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Absurdo: representante da “Ciência e Tecnologia” votou contra a tecnologia do Uber. 

Uber em São Luís, deputado Bira pode responder? Esperava mais de um político que 
sempre se colocou como voz do povo, mas, erroneamente preferiu votar com os 
taxistas, chamados no parlamento estadual, pelo deputado Edilázio Jr. de “máfia da 
placa vermelha” em alusão à atitude de serem “protegidos” pelos vereadores de São 
Luís. 
 
Esse pequeno texto foi elaborado através de uma indagação feita por um leitor de um 
blog da capital que, indignado, criticou a atuação do ex-secretário de Ciência e 
Tecnologia, Bira do Pindaré, que absurdamente votou contra a tecnologia.  Abaixo, 
trecho do blog do Marco D’Eça. 
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Nota: 
 
Sem mordaças, nem medo de falar a verdade. 
 
Como jornalista de política procuro fazer diferente, confrontar nossos políticos que são 
nossos representantes sobre os governos, já que eles são, acima de tudo, fiscais do 
povo. 
 
Portanto, nada de intrigas, faço essas observações como cobrança, e deixo o espaço 
aberto ao deputado Bira, representante da “Ciência e Tecnologia”, assim como ao 
deputado Edilazio Jr., que chamou os vereadores de “máfia da placa vermelha”, aos 
vereadores chamados de “mafiosos”, ou qualquer outro que queira se pronunciar 
sobre o assunto. 
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Sem ética e sem moral: Othelino e Bira perderam outra oportunidade de mostrar 
diferença. 

Manobra governista jogou mais lixo debaixo do tapete. 
 
Atenção eleitores, eleição 2018 está chegando, na hora de votar saiba quem 
representa de fato, que deseja passar a limpo nosso Maranhão, limpar da corrupção e 
fazer diferença. 
 
Um parlamento liderado por Othelino Neto (PCdoB) e Bira do Pindaré (PSB), deputados 
que antes cobravam ética, pregavam mudança de atitude, mas na primeira 
oportunidade agem pior que os políticos ligados a ex-governadora Roseana Sarney. 
Será que agora estão com moral para chamar Temer e Sarney de corruptos ou 
“golpistas”? 
 
Ficou evidente que encerraram suas participações como representantes do povo no 
Maranhão. Afinal, ficou difícil falar em mudança agindo com as mesmas manobras para 
livrar aliados envolvidos em corrupção. Abaixo, a vergonhosa atitude dos deputados 
governistas, que resolveram arquivar um processo contra um deputado do partido do 
governador Flávio Dino. 
 

 



 

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 saber mais clic aqui: peixe eleitoreiro 
 

  

http://blogdoricardosantos.com.br/2017/05/10/peixe-eleitoreiro-comunista-comissao-de-etica-se-reune-a-portas-fechadas-na-assembleia/
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Deputado Wellington é eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico 

 
 
Durante a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), 
realizada anualmente pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(UNALE) que aconteceu em Foz do Iguaçu/PR, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PP) foi eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico. A eleição foi realizada 
durante a Assembleia Geral do Parlamento Amazônico e teve como destaque a 
discussão das mudanças necessárias para o desenvolvimento do Brasil, a exemplo da 
ênfase na educação pública. Para presidente, foi eleito o deputado Coronel Chagas 
(PRTB/RR) em substituição ao deputado Sinésio Campos (PT/AM). 
 
“O deputado Wellington conquista esse importante cargo em consequência da sua 
forte atuação em defesa do Maranhão e dos estados da região Amazônica. O 
Maranhão tem um grande representante”, destacou o deputado Sinésio Campos 
(PT/AM), ex-presidente do Parlamento Amazônico. 
 
De acordo com o deputado Wellington, eleito vice-presidente do Parlamento 
Amazônico, esta é a oportunidade de colocar o Maranhão no centro das discussões de 
preservação e conservação da Amazônia maranhense, além de desenvolver políticas 
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públicas voltadas para a área de abrangência, bem como fomentar o desenvolvimento 
da Região Norte do País. . 
 
“A Amazônia maranhense é dona de rica biodiversidade, pois ocupa 26% do bioma 
amazônico. Está em 62 municípios do Maranhão e representa, em termos de bioma, 
34% do território do Estado. No entanto, ela corre o sério risco de desaparecer. Há 
anos vem sofrendo com problemas como desmatamentos, retirada ilegal de madeira, 
mineração, produção de carvão, caça excessiva e criação de gado, além de problemas 
de demarcação de terras indígenas. Além disso, recebe pouca atenção do poder 
público estadual e federal e sua importância é ignorada por grande parte dos 
maranhenses. Ao assumir como Secretário de Direitos Humanos do Parlamento 
Amazônico, tenho a oportunidade de colocar o Maranhão no centro das discussões 
de preservação e conservação da Amazônia maranhense, além de desenvolver 
políticas públicas voltadas para nossa área de abrangência. Mesmo com todas as 
dificuldades, há a necessidade da percepção da sociedade maranhense, brasileira e 
internacional sobre os problemas ambientais que ameaçam a Amazônia e a 
importância de sua conservação certamente poderá salvar a última fronteira 
amazônica do Maranhão. Quanto mais informações forem geradas e difundidas a 
respeito da região, maiores as chances de conservação da nossa Amazônia para as 
futuras gerações. Temos denunciado a redução de voos e o isolamento dos Estados 
que compõem o Parlamento Amazônico, temos que fazer união de forças e reverter 
essa situação, que com certeza será de suma importância para o turismo e 
desenvolvimento econômico da região”, afirmou Wellington. 
 
O Parlamento Amazônico é formado por deputados estaduais dos nove estados que 
compõem a Amazônia Legal brasileira: Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, 
Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. O grupo busca soluções para problemas 
vivenciados na Amazônia, com alternativas que aliem desenvolvimento sustentável e 
crescimento econômico. 
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Projeto de Lei do Deputado Wellington sobre Mobilidade Urbana é aprovado na 
Assembleia Legislativa 

 
 
O Projeto de Lei 150/2016, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso (PP), 
recebeu aprovação unânime pelas Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
A matéria foi deliberada durante a sessão plenária e agora aguarda a sanção do 
Governo do Estado. 
 
Ao fundamentar a proposta, Wellington destacou que cabe agora ao Governador 
permitir que haja, de fato, uma legislação sobre a mobilidade urbana no Maranhão, o 
que trará melhorias significativas para a população. 
 
“O congestionamento no trânsito de São Luís e em outros municípios do Maranhão já 
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é algo comum. Esses engarrafamentos intermináveis e essa falta de acessibilidade 
são consequências do descumprimento de recomendações legais. São Luís, por 
exemplo, vai na contramão de uma recomendação prevista em Lei e sequer possui 
um Plano de Mobilidade. Como podemos exigir um trânsito que não seja caótico 
quando não temos nem o básico?”. 
 
Wellington detalhou ainda medidas que, se efetivadas, garantirão menos 
congestionamento e, certamente, um trânsito mais rápido e acessível. 
 
“É preciso que haja uma convergência na integração dos diferentes tipos de 
transportes: ônibus, bicicleta, carro e, sobretudo, um esforço para que haja 
integração e conexão entre os tipos de transportes. A prioridade deve estar nas 
pessoas e, consequentemente no estudo dos espaços públicos para os pedestres. 
Medidas simples como padronização de calçadas, enfatizando a acessibilidade, 
ciclovias, corredores exclusivos etc. seriam capazes de atenuar esse caos em que 
vivemos. Fazer tudo isso com planejamento, com estudo técnico. Esse é o objetivo do 
projeto que aqui apresentamos”, afirmou Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO DE LEI 
 
O Projeto de Lei N.º 150/2016 tem o objetivo de promover a integração dos modais de 
transporte e a melhoria dos sistemas de acessibilidade e mobilidade dos cidadãos que 
trata das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Dentre outras ações, o 
PL garante: 
 
– redução dos congestionamentos nas cidades; 
– melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 
mobilidade; 
o aprimoramento da relação custo/benefício dos serviços essenciais de transporte 
público, enfatizando uma tarifa acessível; 
– eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 
– segurança nos deslocamentos das pessoas. 
Há ainda a priorização na mobilidade do pedestre com a padronização das calçadas e 
com a institucionalização do código do pedestre; além do incentivo ao ciclismo e outros 
meios alternativos. 
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Prefeito Zé Martins participa do lançamento da pré-candidatura de Sarney Filho ao 
Senado 

 
 
Na última sexta-feira (2), o prefeito de Bequimão, Zé Martins (PMDB), acompanhado 
de secretários municipais, participou do lançamento da pré-candidatura do ministro de 
Meio Ambiente, Sarney Filho, ao Senado Federal. 
 
O encontro contou com prefeitos, ex-prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, deputados 
estaduais, federais, além do senador João Alberto e da ex-governadora Roseana 
Sarney, mostrando a força política de Sarney Filho no estado. Os correligionários 
declararam total apoio à pré-candidatura de Sarney Filho para senador. 
 
Na avaliação do deputado estadual Adriano Sarney (PV), o encontro mostra a confiança 
que o Maranhão tem no trabalho desenvolvido pelo ministro. “Nunca tinha visto algo 
parecido. A capacidade de aglutinar tantas lideranças políticas das mais diversas 
regiões do nosso estado e de partidos das mais variadas posições políticas, só com 
amizade, amor, gratidão, dedicação e estima aos serviços prestados ao longo de sua 
trajetória política de mais de 40 anos sem nenhuma mácula”, destacou o deputado. 
 
Durante o evento, Sarney Filho garantiu estar qualificado para o novo desafio e, 
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afirmou ainda, conhecer os “caminhos de Brasília” para ajudar ainda mais o Maranhão. 
 
Sarney Filho tem em sua trajetória um mandato de deputado estadual, nove mandatos 
de deputado federal e, pelo seu engajamento na área ambiental, foi nomeado ministro 
do Meio Ambiente pela segunda vez. 
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Deputado Rigo Teles defende a criação de novos municípios no Estado do Maranhão 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, foi à 
tribuna na terça-feira (6) para defender a criação de novos municípios no Maranhão, 
especialmente em povoados localizados nas regiões Central e Sul, considerados viáveis 
porque reúnem os critérios de viabilidade, exigência de população mínima e outros 
requisitos. 
 

 
 
Em sua fala, Rigo Teles relatou que o Senado aprovou o Projeto de Lei Complementar 
nº 199/2015, que regula a criação, incorporação, fusão e desmembramento de 
municípios. O projeto, de autoria do senador Flexa Ribeiro, irá à apreciação da Câmara 
Federal e, aprovado pelos deputados, será encaminhado à sanção presidencial ainda 
durante esse ano. 
 
O projeto estabelece critérios rígidos para a criação de municípios e atende interesses 
de vários distritos que reivindicam emancipações. Uma das alegações para a aprovação 
é que a proposta não libera, mas apenas organiza a criação de municípios, pois existem 
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distritos ou povoados distantes dos seus municípios, sem oferta de serviços públicos. 
 
Rigo Teles informou que conforme foi amplamente discutido o projeto de lei 
complementar reúne critérios de viabilidade, exigência de população mínima e regras 
para a apresentação de propostas de fusão ou desmembramento de municípios. As 
assembleias estaduais realizarão plebiscitos para consulta à população interessada, dos 
seus respectivos povoados ou distritos. 
 
LUTA NA ALEMA E NO CONGRESSO 
 
De acordo com o texto do projeto, o ponto de partida para a criação de novos 
municípios maranhenses será a apresentação do requerimento na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, apoiado por 20% do eleitorado da área alvo de emancipação 
ou desmembramento, ou 3% os eleitores de cada um dos municípios com pretensões 
ou fusão e incorporação. 
 
Também terão de ser feitos estudos de viabilidade municipal, pois a criação de novos 
municípios também depende do alcance de um contingente populacional mínimo. 
Assim, depois de fundido ou dividido, sua população será igual ou a superior a seis mil 
habitantes nas regiões Norte, Centro-Oeste, e 12 mil habitantes no Nordeste, e 20 mil 
na região Sul e Sudeste. 
 
Na ocasião, o deputado Rigo revelou que está trabalhando também junto à Bancada 
Maranhense no Congresso Nacional na modificação desse ponto do projeto de lei, 
porque o Nordeste não pode ter uma população menor do que a região Norte e 
Centro-Oeste, para que seja uma população mínima de, em vez de 12 mil habitantes, 
que seja de seis mil habitantes. 
 
Diante disso, o deputado Rigo Teles apresentou um requerimento na Assembleia 
Legislativa, com o aval dos colegas deputados, solicitando o apoio da Bancada 
Maranhense da Câmara Federal, no sentido da aprovação do projeto de lei 
complementar em epígrafe, pois entendemos a necessidade da criação de novos 
municípios no Estado do Maranhão. 
 
GRANDES E PRÓSPEROS POVOADOS 
 
Para o deputado Rigo Teles, o Estado do Maranhão não pode ficar atrás dos outros 
estados como Minas Gerais (853 municípios), São Paulo (645 municípios), Rio Grande 
do Sul (496 municípios), Bahia (417 municípios), Goiás (246 municípios), Paraíba (223 
municípios) e do Piauí, que tem 224 municípios e menos da metade da extensão 
territorial do Maranhão. 
 
No pronunciamento, Rigo citou alguns povoados do Maranhão que preenchem todos 
os requisitos para emancipação: Santa Vitória e Ipiranga (Barra do Corda); Alto Brasil 
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(Grajaú); Alto Brasil, Brejinho (Bacabal); Palmares (Itapecuru); Palestina (Brejo); 
Cajazeiras (Codó); Nazaré do Bruno (Caxias); Belém do Maranhão (Tuntum); Baixão 
Grande (São Domingos) e Coque (Vitória do Mearim). 
 
Também foram citados os povoados Jacaré (Penalva), João Evangelista (Zé Doca); Santa 
Luzia do Tide de Santo Onofre e Faísa (Santa Luzia do Tide), Cocos (Mirador) e 
Açailândia (Bacabal). “Esses povoados precisam caminhar com as próprias pernas e 
crescer, como os que foram emancipados em 1996 e hoje são motivo de orgulho para o 
Maranhão”, disse Rigo. 
 
Finalizando, Rigo pediu o apoio dos colegas parlamentares e prometeu mobilizar os 
deputados e senadores maranhenses, em Brasília (DF), para ver o projeto de autoria do 
senador Flexa Ribeiro, ir à apreciação da Câmara Federal, aprovado pelos deputados e 
sancionado pelo presidente da República. Rigo luta pela emancipação dos municípios 
desde o primeiro mandato. 
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Andrea Murad lamenta arquivamento do Caso Levi Pontes na Comissão de Ética… 

 
PROTEÇÃO. Levi Pontes recebeu a leniência dos colegas na Comissão de Ética 

 
Publicado nesta quinta-feira, 8, no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, o parecer da 
Comissão de Ética arquivando a representação protocolada pela deputada Andrea 
Murad contra o deputado Levi Pontes (PCdoB), que teve áudio divulgado conversando 
com assessor sobre sua cota de peixes, adquiridos com recursos públicos da prefeitura 
de Chapadinha, que seriam destinados para lideranças políticas até de outros 
municípios em troca de votos. 
 
– Por favor, veja a sua, dos vereadores todos nossos que tão insatisfeitos… da 
necessidade de uma cota pra mim bem antes que na hora que o peixe chegar em 
Chapadinha, para os nossos municípios tipo Santa Quitéria, São Benedito. Aí tu vê, 
São Benedito foi porque me pediu e eu fiquei de mandar deixar no meu carro…Ele 
[prefeito de Chapadinha] tem compromisso de me eleger. Não é só votar em 
Chapadinha – revela áudio de Levi Pontes. 
 
Pela conduta incompatível com o cargo, Andrea Murad pediu à Comissão de Ética a 
instauração de processo contra Levi Pontes por quebra de Decoro Parlamentar previsto 
no artigo 12 do Código de Ética, anexando todas as provas referentes à declaração 
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dada pelo parlamentar comunista no áudio e na própria imprensa após divulgação do 
caso. No entanto, a comissão viu “ausência de justa causa (inexistência de provas 
robustas nos autos) para o pedido”. 
 
– Triste a decisão da Comissão de Ética diante de provas incontestáveis da postura do 
deputado Levi Pontes. Mas espero que o Ministério Público, que abriu investigação 
para apurar o mesmo fato, siga sem o componente político protetor do governador 
Flávio Dino, que determinou a seus deputados arquivar processo, envergonhando 
mais uma vez esta Assembleia e o mandato parlamentar – disse Andrea. 
 
O parecer emitido é de autoria do relator Rogério Cafeteira (PSB), que é líder do 
governo na Casa… 
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Deputado Wellington é eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico 

 
Wellington frisou que sua eleição é oportunidade de colocar o Maranhão no centro das discussões de preservação  
e conservação da Amazônia 

 
Durante a Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), 
realizada anualmente pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(UNALE) que aconteceu em Foz do Iguaçu/PR, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PP) foi eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico. A eleição foi realizada 
durante a Assembleia Geral do Parlamento Amazônico e teve como destaque a 
discussão das mudanças necessárias para o desenvolvimento do Brasil, a exemplo da 
ênfase na educação pública. Para presidente, foi eleito o deputado Coronel Chagas 
(PRTB/RR) em substituição ao deputado Sinésio Campos (PT/AM). 
 
“O deputado Wellington conquista esse importante cargo em consequência da sua 
forte atuação em defesa do Maranhão e dos estados da região Amazônica. O 
Maranhão tem um grande representante,” destacou o deputado Sinésio Campos 
(PT/AM), ex-presidente do Parlamento Amazônico. 
 
De acordo com o deputado Wellington, eleito vice-presidente do Parlamento 
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Amazônico, esta é a oportunidade de colocar o Maranhão no centro das discussões de 
preservação e conservação da Amazônia maranhense, além de desenvolver políticas 
públicas voltadas para a área de abrangência, bem como fomentar o desenvolvimento 
da Região Norte do País. . 
 
“A Amazônia maranhense é dona de rica biodiversidade, pois ocupa 26% do bioma 
amazônico. Está em 62 municípios do Maranhão e representa, em termos de bioma, 
34% do território do Estado. No entanto, ela corre o sério risco de desaparecer. Há 
anos vem sofrendo com problemas como desmatamentos, retirada ilegal de madeira, 
mineração, produção de carvão, caça excessiva e criação de gado, além de problemas 
de demarcação de terras indígenas. Além disso, recebe pouca atenção do poder 
público estadual e federal e sua importância é ignorada por grande parte dos 
maranhenses. Ao assumir como Secretário de Direitos Humanos do Parlamento 
Amazônico, tenho a oportunidade de colocar o Maranhão no centro das discussões de 
preservação e conservação da Amazônia maranhense, além de desenvolver políticas 
públicas voltadas para nossa área de abrangência. Mesmo com todas as dificuldades, 
há a necessidade da percepção da sociedade maranhense, brasileira e internacional 
sobre os problemas ambientais que ameaçam a Amazônia e a importância de sua 
conservação certamente poderá salvar a última fronteira amazônica do Maranhão. 
Quanto mais informações forem geradas e difundidas a respeito da região, maiores as 
chances de conservação da nossa Amazônia para as futuras gerações. Temos 
denunciado a redução de voos e o isolamento dos Estados que compõem o Parlamento 
Amazônico, temos que fazer união de forças e reverter essa situação, que com certeza 
será de suma importância para o turismo e desenvolvimento econômico da região ”, 
afirmou Wellington. 
 
O Parlamento Amazônico é formado por deputados estaduais dos nove estados que 
compõem a Amazônia Legal brasileira: Amazonas, Acre, Amapá, Roraima, Rondônia, 
Mato Grosso, Pará, Maranhão e Tocantins. O grupo busca soluções para problemas 
vivenciados na Amazônia, com alternativas que aliem desenvolvimento sustentável e 
crescimento econômico. 
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Assembleia aprova projeto de Wellington que dispõe sobre mobilidade urbana 

 
Wellington enumerou medidas que, se efetivadas, garantirão trânsito mais rápido e acessível 

 
O Projeto de Lei 150/2016, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso (PP), 
recebeu aprovação unânime pelas Comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
A matéria foi deliberada durante a sessão plenária e agora aguarda a sanção do 
Governo do Estado. 
 
Ao fundamentar a proposta, Wellington destacou que cabe agora ao Governador 
permitir que haja, de fato, uma legislação sobre a mobilidade urbana no Maranhão, o 
que trará melhorias significativas para a população. 
 
“O congestionamento no trânsito de São Luís e em outros municípios do Maranhão já é 
algo comum. Esses engarrafamentos intermináveis e essa falta de acessibilidade são 
consequências do descumprimento de recomendações legais. São Luís, por exemplo, 
vai na contramão de uma recomendação prevista em Lei e sequer possui um Plano de 
Mobilidade. Como podemos exigir um trânsito que não seja caótico quando não temos 
nem o básico?”. 
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Wellington detalhou ainda medidas que, se efetivadas, garantirão menos 
congestionamento e, certamente, um trânsito mais rápido e acessível. 
 
“É preciso que haja uma convergência na integração dos diferentes tipos de 
transportes: ônibus, bicicleta, carro e, sobretudo, um esforço para que haja integração 
e conexão entre os tipos de transportes. A prioridade deve estar nas pessoas e, 
consequentemente no estudo dos espaços públicos para os pedestres. Medidas 
simples como padronização de calçadas, enfatizando a acessibilidade, ciclovias, 
corredores exclusivos etc. seriam capazes de atenuar esse caos em que vivemos. Fazer 
tudo isso com planejamento, com estudo técnico. Esse é o objetivo do projeto que aqui 
apresentamos”, afirmou Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO DE LEI 
 

 
 
O Projeto de Lei N.º 150/2016 tem o objetivo de promover a integração dos modais de 
transporte e a melhoria dos sistemas de acessibilidade e mobilidade dos cidadãos que 
trata das diretrizes da Política Nacional de Mobilidade Urbana. Dentre outras ações, o 
PL garante: 
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– redução dos congestionamentos nas cidades; 
– melhoria nas condições urbanas da população no que se refere à acessibilidade e à 
mobilidade; 
o aprimoramento da relação custo/benefício dos serviços essenciais de transporte 
público, enfatizando uma tarifa acessível; 
– eficiência, eficácia e efetividade na prestação dos serviços de transporte urbano; 
– segurança nos deslocamentos das pessoas. 
Há ainda a priorização na mobilidade do pedestre com a padronização das calçadas e 
com a institucionalização do código do pedestre; além do incentivo ao ciclismo e outros 
meios alternativos. 
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Deputado condena divulgação de foto do dirigente do PSDC Fardado de Presidiário 

 
Antonio Aragão foi preso após ser flagrado com a mão na “massa” 

 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB), ex-secretário de Segurança do Estrado, fez 
nesta quinta-feira (8) um estranho pronunciamento no qual denunciou uma suposta 
“ditadura do judiciário”, por conta das delações da Lava Jato, e criticou a prisão e 
divulgação das fotos do presidente do Instituto de Desenvolvimento e Apoio à 
Cidadania, Antonio Aragão, vestido de presidiário, após ser preso em flagrante pela 
Polícia Federal desviando recursos da saúde pública do Maranhão. 
 
O parlamentar surpreendeu plenário e galeria por ser policial federal e criticar a forma 
como o dirigente d PSDC, flagrado com uma montanha de dinheiro desviado de um dos 
setores mais carentes do Estado, foi exposto na mídia. Cutrim condenou a exposição da 
fotografia de Aragão vestido com uniforme amarelo, bastante divulgada pelos blogs 
nesta quinta-feira (8). 
 
“Eu olhava nos blogs, ele de frente, de costa e com farda de presidiário. A penitenciária 
não tem esse poder; o Ministério Público não tem esse poder; a Polícia não tem esse 
poder. Aquilo ali é uma tortura psicológica contra a sua família que depois vai buscar 
direitos morais”, observou Cutrim. 
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Para o deputado “nós não podemos aceitar que uma pessoa presa, cautelarmente, 
possa ser execrada publicamente, porque nem sequer, começou a instrução do 
processo. Eu não estou dizendo se ele está certo ou não, porque eu não conheço o 
fato, e eu não sou amigo dele para defender causa, eu não conheço o trabalho. O que 
eu conheço é o hospital de Carutapera, que para mim ele presta um bom serviço a 
região”, acentuou Raimundo Cutrim. 
 
Aragão foi preso no final da tarde de sexta-feira uma ação conjunta do Ministério 
Público Federal, Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da 
União e da Receita Federal, o que levou ao sequestro de bens do acusado num total de 
R$ 12 milhões. 
 
Antes de defender um empresário corrupto, sem escrúpulos, capaz de desviar recursos 
da saúde pública num estado carente de atendimento, que este meliante está vestido 
de presidiário, porque é presidiário e deve ser tratado como qualquer outro marginal. 
 
Só para clarear ao deputado, a operação que levou Aragão para Pedrinhas apreendeu 
cerca de R$ 700 mil em espécie, sendo que foram R$ 450 mil apreendidos no IDAC, R$ 
85 mil no flagrante e mais R$ 90 mil em uma residência. Queria o que deputado? Que 
ele fosse apresentado como cidadão de bem? 
 


