, que está
totalmente danificado”, solicitou.
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Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton Rocha no
Congresso Nacional

Presidente Othelino Neto cumpriu extensa agenda em Brasília

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
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Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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César Pires quer informações oficiais sobre barragens no MA

O deputado César Pires vai requerer à Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA) e
à Agência Nacional das Águas (ANA) informações atualizadas sobre a situação das
barragens existentes no Maranhão, e seus respectivos planos de prevenção de
acidentes. Para o parlamentar, a tragédia ocorrida em Brumadinho serve de alerta e a
Assembleia Legislativa deve atuar para garantir a segurança dos maranhenses.
“Às vezes, sequer damos importância para o fato de que o Maranhão também tem
barragens que precisam ser examinadas. A título de esclarecimento, o relatório da ANA
identifica que há, no Maranhão, 74 barragens de acúmulo de água e sete de resíduos
industriais, sendo que três já estão recuperadas, ou seja, com a vegetação restabelecida.
Mas restam quatro em alto risco”, destacou ele.
César Pires disse ser preciso ter informações técnicas atualizadas sobre o estado em que
se encontram as barragens da Alumar, em São Luís; a do Bacanga, que é de
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

responsabilidade do Governo do Estado; e a do rio Flores, no município de Josêlandia,
que é de competência do Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (DNOCS).
Pelo Relatório de Segurança de Barragens elaborado pela ANA em 2017, os principais
entraves relativos à implementação da Política Nacional de Segurança de Barragens no
âmbito da Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão “residem na ausência de
informações técnicas de alguns barramentos, mesmo após a solicitação desses dados
aos empreendedores, e nas dificuldades de regularizar as barragens existentes no
estado”.
“O que verificamos em Brumadinho foi uma tragédia causada por relatórios sem
consistência, falta de fiscalização, inércia governamental e da iniciativa privada. E é por
isso que precisamos de informações técnicas atualizadas sobre as barragens da Alumar,
do Bacanga e do rio Flores, por seu alto potencial de risco, para que possamos fiscalizar
e cobrar ações preventivas que evitem a perda de tantas vidas”, enfatizou César Pires.
O deputado finalizou ressaltando que o governo federal já publicou portaria
determinando a fiscalização e recuperação de barragens sob sua responsabilidade,
incluindo a do rio Flores, “onde as comportas, segundo relatos que eu ouvi ontem, estão
extremamente fragilizadas e podem inundar toda aquela área do Baixo Mearim”.
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Othelino Neto reúne-se com Eliziane e Weverton no Senado

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
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boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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Leonardo Sá destaca trajetória política em primeiro discurso na AL

Pela primeira vez o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), usou a tribuna da
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão ordinária de hoje 07, dirigindo-se ao
povo como parlamentar eleito e aproveitou a oportunidade para reafirmar seu
compromisso com a população maranhense, prometendo ser atuante em busca do
desenvolvimento do Estado.
O jovem médico contou um pouco sobre sua trajetória política, e suas disputas no
município de Pinheiro localizado na região da Baixada Maranhense, onde foi vereador
por dois mandatos consecutivos e disputou como candidato a prefeito nas eleições de
2016.
Dr. Leonardo Sá foi votado em mais de 20 municípios pelo Maranhão, só em Pinheiro
obteve mais de 11 mil votos, demostrando liderança e força na Baixada, sendo eleito
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

para o mandato de 2019 a 2022. Em seu discurso enfatizou não aceitar imposições que
não sejam de acordo com seu caráter.
“Sou uma pessoa de bom trato e bom relacionamento, com facilidade de firmar
compromissos através de conversas e entendimentos salutares ao parlamento e as
causas maranhenses. Gosto de respeitar a todos, o espaço e a forma de pensar,
justamente por isso tenho extrema dificuldade em aceitar imposições que venham de
cima para baixo, que não batam de acordo com meu caráter”, esclareceu.
Falou também sobre o seu comprometimento e a sua vontade de trabalhar pelo povo.
“Chego a esta casa com muita vontade de trabalhar pelo povo do meu estado, trazendo
na bagagem um aprendizado que adquiri nesses meus 15 anos trabalhando como
médico, que para mim é primordial, cuidar das pessoas”, finalizou.
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Matões do Norte: Adriano cobra explicações sobre fechamento de hospital

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) subiu à tribuna da Assembleia, nesta quintafeira (7), para cobrar do governo Flávio Dino (PCdoB) explicações sobre a situação do
Hospital Geral de Matões do Norte, cujo fechamento prejudicou o atendimento à
população de 14 municípios da região (saiba mais).
“Recebi uma comitiva de vereadores de Matões do Norte, Anajatuba e outros
municípios, que fizeram várias denúncias, como a demissão em massa de servidores do
hospital; e que, no local, não há placas informando sobre a suposta reforma divulgada
pelo governo comunista, nem prazo de conclusão ou valor total da obra. Enfim, uma
total falta transparência. Vou entrar com um requerimento à Assembleia cobrando do
governo explicações sobre a situação desta unidade de saúde que é tão importante para
aquela região”, declarou Adriano.
O deputado informou ainda que o seu requerimento deverá ser colocado à votação, isto
é, para que os parlamentares manifestem seus posicionamentos sobre esta crise na
saúde em Matões do Norte.
O deputado informou ainda que o seu requerimento deverá ser colocado à votação, isto
é, para que os parlamentares manifestem seus posicionamentos sobre esta crise na
saúde em Matões do Norte.
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BRASÍLIA: Othelino Neto é recebido pelo ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve em Brasília, nesta quarta-feira (6), para uma visita de cortesia ao ministro do
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca. Os dois conversaram
sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes.
“É razão de grande satisfação visitar o nosso conterrâneo e, com ele, ter uma conversa
bastante produtiva. É imprescindível manter essa relação respeitosa e harmoniosa entre
os poderes Executivo e Legislativo. Quando isso ocorre, considerando as prerrogativas
de cada poder, quem ganha é a sociedade”, disse Othelino Neto.
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o
empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense.
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“É uma satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por
unanimidade na Assembleia. O deputado tem respeito pela coisa pública, pelo bem
comum, e prima pelo bom relacionamento. Por isso, estamos em boas mãos. É isso o
que quer a Constituição: poderes independentes e harmônicos”, afirmou o ministro.

(Fonte: Ely Coelho / Agência Assembleia)
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PSL de Bolsonaro e PMN de Braide em blocos governistas na Assembleia

A presença de dois partidos na formação dos blocos parlamentares na Assembleia
Legislativa do Maranhão chamou a atenção dos que acompanham a política local e
nacional.
O PSL, do presidente Jair Bolsonaro, integra o Blocão governista, que é formado por 11
legendas no total. O deputado Pará Figueiredo é o representante da sigla e fará parte da
base de sustentação do governador Flávio Dino.
Já o PMN, comandado no Maranhão pelo deputado Eduardo Braide, também vai integrar
um bloco ligado ao governo estadual. Wendell Lages integra a união com o PR. O novato
já até esteve em encontro com o secretário de saúde Carlos Lula.
Anomalia para alguns, a formação desses blocos demonstra a união pelas causas do povo
maranhense.
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Deputado Marco Aurélio defende Hospital do Servidor para Imperatriz e bonificação
para estudantes maranhenses
JM Cunha Santos

Em defesa de duas causas, uma junto ao governo do Estado, outra junto à Universidade
Federal do Maranhão, o deputado Marco Aurélio voltou a reivindicar a construção de
um Hospital do Servidor em Imperatriz. Conforme ele, o quadro de servidores no
município é imenso e o hospital atenderia também as regiões Sul e Central do Maranhão,
onde é grande a quantidade de servidores que precisam de assistência à saúde.
Segundo Marco Aurélio, esses servidores contribuem para o FUNBEN – o Fundo especial
para o servidor do Maranhão e precisam vir para o Hospital do Servidor de São Luís. E
mais: muitos pagam o FUNBEN e têm que manter também um plano de saúde para a
família ou simplesmente deixam de contribuir para o Fundo. “Nós estamos há vários
anos trabalhando nesta causa, mostrando caminhos para o governo do Estado, seja na
Secretaria de Gestão e Previdência, seja no próprio FUNBEN ou com o próprio
governador Flávio Dino. Em várias audiências tratei com ele dessa necessidade da
região”, contou.
O parlamentar explicou que criado o Hospital do Servidor de Imperatriz ele atenderia
milhares de servidores, da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Educação e outros, efetivos
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ou não, de áreas outras dos serviços públicos. E revelou que para esta causa trabalha
com duas teses: ou a construção do HS ou o credenciamento de serviços na rede privada.
E destacou que o governador Flávio Dino é sensível a esta pauta dizendo acreditar
plenamente que neste ano de 2018 serão dados passos seguros nesse sentido para
atender toda a macrorregião tocantina, parte da região Sul e parte da região Central.
SONHO DE ESTAUDANTES
Marco Aurélio classificou que a segunda causa é o sonho de milhares de estudantes da
região. Disse que milhares de estudantes lutam para entrar na Universidade Federal do
Maranhão, mas a universidade não tem sistema de bonificação e acaba ocorrendo uma
desigualdade muito grande. É que a maioria dos alunos que entram nos cursos mais
concorridos são de fora, vem das regiões Sul/Sudeste e na primeira oportunidade
transferem o curso ou fazem o Enem novamente, com a nota mais alta e voltam para
suas terras de origem, ficando as vagas ociosas. “Agora mesmo a UFMA vai abrir edital
de remoção para preencher vagas ociosas e se poderia ter estudantes do Maranhão
fazendo parte dos seus quadros”, acrescentou.
Segundo o deputado Marco Aurélio ele começou essa luta como voz solitária, mas veio
o apoio de muitos parlamentares e foi criada a Frente Parlamentar em Defesa da
Bonificação. Depois de inúmeras audiências com a reitora da UFMA, Nair Portela e seu
quadro de pró-reitores, depois de uma audiência gigantesca em Imperatriz, veio uma
resposta: A UFMA aprovou o ingresso qualificado com acréscimo de 20 % às notas do
ENEM para os estudantes que fizeram até o 3 ano do ensino médio em escolas do
Maranhão. “A comunidade estudantil vibrou, mas o Ministério Público Federal entrou
com uma Ação Civil Pública e a Justiça acabou suspendendo a bonificação”, lamentou
Marco Aurélio.
Neste momento 2 recursos tramitam na Justiça, um pela Advocacia Geral da União e
outro pela Defensoria Pública da União. “Tenho certeza de que lá no TRF-1, em Brasília,
vamos vencer. Em nenhum outro estado a bonificação caiu. Quem acabou de fazer
inscrição no SISU percebeu que em quase todos os estados, no curso de Medicina, há
bonificação regional”, declarou. O deputado ainda disse que a Universidade Federal do
Maranhão, por meio da reitora Nair Portela, está firme, determinada a lutar até o último
momento. “Eu acredito que a justiça se fará, porque é uma injustiça muito grande com
os estudantes do Maranhão”, finalizou.
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Deputado Adelmo Soares reivindica rotatória e revitalização do riacho do Ponte para
Caxias
JM Cunha Santos

Vereador por três vezes em Caxias e agora deputado estadual, Adelmo Soares ocupou a
tribuna da Assembleia Legislativa para tratar de 2 Indicações de sua autoria. Ele solicita
a construção de uma rotatória na MA que liga os municípios de Caxias e Aldeias Altas,
nas proximidades do IFMA, em razão do tráfego intenso de carros, pedestres, jovens,
estudantes e de toda a comunidade daquela região.
Adelmo Soares indicou também a revitalização do riacho do Ponte que, segundo ele,
todos os caxienses curtiram e compartilharam na infância e na juventude. Seria,
conforme disse, uma forma de encampar fortemente o trabalho em prol de tão
importante eixo turístico e cultural do município de Caxias. O parlamentar agradeceu os
44 mil votos recebidos do povo maranhense, “Chegando ao parlamento depois de 3
mandatos de vereador e 3 anos e 3 meses frente à agricultura Familiar do Maranhão”.
Reafirmou, em seguida que sua principal bandeira na Assembleia será fomentar o setor
primário para que ele se desenvolva ainda mais. Citando seu colega deputado Márcio
Honaiser disse defender o desenvolvimento do Estado a partir da agricultura e que
pretende ampliar ainda mais seu campo de ação.
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Dentista, prometeu lutar para que as políticas públicas de saúde bucal cheguem ao
interior do Estado, através do Projeto Sorrir, do governo do Maranhão. E aproveitou para
agradecer às entidades Fetaema e MST e mais de 130 sindicatos de trabalhadores rurais
que contribuíram para sua eleição. A atuação prometida na Assembleia inclui também o
fortalecimento dos sindicatos, fortalecimento dos assentos federais e estaduais, estes
últimos a partir do Iterma e do Crédito Fundiário.
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Ponto & Contraponto
Em visita a ministro e a senadores, Othelino Neto firma laços institucionais e pauta
interesses maranhenses

Othelino Neto em Brasília com o ministro Reynaldo Soares, com a senadora
Eliziane Gama e com o senador Weverton Rocha: visitas produtivas
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O presidente da Assembleia Legislativa, Othelinio Neto (PCdoB) cumpriu em Brasília uma
agenda de chefe de Poder, cumprindo compromissos no Poder Judiciário Federal, onde
reuniu-se com o ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça
(STJ), com quem trocou impressões a respeito do relacionamento entre os Poderes do
Estado, e visitou os senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), com os quais
conversou sobre o cenário nacional e a respeito de uma pauta comum de interesse do
Maranhão.
A visita ao ministro do STJ, que é maranhense, foi explicada pelo presidente da
Assembleia Legislativa como uma iniciativa “imprescindível para manter uma relação
respeitosa e harmoniosa entre os poderes Judiciário e Legislativo”, porque, na sua
opinião, “quando isso ocorre, considerando as prerrogativas de cada Poder, quem ganha
é a sociedade”. Já o ministro do STJ afirmou que o respeito entre os Poderes é essencial,
e destacou o empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense. “É uma
satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por
unanimidade na Assembleia”, destacou. Além disso, acrescentou: “O deputado tem
respeito pela coisa pública, pelo bem comum, e prima pelo bom relacionamento. Por
isso, estamos em boas mãos. É isso o que quer a Constituição: poderes independentes e
harmônicos”.
No Senado, a primeira visita foi à senadora O primeiro encontro foi com a senadora
Eliziane Gama, com quem Othelino Neto discutiu caminhos para garantir benefícios ao
Maranhão. “É uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama. É importante termos dois
senadores dedicados, que unem esforços para levar benefícios à população, apesar da
crise econômica que o Brasil enfrenta”, disse o presidente da Assembleia Legislativa. Por
sua vez, a senadora Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao
Congresso Nacional reforça seu compromisso com o Maranhão. “Isso é fundamental
para que o estado entre na rota do orçamento público. Os recursos não chegavam como
deveriam e Othelino Neto demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que,
de fato, o estado avance”, disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, o presidente Othelino Neto defendeu a
busca de soluções para os problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É
gratificante ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços
para que o Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino
Neto.
Para Weverton Rocha, a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
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população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou o senador.
Em conversa com deputados, o presidente se declarou satisfeito com a incursão por
Brasília.
Zé Gentil inicia mandato como vencedor e com experiência de sábio

Zé Gentil (D) se confraterniza com Edivaldo Holanda, seu amigo de longa data, que retornou à Assembleia Legislativa,
e que, como ele, curte o privilégio de ter um filho no comando de uma grande cidade, Edivaldo Holanda Jr. (PDT),
prefeito de São Luís.

“Quero

dizer a todos vocês que continuo da mesma maneira das outras vezes que passei
por este Parlamento. Podem contar comigo, serei grato a cada um que me estender a
mão. Aqui estou para defender os interesses do povo da região de Caxias e de todo
Maranhão. Eu sempre me coloquei e continuo me colocando à disposição dos meus
colegas deputados, para que possamos fazer uma boa gestão”.
Com essa declaração, feita ontem na tribuna da Assembleia Legislativa com visível
entusiasmo, o deputado Zé Gentil (PRB) abriu um novo ciclo na sua vida política ao
retornar ao animado, sensível e disputado universo parlamentar. E o fez respaldado por
uma votação maiúscula: 62.368 votos, sendo 31.420 obtidos em Caxias, o seu berço
familiar e base de ação política.
Ao pregar uma relação harmoniosa no parlamento estadual, mesmo sabendo que o que
prevalece mesmo é a disputa e a corrida por espaço político, Zé Gentil demonstrou, do
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alto dos seus 78 anos e de uma longa caminhada, que tem hoje uma compreensão
menos tensa da política, e que está empenhado em exercer o novo mandato mais como
um sábio do que como um político em busca de ascensão. Afinal, além da sua eleição, o
tarimbado político caxiense vive a ventura de ter o filho, prefeito Fábio Gentil (PRB), que
lhe seguiu os passos, no comando da terceira maior e mais importante cidade do
Maranhão. Poucos viveram momento político tão especial.
A escolada raposa dá assim uma lição de coerência, ciente de que, mais do que
confronto, interessa-lhe uma convivência produtiva, a boa troca de experiências com
políticos de diversas gerações, credos e regiões, e de conviver sem tensões com seus
adversários de raiz, os deputados Cleide Coutinho (PDT) e Adelmo Soares (PCdoB), com
os quais vem mantendo relacionamento pessoalmente afável e politicamente civilizado.
“Neste momento, eu queria contar com o apoio desta Casa, principalmente com os dois
deputados de Caxias”, disse, acrescentando: “Para retribuir o apoio que recebi do povo
caxiense e da nossa região”.
Com disposição que não denuncia que esteja no patamar de quase oitentão, o deputado
Zé Gentil reúne todas as condições para exercer o mandato dos seus sonhos.
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Othelino cumpre agenda com Eliziane e Weverton, em Brasília

Othelino Neto reúne-se com os senadores Eliziane Gama e Weverton
Rocha no Congresso Nacional

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
esteve no Congresso Nacional, na manhã da última quarta-feira (6), para uma visita de
cortesia aos senadores maranhenses Eliziane Gama (PPS) e Weverton Rocha (PDT).
O primeiro encontro foi com a senadora Eliziane, oportunidade em que Othelino Neto
reafirmou a importância da união de forças para garantir benefícios ao Maranhão. “É
uma alegria visitar a senadora Eliziane Gama, para conversarmos sobre as questões que
dizem respeito ao estado. É importante termos dois senadores dedicados, que unem
esforços para levar benefícios à população, apesar da crise econômica que o Brasil
enfrenta”, disse Othelino.
Eliziane Gama afirmou que a visita do presidente da Assembleia ao Congresso Nacional
reforça seu compromisso com o Maranhão. “Eu me sinto feliz, porque ele mantém uma
boa relação com os três poderes. Isso é fundamental para que o estado entre na rota do
orçamento público. Os recursos não chegavam como deveriam e Othelino Neto
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demonstra grandeza quando se junta a todos nós para que, de fato, o estado avance”,
disse.
Na reunião com o senador Weverton Rocha, Othelino Neto discutiu a necessidade de
buscar soluções aos problemas ainda latentes enfrentados no Maranhão. “É gratificante
ter senadores dispostos a ajudar o estado. Nós precisamos somar esforços para que o
Maranhão obtenha benefícios com a aliança política”, ressaltou Othelino.
Weverton Rocha disse que a presença do presidente da Assembleia Legislativa reforça a
discussão de temas importantes para o Maranhão. “Estamos em uma linha de diálogo e
Othelino está aqui para unificarmos e extrairmos opiniões e críticas sobre assuntos que
estão em pauta no Senado Federal. Vamos nos reunir com toda a bancada maranhense
e encontrar soluções para os problemas como, por exemplo, das BRs 135 e 222, que
estão altamente desgastadas. O presidente da Assembleia trouxe as reclamações da
população sobre nossas estradas, que se encontram praticamente intrafegáveis”,
finalizou.
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Juscelino Filho se reúne com a bancada do DEM para fortalecer sigla no MA

Nessa atual legislatura, o Democratas possui a terceira maior bancada da Assembleia Legislativa
com cinco deputados eleitos.

Presidente estadual do Democratas no Maranhão, o deputado federal Juscelino Filho
(DEM-MA) se reuniu com todos os cinco parlamentares que compõem a bancada do
DEM na Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema). O encontro foi um passo
importante da legenda visando traçar objetivos para 2019 e, consequentemente, para
as eleições municipais de 2020.
A reunião ocorreu no gabinete da deputada Andreia Rezende, 1ª secretária da Casa
Legislativa, e também contou com a presença dos deputados estaduais Daniella Tema
(4ª secretária), Neto Evangelista, Antonio Pereira e Paulo Neto. Para o presidente
estadual do DEM, o encontro foi considerado bastante positivo.
“Vim aqui reunir com nossa bancada na Assembleia Legislativa para começar a traçar os
próximos passos do Democratas no Estado. Tenho certeza de que teremos candidatos
em mais de dezenas de municípios em todo o Maranhão. Vamos reorganizar essa
questão para o pleito municipal de 2020”, pontuou Juscelino Filho.
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O deputado federal afirmou, ainda, que o fortalecimento do DEM a nível nacional se
refletirá também no Maranhão. Para Juscelino Filho, o partido vai entrar com muita força
nas disputas municipais de 2020, em especial na eleição da Prefeitura de São Luís.
“A capital é um dos focos do partido. Temos bons nomes nos quadros do DEM dispostos
a entrar na disputa da nossa capital. Em abril, vamos ter a Convenção Nacional em
Brasília no qual acredito que o presidente do DEM, ACM Neto, vai ser reconduzido ao
cargo. E, após essa Convenção Nacional, pretendemos fazer a Convenção Estadual do
nosso partido. Iremos continuar esse trabalho à frente do partido para buscar fortalecer
o DEM ainda mais aqui no Maranhão”, disse o democrata.
DEM na Assembleia
Nessa atual legislatura, o Democratas possui a terceira maior bancada da Assembleia
Legislativa com cinco deputados eleitos: Andreia Rezende, Daniella Tema, Neto
Evangelista, Antonio Pereira e Paulo Neto. Para o deputado federal Juscelino Filho, o
DEM começou com o pé direito na Alema ao possuir duas deputadas como integrantes
da Mesa Diretora da Casa.
“Quero também cumprimentar todos os parlamentares dessa Casa que estão aqui essa
semana iniciando uma nova legislatura e desejar boa sorte a eles e à nova mesa diretora
da Casa. O Democratas, aqui na Assembleia, começou com o pé direito com duas
representantes mulheres na Mesa da Assembleia: a 1ª secretária, deputada Andreia
Rezende, e a 4ª secretária, deputada Daniella Tema”, concluiu.
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