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Roberto Costa diz que Neto Evangelista é a outra opção do MDB para prefeito de São 
Luís 

 
 
O deputado Roberto Costa disse que o colega Neto Evangelista é a outra opção do MDB 
na disputa pela prefeitura de São Luís. 
 
“O Victor Mendes é o nosso candidato a prefeito, mas não sendo ele temos simpatia pelo 
Neto Evangelista”, disse Roberto. 
 
Perguntado pelos blogueiros John Cutrim e Gilberto Léda sobre apoiar a candidatura de 
Adriano Sarney (PV) caso Victor Mendes não se viabilize, Roberto Costa disse que a outra 
opção é apenas Neto. “Nossa opção somente o Neto e ponto final”, concluiu. 

 

  

https://gilbertoleda.com.br/


 

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: 
Deputado Dr. Leonardo Sá destaca sanção da Lei que 

institui “A Casa do Idoso” no Maranhão de sua autoria 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/08/2019 

Deputado Dr. Leonardo Sá destaca sanção da Lei que institui “A Casa do Idoso” no 
Maranhão de sua autoria 

 
 
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), no retorno das atividades parlamentares, 
destacou a Lei Ordinária nº 11.075/2019 que institui a Política da Terceira Idade “Casa 
do Idoso” no Maranhão, de sua autoria, que foi sancionada no dia 19 de julho pelo 
governador, Flávio Dino. 
 
A Casa do Idoso será um local com profissionais treinados e equipamentos necessários, 
onde as famílias de baixa renda poderão deixar o idoso durante o dia, para o 
acompanhamento necessário, enquanto os familiares trabalham ou exercem suas 
profissões. 
 
A importância desta Lei foi reconhecida por todos os deputados, que aprovaram o seu 
Projeto de Lei nº196/2019 em primeiro turno, por unanimidade, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão (Alema). 
 
O que para o deputado, o Estado tem que criar os instrumentos necessários para cuidar 
das pessoas na terceira idade, pois a população está envelhecendo a cada dia, a 
expectativa do brasileiro aumenta e os governantes têm que se preocupar com isto. 
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“Eu tive uma grande felicidade, em menos de 06 meses de trabalho, ter uma lei aprovada 
pela Assembleia, e o mais importante sancionada pelo governador Flávio Dino, que cria 
‘A Casa do Idoso’ e regulamentada isso com a força da Lei. Nesta casa, o idoso não ficará 
parado e terá todo o acompanhamento de profissionais, com o amparo de cuidados 
como bem-estar, saúde e lazer, dentro destas unidades. Estou extremamente feliz de 
poder criar uma lei que irá beneficiar grande parte dos maranhenses”, destacou o Dr. 
Leonardo Sá. 
 
No momento, também aproveitou para fazer um balanço dos seis meses de seu primeiro 
mandato como deputado, onde fez 22 Indicações, criou 05 Projetos de Lei (tendo “A Casa 
do Idoso” sancionada), solicitou 03 Requerimentos e destinou 02 Emendas 
Parlamentares que irão beneficiar diretamente a população maranhense. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá destaca sanção da lei que institui a “Casa do Idoso” no 
Maranhão 

O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL), no retorno das atividades parlamentares, 
destacou a Lei Ordinária nº 11.075/2019, que institui a Política da Terceira Idade “Casa 
do Idoso”, no Maranhão, de sua autoria. A referida lei foi sancionada no dia 19 de julho 
pelo governador Flávio Dino (PCdoB). 
 

 
 
A Casa do Idoso será um local com profissionais treinados e equipamentos necessários, 
onde as famílias de baixa renda poderão deixar o idoso durante o dia, para o 
acompanhamento necessário, enquanto os familiares trabalham ou exercem suas 
profissões. 
 
A importância desta Lei foi reconhecida por todos os deputados, que aprovaram o seu 
projeto de lei em primeiro turno, por unanimidade. 
 
De acordo com o deputado, o Estado tem que criar os instrumentos necessários para 
cuidar das pessoas na terceira idade, pois a população está envelhecendo a cada dia, a 
expectativa do brasileiro aumenta e os governantes têm que se preocupar com isto. 
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“Eu tive uma grande felicidade, em menos de 06 meses de trabalho, ter uma lei aprovada 
pela Assembleia, e o mais importante, sancionada pelo governador Flávio Dino, que cria 
‘A Casa do Idoso’, enfatizou. 
 
Segundo o deputado, o idoso, nesta casa, não ficará parado e terá todo o 
acompanhamento de profissionais, com o amparo de cuidados como bem-estar, saúde 
e lazer, dentro destas unidades. “Estou extremamente feliz de poder criar uma lei que 
irá beneficiar grande parte dos maranhenses”, destacou o Dr. Leonardo Sá. 
 
O deputado fez um balanço dos seis meses de sua atuação parlamentar em seu primeiro 
mandato, apresentando 22 indicações, cinco projetos de lei (sendo “A Casa do Idoso” 
um deles), três requerimentos e duas emendas parlamentares que irão beneficiar 
diretamente a população maranhense. 
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Deputado é autor do projeto que resultou na lei que cria a Casa do Idoso, sancionada 
pelo governador Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Leonardo Sá (PL), no retorno das atividades parlamentares, 
destacou a Lei Ordinária nº 11.075/2019, que institui a Política da Terceira Idade “Casa 
do Idoso”, no Maranhão, de sua autoria. A referida lei foi sancionada no dia 19 de julho 
pelo governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
A Casa do Idoso será um local com profissionais treinados e equipamentos necessários, 
onde as famílias de baixa renda poderão deixar o idoso durante o dia, para o 
acompanhamento necessário, enquanto os familiares trabalham ou exercem suas 
profissões. 
 
A importância desta Lei foi reconhecida por todos os deputados, que aprovaram o seu 
projeto de lei em primeiro turno, por unanimidade. 
 
De acordo com o deputado, o Estado tem que criar os instrumentos necessários para 
cuidar das pessoas na terceira idade, pois a população está envelhecendo a cada dia, a 
expectativa do brasileiro aumenta e os governantes têm que se preocupar com isto. 
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“Eu tive uma grande felicidade, em menos de 06 meses de trabalho, ter uma lei aprovada 
pela Assembleia, e o mais importante, sancionada pelo governador Flávio Dino, que cria 
‘A Casa do Idoso’”, enfatizou. 
 
Segundo o deputado, o idoso, nesta casa, não ficará parado e terá todo o 
acompanhamento de profissionais, com o amparo de cuidados como bem-estar, saúde 
e lazer, dentro destas unidades. 
 
“Estou extremamente feliz de poder criar uma lei que irá beneficiar grande parte dos 
maranhenses”, destacou o Dr. Leonardo Sá. 
 
O deputado fez um balanço dos seis meses de sua atuação parlamentar em seu primeiro 
mandato, apresentando 22 indicações, cinco projetos de lei (sendo “A Casa do Idoso” 
um deles), três requerimentos e duas emendas parlamentares que irão beneficiar 
diretamente a população maranhense. 
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Wellington do Curso cobra de Flávio Dino explicações pelo atraso no pagamento 
profissionais da Seduc 

 
Wellington apresentou requerimento em que solicita o pagamento aos servidores da educação 

 
Em pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa, na última terça-feira (6), o 
deputado Wellington do Curso (PSDB) cobrou esclarecimentos do governo Flávio Dino 
sobre o atraso no pagamento dos funcionários da Secretaria de Educação do Estado 
contratados por meio da empresa LSL – Locações e Serviços que prestam serviços para 
Seduc e estão com seus salários em atraso há cerca de três meses. Além dos salários, 
benefícios como cesta básica mensal também são devidos aos funcionários. 
 
Na oportunidade, o parlamentar anunciou um requerimento de sua autoria, por meio 
do qual cobra explicações sobre o atraso, pois segundo os funcionários, o Governo do 
Estado não está efetuando o repasse para a empresa prestadora de serviços que efetua 
o pagamento. Além disso, destacou que a LSL – Locações e Serviços tem quatro contratos 
com a Seduc, que, somados, chegam ao valor de quase R$ 14 milhões. 
 
“Recebemos as reclamações de homens e mulheres, trabalhadores contratados para 
prestarem serviços para a Secretária de Educação do Estado, que estão com os salários 
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e benefícios atrasados há cerca de três meses. Em defesa dos direitos dessas pessoas, 
solicito ao governador Flávio Dino (PCdoB) e a Secretaria de Educação que adotem as 
devidas providências para solucionar o problema urgente, pois os trabalhadores 
necessitam receber seus pagamentos para se sustentar. Sabemos que a 
responsabilidade direta é da empresa prestadora de serviço, mas não podemos esquecer 
que o Estado tem contratos milionários com essas empresas e que ainda está no 
controle. Diante disso, protocolamos indicação solicitando que o pagamento seja 
restabelecido e requerimento solicitando explicações sobre o atraso no pagamento dos 
funcionários terceirizados da Seduc”, disse Wellington. 
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Thaiza Hortegal propõe Medalha Manuel Beckman a padre de Pinheiro 

 
 
A deputada Dra.Thaiza Hortegal (PP) propôs Projeto de Resolução, nesta quinta-feira (8), 
para homenagear com a outorga da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman o 
romano Luigi Risso, padre que chegou ao município de Pinheiro em 1960. 
 
Além da sua missão de evangelizar a comunidade acolhedora da baixada maranhenses, 
o sacerdote se destaca pelo seu forte trabalho na educação, infraestrutura e saúde. Em 
Pinheiro, ao longo dos anos, edificou escolas, pontes, hospital, estradas vicinais, poços, 
em sua maioria na força de seus próprios braços. 
 
“Padre Luigi Rossi é um cidadão extremamente importante para a cidade de Pinheiro, 
participante ativo da construção não apenas desta cidade, porque seu trabalho sempre 
ultrapassou as fronteiras, como a alfabetização de crianças carentes em Presidente 
Sarney, e sempre recebendo o apoio dos amigos, comerciantes e autoridades locais na 
sua empreitada pela Baixada maranhense”, explicou a Dra. Thaiza. 
 
Atualmente, o padre Risso mantém várias escolas, pois acredita que uma criança que 
recebe educação e alimentação, tende a ser uma criança saudável e um adulto 
comprometido com sua família e comunidade. Das obras de suas mãos, surgiram 
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grandes políticos, empresários, médicos, advogados, vários profissionais a serviço da 
cidade de Pinheiro. 
 
“Outro grande serviço prestado pelo padre Risso é a implantação da APAE em Pinheiro, 
com instalações modernas e realizando atendimento em várias especialidades. Ele é uma 
personalidade que mudou a história social desta cidade ao construir mais de 30 escolas, 
hospital, estradas vicinais, obras para a Polícia Civil, pontes, igrejas e promoveu os mais 
diversos tipos de doações e investimentos em políticas públicas”, ressaltou a 
parlamentar. 
 
Hoje, aos 87 anos, padre Luigi é referência humana e cristã por seus gestos de bondade 
e coragem, por deixar seu país para desbravar terra estrangeira, onde dedicou a maior 
parte de sua vida para o ministério e o Evangelho. Já foi agraciado com a Medalha 
Brigadeiro Falcão, maior comenda da Polícia Militar do Maranhão. 

 


