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Wellington cobra da CAEMA que encaminhe a lista de cargos comissionados à 
Assembleia Legislativa 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso solicitou à Companhia de Saneamento 
Ambiental do Maranhão – CAEMA, por meio do requerimento n° 381/2019, a lista 
atualizada de funcionários que ocupam cargos comissionados, bem como suas 
respectivas funções e salários. O requerimento foi aprovado pela mesa diretora e 
encaminhado ao presidente da CAEMA, Carlos Rogério Santos de Araújo. 
 
Segundo Wellington, o objetivo é dar mais transparência aos atos da Companhia e 
informar a população sobre o custeio da folha de pagamento dos funcionários, uma vez 
que a CAEMA, segundo o presidente Carlos Rogério, passa por uma crise financeira e 
tem prestado serviços de péssima qualidade no abastecimento de água em todo Estado. 
 
“Solicitamos a Companhia que informa a lista atualizada de funcionários que ocupam 
cargos comissionados, bem como, de suas respectivas funções e salários. O objetivo é 
saber como a CAEMA tem custeado a folha de pagamento dos funcionários diante da 
crise assumida pelo próprio presidente. Além disso, a população maranhense tem 
sofrido com a falta d’água em todo o Estado diante dos péssimos serviços prestados pela 
CAEMA. Por isso, para dar mais transparência aos atos da Companhia e informar a 
população, aguardamos as informações solicitadas em nosso requerimento. A população 
maranhense não merece ser prejudicada diante da incompetência do governo do Estado 
na gestão da CAEMA”, disse Wellington. 
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Leonardo Sá reúne-se com Josimar de Maranhãozinho e Roberto Rocha em Brasília 

 
 
Nesta semana em visita ao Congresso Nacional, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá 
(PL) reuniu-se com parlamentares maranhenses e garantiu o apoio necessário para 
desenvolver, ainda neste ano, novos projetos no município de Pinheiro e toda a Baixada 
Maranhense. 
 
Na quarta (03), na Câmara dos Deputados teve uma importante audiência com o 
deputado federal e presidente do Partido Liberal-PL, Josimar de Maranhãozinho para 
alinhar novos projetos para Pinheiro e toda a Região. 
 
“Nesta ocasião aproveitamos para levar as necessidades que nossa região carece em 
caráter emergencial e Josimar de Maranhãzinho, presidente de nosso partido, de 
prontidão externou seu total apoio em novos projetos que tenho para Pinheiro e toda a 
Baixada”, declarou Dr. Leonardo Sá. 
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Na quinta (04), o senador Roberto Rocha recebeu o deputado Leonardo Sá em seu 
gabinete, no Senado Federal, para alinhar o futuro do PSDB na cidade de Pinheiro e 
desenvolver novos projetos na Baixada Maranhense. 
 
“Uma recepção calorosa do nosso senador para tratarmos do futuro do PSDB em 
Pinheiro, onde de protidão externou apoio, enquanto estiver em seu mandato, aos 
projetos que desenvolverei, daqui pra frente, na Baixada Maranhense. Uma reunião 
muito produtiva, onde reforça o meu compromisso em levar bem-estar e qualidade vida 
aos maranhenses”, enfatizou Dr. Leonardo. 
 
Na visita ao senador estiveram presentes o presidente do PRTB, Márcio Coutinho, o ex-
deputado estadual, Alexandre Almeida e o vereador, Genival Alves. 
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Wellington defende idosos durante projeto “Direitos, Cidadania e Dignidade na Melhor 
Idade” 

 
 
Durante o último sábado (06), o deputado estadual Wellington do Curso participou do 
projeto “Direitos, Cidadania e Dignidade na Melhor Idade” da Faculdade Estácio São Luís. 
O evento que é realizado pelos alunos do Curso de Direito e coordenado pelo Marco 
Aurélio, contou com a presença do promotor de justiça Augusto Cutrim que ministrou 
uma palestra sobre os direitos da pessoa idosa, além da Dra Bruna Feitosa, presidente 
da Comissão do Direitos dos idosos da OAB/MA. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington fez referência à importância de se lutar, diariamente, 
para que os direitos dos idosos sejam assegurados. 
 
“Em defesa dos idosos do Maranhão, na Assembleia Legislativa, já apresentamos e 
aprovamos os projetos de lei nº 51/2017, que cria o Programa de Fisioterapia para Idoso 
(fisioterapia geriátrica) e, ainda, o PL 32/2017, que previne acidentes domésticos com 
idosos. É nossa obrigação lutar, diariamente, para que os nossos idosos sejam 
protegidos”, disse o deputado estadual Wellington do Curso. 
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Após indicação de Duarte Jr, novos postos de recarga serão inaugurados nesta terça-
feira (9) 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr participa da inauguração do posto de recarga de 
passagens do Viva Beira-Mar nesta terça-feira, 9 de julho, às 9 horas. O evento faz parte 
da primeira etapa de entregas, que inclui ainda postos de recarga no Viva Shopping da 
Ilha (Cohama), Viva Shopping Pátio Norte (Estrada de Ribamar) e em todos os terminais 
de integração. 
 
Os novos postos representam oportunidade de trabalho para os cobradores demitidos, 
que deverão passar por cursos de capacitação realizados pelas próprias empresas ou 
pelo SET. A novidade é resultado de indicação protocolada pelo deputado estadual 
Duarte Jr, que solicitou a descentralização dos serviços dos postos permitindo mais 
opções para os usuários, e de termo de cooperação técnica firmado entre Procon-MA e 
SET, que estabeleceu a parceria para que os novos postos funcionem na estrutura dos 
Vivas. 
 
A medida atende a uma antiga reivindicação de estudantes, trabalhadores e demais 
usuários de transporte público em São Luís. Agora, os usuários poderão fazer a recarga 
também aos finais de semana, já que o Viva Shopping da Ilha funciona das 13h às 19h 
aos sábados e domingos. Além da recarga de créditos eletrônicos de passagem, os postos 
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também realizarão a emissão do cartão de vale-transporte e os usuários terão 
atendimento rápido, moderno e inclusivo, já que a estrutura dos Vivas oferece conforto, 
segurança e recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência. 
 
A criação de novos postos foi decidida em reunião no mês de junho, com a presença de 
Duarte Jr, Procon-MA e o presidente do SET, Gilson Caldas Neto. As próximas entregas 
estão marcadas para o mês de agosto, quando serão inaugurados novos postos também 
na Central da Cidadania (São José de Ribamar), no Viva Shopping Passeio (Cohatrac) e na 
sede do Procon-MA, no bairro São Francisco. 
 
Outra novidade será a criação do cartão de transporte do servidor público estadual, de 
uso exclusivo da categoria, demanda discutida em reunião com Procon-MA, SET, Duarte 
Jr e a secretária estadual de Gestão e Previdência (Segep), Flávia Alexandrina. 
 
SERVIÇO: 
 
O quê: Inauguração de novos postos de recarga e emissão de cartão de vale-transporte. 
 
Quando: 9 de julho – Terça-feira 
 
Horário: 9h 
 
Local: Viva Beira-Mar – Centro 
 
FASE 1: 
 
Dia: 09 de julho/2019 
 
Serviços: Venda de créditos e emissão de cartão de vale-transporte 
 
Posto 1 – Viva Beira-Mar 
Posto 2 – Viva Shopping da Ilha 
Posto 3 – Viva Pátio Norte 
 
FASE 2: 
 
Mês: Agosto 
 
Serviços: Venda de créditos e emissão de cartão de vale-transporte 
 
Posto 4 – Viva Shopping Passeio 
Posto 5 – Central da Cidadania em São José de Ribamar 
Posto 6 – Sede do Procon-MA – Bairro São Francisco 
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Cleide Coutinho discute ações de lazer e esporte com secretário Rogério Cafeteira 

A semana começou muito produtiva no gabinete da deputada estadual Cleide Coutinho 
(PDT), que, logo cedo, recebeu a visita do secretário de Estado de Esporte e Lazer 
(SEDEL), Rogério Cafeteira, para discutir ações ligadas ao esporte e ao lazer no 
Maranhão. Cleide tratou ainda das praças esportivas que a SEDEL pretende implantar 
nas cidades que fazem parte de sua base eleitoral. Nos espaços, serão disponibilizados 
equipamentos para a prática de diversas modalidades esportivas. 
 

 
 
O secretário destacou a promissora atuação da parlamentar. “Dra. Cleide é uma 
batalhadora incansável no interesse dos municípios que representa e nós estamos 
sempre alinhando nossas ideias para trazer benefícios concretos ao povo do Maranhão”, 
destacou Rogério Cafeteira. 
 
Para a deputada, o esporte e o lazer proporcionam mais qualidade de vida, além de 
afastar crianças e jovens do perigo das drogas. “Praticar esportes é muito bom. A gente 
sabe da quantidade de benefícios que os exercícios oferecem para nós. Estamos 
buscando viabilizar, junto a Sedel, esses espaços em nossos municípios para que sirvam 
de incentivo à criança e ao adolescente. Para eles, será uma oportunidade de se exercitar 
e brincar. Além disso, promove uma boa convivência com a comunidade e ainda os tira 
de caminhos errôneos. Infelizmente, a droga busca muitos jovens para fazer de vítimas 
e nosso papel é com a responsabilidade social”, apontou Cleide Coutinho. 
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Deputado Wellington defende idosos durante projeto “Direitos, Cidadania e Dignidade 
na Melhor Idade” 

 
Deputado Wellington reafirma a idosos participantes do programa sua luta por políticas  
públicas em prol da terceira idade 

 
Durante o último sábado (6), o deputado estadual Wellington do Curso participou do 
projeto “Direitos, Cidadania e Dignidade na Melhor Idade”, da Faculdade Estácio São 
Luís. O evento que é realizado pelos alunos do Curso de Direito e coordenado pelo Marco 
Aurélio, contou com a presença do promotor de justiça Augusto Cutrim que ministrou 
uma palestra sobre os direitos da pessoa idosa, além da Dra Bruna Feitosa, presidente 
da Comissão do Direitos dos idosos da OAB/MA. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington fez referência à importância de se lutar, diariamente, 
para que os direitos dos idosos sejam assegurados. 
 
“Em defesa dos idosos do Maranhão, na Assembleia Legislativa, já apresentamos e 
aprovamos os projetos de lei nº 51/2017, que cria o Programa de Fisioterapia para Idoso 
(fisioterapia geriátrica) e, ainda, o PL 32/2017, que previne acidentes domésticos com 
idosos. É nossa obrigação lutar, diariamente, para que os nossos idosos sejam 
protegidos”, disse o deputado estadual Wellington do Curso. 
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Deputado Wellington do Curso solicita ao TCE Termo de Ajustamento com a Prefeitura 
em defesa dos cobradores de ônibus de São Luís 

 
Wellington apresentou representação em que faz constar toda a fundamentação jurídica e reafirmou o  
seu compromisso com os cobradores de ônibus de São Luís 

 
O deputado estadual Wellington do Curso se reuniu, na manhã da última sexta-feira (5), 
com cobradores de ônibus e com o conselheiro do Tribunal de Contas do Maranhão 
Antônio Blecaute. O objetivo da reunião foi com base na Resolução TCE/MA Nº 296, de 
20 de junho de 2018, a fim de que o Tribunal proponha à Prefeitura de São Luís, a 
celebração de Termo de Ajustamento de Gestão, determinando ao Sindicato das 
Empresas de Transportes a manutenção dos cobradores nos seus respectivos postos de 
trabalhos. 
 
Durante a reunião, o deputado Wellington apresentou representação em que faz constar 
toda a fundamentação jurídica e reafirmou o seu compromisso com os cobradores de 
ônibus de São Luís. 
 



 

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 

“A ausência de cobrador no interior de ônibus significa possibilidade de danos aos 
usuários, mesmo porque os motoristas não têm capacidade de ao mesmo tempo dirigir 
e auxiliar internamente as pessoas dentro do veículo. A automatização, alegada pelas 
concessionárias, não importa em dispensar a mão de obra do cobrador, conforme 
melhor interpretação da Lei 8.987/95. Entre outras medidas, estamos aqui no TCE para 
que seja proposta à Prefeitura de São Luís a celebração de Termo de Ajustamento de 
Gestão, determinando ao Sindicato das Empresas de Transportes a manutenção dos 
postos de trabalho dos Cobradores nos seus respectivos postos de trabalhos. Nossa luta 
continua!”, disse o deputado Wellington do Curso. 
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Deputado Wellington recebe aprovados no concurso da Câmara municipal de São Luís 

 
Wellington recebeu comissão de concursados e recomendou solução administrativa 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu em seu gabinete, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, uma comissão de aprovados no concurso da Câmara municipal 
de São Luís e que, até o presente momento, aguardam a homologação do certame. A 
prova foi realizada no dia 17 de março para diversos cargos de nível médio e superior. 
 
Ao ouvir os aprovados no concurso, o deputado Wellington destacou a importância de 
se conseguir uma solução administrativa antes de recorrer aos meios judiciais para 
efetivar o direito de quem é aprovado em concurso público. 
 
“Aqui na Assembleia Legislativa, fazemos a defesa dos aprovados em concurso público 
desde o início do nosso mandato. Agora, com os aprovados no concurso da Câmara, não 
é diferente. Estamos aqui com homens e mulheres que se dedicaram e estudaram para 
obter a tão sonhada aprovação e esperam pelo momento da nomeação. Nosso objetivo 
é que consigamos isso administrativamente, evitando-se, assim, que se recorra ao 
Judiciário”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Como encaminhamento, ficou agendada uma Audiência para a próxima segunda-feira 
(08), na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
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Sancionada Lei de Edivaldo Holanda que combate o desperdício de alimentos 

 
 
Sancionada lei de Edivaldo Holanda que combate o desperdício de alimentos 
O governador Flávio Dino (PCdoB) sancionou a Lei 11.048, de 1º de julho de 2019, que 
institui, no âmbito do Estado, a Semana Estadual de Conscientização sobre o Desperdício 
de Alimentos, a ser realizada, anualmente, na segunda semana do mês de outubro. A lei 
é derivada de um projeto de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC) e busca 
promover a conscientização da população a respeito do desperdício, aproveitamento 
integral dos alimentos e nutrição, dentre outros temas relacionados. 
 
Na elaboração da lei, o parlamentar destacou a divulgação de políticas públicas e 
medidas que orientem o povo sobre o desperdício de alimentos, além da promoção de 
debates, palestras e outros eventos que venham a esclarecer os maranhenses sobre a 
temática. 
 
Em seu artigo 2º, a Lei destaca que o Poder Executivo poderá firmar convênios e 
parcerias com entidades e instituições, sem fins lucrativos, sempre com o objetivo de 
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debater o desperdício e aproveitamento integral de alimentos e nutrição. Sob a ótica do 
deputado, a Lei tem elevado alcance social e destaca sua importância em função de se 
buscar alternativas com vistas a evitar o grande desperdício de comida. 
 
Afirma o parlamentar que há uma crise social e econômica gigantesca no Brasil, onde 
são grandes os focos do desemprego, o que leva à fome, enquanto em outras áreas, 
incluindo o Maranhão, verifica-se um grande descarte de alimentos, exatamente pela 
falta de esclarecimentos. Para ele, a execução da referida lei vai ajudar muito na 
manutenção de um equilíbrio que evite o desperdício ao qual a lei se refere. 
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“Governo quer devolver valores do Porto do Itaqui de forma parcelada”, informa César 
Pires 

 
 
Em discurso na tribuna ontem (8), o deputado estadual César Pires (DEM) disse que o 
Governo do Maranhão quer devolver os valores sacados dos cofres da Emap (conforme 
atestou a Antaq) de forma parcelada. Pires referendou a informação em entrevista na 
manhã de hoje (9) no programa Ponto Final, da Rádio Mirante AM. 
 
O democrata também analisou a medida do Executivo. Para o deputado, a sinalização 
positiva do Governo do Maranhão de reembolsar a Emap confirma a tese de que o 
procedimento fugiu aos padrões legais. “Não existe mais dúvida de que o Governo Flávio 
Dino não poderia ter feito o que fez”, disse em discurso. 
 
Para o deputado, o pedido de devolução dos valores formalizado à Advocacia Geral da 
União (AGU) também atesta a ilegalidade. “A proposta para começar a devolver os 
valores de forma parcelada é um sinal claro de que houve desvio”, afirmou Pires. 
 
César Pires, na Assembleia, também destacou a vistoria realizada na semana passada 
pela comissão de deputados de Brasília. “O que é mais importante: o Ted Lago vai ser 
ouvido em caráter nacional”, referindo-se ao presidente da Emap. 

 


