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Deputado Sousa Neto rebate discurso de Stenio Rezende sobre instalação dos 
Bombeiros na cidade… 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) rebateu, na sessão plenária desta quinta-feira 
(9/2), o discurso do deputado Stenio Rezende (DEM), sobre a instalação do quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) em Santa Inês. 
 
O parlamentar esclareceu que a chegada dos Bombeiros naquele município ocorreu 
pelos esforços da classe empresarial e da população, e não por investimentos do 
governo Comunista e nem fruto de emenda parlamentar. “O que me traz aqui hoje é o 
sentimento de injustiça e da indignação na classe empresarial de Santa Inês pelo 
discurso do deputado Stenio na última quarta-feira (8), aqui nesta tribuna. A ida dos 
Bombeiros para aquela cidade é graças ao empenho dos empresários e da sociedade, e 
não pela emenda de R$ 1 milhão de sua autoria e pelo Governo do Estado”. 
 
Sousa Neto lembrou que essa é uma reinvindicação antiga dos moradores locais, e que 
o projeto foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Valdivino Cabral Filho. “Como 
representante de Santa Inês aqui nesta Casa, falo com propriedade porque conheço a 
minha cidade. Esse é um sonho de anos daquelas famílias. Quando cheguei a esta 
Assembleia como parlamentar, desde 2015, venho cobrando para que Santa Inês tenha 
um quartel dos Bombeiros”. 
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Em seu pronunciamento, o deputado detalhou como se deu, verdadeiramente, o 
processo de implantação do quartel. “Vamos à verdade dos fatos. O prédio onde 
funciona, hoje, a 9ª Companhia é uma doação do empresário João do Comercial 
Ferronorte, que não cobra aluguel. Todo o comércio local se uniu. Os colchões, móveis 
e até a limpeza do local foram feitos pelos comerciantes com a ajuda do presidente da 
Associação Comercial e atual secretário municipal de Indústria e Comércio, Fernando 
Ipiranga. O carro de combate a incêndio foi levado de Imperatriz e a ambulância de São 
Luis. Vamos dar a César o que é de César, fazer justiça e agradecer aos empresários. O 
povo de Santa Inês repudia essas inverdades”. 
 
“A emenda do deputado Stenio Rezende ainda vai ser colocada para comprar os 
materiais e equipamentos. Em 2015, destinei R$ 1 milhão e 675 mil para a gestão 
anterior. Não vejo esse fato como uma questão política. Minha preocupação é com o 
povo de Santa Inês, e vou agradecer a cada emenda que for mandada para lá. Este ano, 
já coloquei R$ 1,9 milhão a pedido da prefeita Vianey Bringel, para a área da saúde”, 
informou. 
 
Oportunismo e aumento de impostos 
 
Ainda nesta quinta-feira (9), utilizando o tempo dos blocos, Sousa Neto criticou a 
postura do deputado Stenio Rezende. “O deputado Stenio é um político oportunista. 
Porque esse interesse, só agora, por Santa Inês? Por que ele não pensou na cidade 
antes? Desafio o parlamentar a conhecer, verdadeiramente, a cidade. As obras que 
existem em Santa Inês, a exemplo do hospital macrorregional, foram feitas ainda pela 
ex-governadora Roseana e pelo ex-secretário Ricardo Murad, e inaugurado somente 
agora, depois de muita cobrança minha aqui nesta Casa”. 
 
Sobre o aumento dos impostos pelo governo Flávio Dino, aprovado pela bancada 
governista, ele questionou: “Como é que um deputado que representa o Estado do 
Maranhão pode votar a favor do aumento dos impostos, que tanto vai penalizar o 
povo? Como é que a pessoa pode dizer que representa um estado, um município, 
votando a favor do aumento dos impostos e contra o povo que mais precisa?”, 
indagou. (Diego Emir) 
 
Veja: vídeo 1 e vídeo 2 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eEvJoFYjqnY
https://www.youtube.com/watch?v=4-F8VQJnfH0
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Chico Leitoa dispara: “Roberto Rocha hoje se alia com quem votou contra ele em 
Timon” 

 
 
Uma das maiores lideranças políticas do Maranhão, o ex-prefeito de Timon Chico 
Leitoa (PDT), declarou sua insatisfação com o senador Roberto Rocha (PSB). De acordo 
com o pedetista, o socialista não soube valorizar o esforço do grupo político em torno 
do seu nome em 2014 e hoje está aliado com o principal adversário da família Leitoa, o 
deputado estadual Alexandre Almeida (PSD). 
 
Chico Leitoa deu uma declaração forte: “Roberto Rocha hoje se alia com quem votou 
contra ele em Timon. Muito mais do que isso, o deputado Alexandre Almeida lutou 
para derrotar o Roberto. Lamento a postura do senador”. 
 
Em 2014, Roberto Rocha obteve mais de 37 mil votos contra pouco mais de 30 mil 
votos do seu principal adversário, Gastão Vieira (PMDB). No duelo de deputado 
estadual, a família Leitoa venceu Alexandre Almeida. O Rafael Leitoa obteve mais de 21 
mil votos, já Almeida conquistou pouco mais de 17 mil votos, ou seja, fica claro que a 
ampla maioria conquista pelo senador socialista foi graças a força do grupo político de 
Chico Leitoa. 
 
Na opinião de Chico Leitoa é desnecessário o enfrentamento que Roberto Rocha está 
fazendo com a família em Timon, sempre eles foram aliados e poderiam estar juntos 
em 2018, porém o senador socialista optou por outro caminho, fora o fato de criar uma 
falta de estabilidade no próprio partido em que o filho, Luciano Leitoa, preside. 
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“As prefeituras devem priorizar concursados”, diz deputado Wellington durante 
audiência em Barreirinhas 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou, na tarde da última quarta-
feira, 8, uma Audiência Pública com os 328 aprovados no concurso público da 
Prefeitura de Barreirinhas em 2016. A Audiência foi realizada no salão São Vicente, no 
Centro da cidade. Estiveram presentes os vereadores Leonilde Chaves, Fábio Rocha e 
Evanir Rocha; Neto Araújo e Irlana Mendonça, aprovados no concurso; Gustavo 
Pereira, promotor de justiça e Rodrigo Sousa, procurador adjunto do município de 
Barreirinhas. 
 
Após mais de 04 horas de Audiência Pública, o procurador do município de Barreirinhas 
garantiu que a Prefeitura receberá os aprovados para que dialoguem e cheguem a um 
acordo. 
 
“Os aprovados no concurso de 2016 foram ao nosso gabinete, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, e relataram a insatisfação que é ter sido aprovado em 
concurso e não ter tido a posse. Ouvimos as reclamações e marcamos uma reunião 
preparatória. No entanto, eles ocuparam a sede da Prefeitura por 03 dias e, somente 
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após nos comprometermos com essa audiência pública, é que saíram do local. Hoje, 
terminamos essa audiência pública com o compromisso por parte da Prefeitura de 
Barreirinhas em receber os aprovados e, então, celebrar um acordo pautado na 
moralidade dos atos administrativos. Ora, as Prefeituras devem priorizar concursados 
e não contratações irregulares. Como deputado estadual, não podemos impor que 
haja a posse, mas estamos à disposição para intermediar esse diálogo entre 
Prefeitura e população. As Prefeituras devem priorizar concursados e não 
contratações irregulares. Devem respeitar as leis”, afirmou Wellington. 
 

 
 
Como encaminhamentos, o deputado Wellington deve apresentar relatório na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, que será encaminhado ao Ministério Público, 
Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o gabinete do deputado 
Wellington elaborará uma agenda de reuniões, a fim de manter um contato contínuo 
com os aprovados no concurso, Promotoria e Prefeitura de Barreirinhas. 
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos concursados de Peri Mirim 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a 
falar da situação da educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores 
aprovados no último concurso da prefeitura, realizado em 2015, estão tendo seus 
direitos negados pelo atual gestor, Geraldo. 
 
O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a 
Constituição Federal, nomeou e deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que 
foram aprovados no concurso. Estes tiveram seus salários de novembro e dezembro 
pagos, além do 13º salário. 
 
A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se 
recusa a pagar o salário dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios 
problemas, já que estes iriam atuar na educação infantil e do ensino fundamental do 
município. 
 
Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as 
crianças da cidade, por falta de professores. 
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“A educação de Peri Mirim clama por uma atenção do poder público, não só de nós, 
parlamentares, desta casa legislativa, mas também do tribunal de contas do estado. 
Clama por uma atenção do ministério público. E clama também pelo poder judiciário 
que tome providências para garantir que os servidores, regularmente nomeados e 
empossados, tenham direito a receber seus salários”, disse o deputado. 
 
Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para 
desempenhar as tarefas dos servidores concursados, já foram 200 contratados, além 
de estar designando professores do programa federal Projovem Campo – Saberes da 
Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso. 
 
Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a 
prefeitura de Peri Mirim, pacificamente, como forma de reivindicação. 
 
“As autoridades públicas, sobretudo o ministério público estadual, devem tomar 
providências para que seja garantida a lei, garantida a constituição para que não seja 
regra a contratação temporária, e, sim, a nomeação através de concurso público”, 
enfatizou Zé Inácio. 
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Sousa Neto rebate discurso de Stenio Rezende sobre instalação dos Bombeiros em 
Santa Inês 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) rebateu, na sessão plenária desta quinta-feira 
(9/2), o discurso do deputado Stenio Rezende (DEM), sobre a instalação do quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) em Santa Inês. 
 
O parlamentar esclareceu que a chegada dos Bombeiros naquele município ocorreu 
pelos esforços da classe empresarial e da população, e não por investimentos do 
governo Comunista e nem fruto de emenda parlamentar. “O que me traz aqui hoje é o 
sentimento de injustiça e da indignação na classe empresarial de Santa Inês pelo 
discurso do deputado Stenio na última quarta-feira (8), aqui nesta tribuna. A ida dos 
Bombeiros para aquela cidade é graças ao empenho dos empresários e da sociedade, 
e não pela emenda de R$ 1 milhão de sua autoria e pelo Governo do Estado”. 
 
Sousa Neto lembrou que essa é uma reinvindicação antiga dos moradores locais, e que 
o projeto foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Valdivino Cabral Filho. “Como 
representante de Santa Inês aqui nesta Casa, falo com propriedade porque conheço a 
minha cidade. Esse é um sonho de anos daquelas famílias. Quando cheguei a esta 
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Assembleia como parlamentar, desde 2015, venho cobrando para que Santa Inês 
tenha um quartel dos Bombeiros”. 
 
Em seu pronunciamento, o deputado detalhou como se deu, verdadeiramente, o 
processo de implantação do quartel. “Vamos à verdade dos fatos. O prédio onde 
funciona, hoje, a 9ª Companhia é uma doação do empresário João do Comercial 
Ferronorte, que não cobra aluguel. Todo o comércio local se uniu. Os colchões, 
móveis e até a limpeza do local foram feitos pelos comerciantes com a ajuda do 
presidente da Associação Comercial e atual secretário municipal de Indústria e 
Comércio, Fernando Ipiranga. O carro de combate a incêndio foi levado de Imperatriz 
e a ambulância de São Luis. Vamos dar a César o que é de César, fazer justiça e 
agradecer aos empresários. O povo de Santa Inês repudia essas inverdades”. 
 
“A emenda do deputado Stenio Rezende ainda vai ser colocada para comprar os 
materiais e equipamentos. Em 2015, destinei R$ 1 milhão e 675 mil para a gestão 
anterior. Não vejo esse fato como uma questão política. Minha preocupação é com o 
povo de Santa Inês, e vou agradecer a cada emenda que for mandada para lá. Este 
ano, já coloquei R$ 1,9 milhão a pedido da prefeita Vianey Bringel, para a área da 
saúde”, informou. 
 
Oportunismo e aumento de impostos 
 
Ainda nesta quinta-feira (9), utilizando o tempo dos blocos, Sousa Neto criticou a 
postura do deputado Stenio Rezende. “O deputado Stenio é um político oportunista. 
Porque esse interesse, só agora, por Santa Inês? Por que ele não pensou na cidade 
antes? Desafio o parlamentar a conhecer, verdadeiramente, a cidade. As obras que 
existem em Santa Inês, a exemplo do hospital macrorregional, foram feitas ainda 
pela ex-governadora Roseana e pelo ex-secretário Ricardo Murad, e inaugurado 
somente agora, depois de muita cobrança minha aqui nesta Casa”. 
 
Sobre o aumento dos impostos pelo governo Flávio Dino, aprovado pela bancada 
governista, ele questionou: “Como é que um deputado que representa o Estado do 
Maranhão pode votar a favor do aumento dos impostos, que tanto vai penalizar o 
povo? Como é que a pessoa pode dizer que representa um estado, um município, 
votando a favor do aumento dos impostos e contra o povo que mais precisa?”, 
indagou. 
 
Veja vídeo 1 – vídeo 2 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=eEvJoFYjqnY
https://www.youtube.com/watch?v=4-F8VQJnfH0
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Durante discurso na Assembleia Legislativa, nesta quinta (09), o deputado estadual 
Júnior Verde (PRB) destacou a visita que fez à comunidade Cabral Miranda, na zona 
rural de São Luís, onde dezenas de famílias desenvolvem atividades agrícolas 
importantes, inclusive produção de suínos. 

 
 
Os produtores se reuniram na semana passada, por intermédio de Júnior Verde, com o 
governador Flávio Dino para tentar impedir a desapropriação da área por parte do 
Governo do Estado. “Percebemos em nossa visita que esta propriedade é muito 
produtiva. São em torno de 35 hectares produzindo macaxeira, vinagreira, legumes, 
verduras de forma geral, inclusive suínos. Percebemos a dimensão que a comunidade 
representa hoje para as mais de 80 famílias que ali vivem e produzem em regime de 
cooperativas”, relatou o deputado, reforçando que a área não merece ser objeto de 
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desapropriação. 
 
Durante a reunião com Flávio Dino, realizada no Palácio dos Leões, o próprio 
governador se manifestou favorável à continuidade das atividades, “inclusive já com a 
intenção da regularização fundiária”, informou. 
 
Júnior Verde garantiu aos produtores que lutaria para regularizar a região, para que as 
famílias obtenham a referida titulação. “Precisamos fortalecer a economia familiar, 
então essa ida nossa à comunidade Cabral Miranda foi para verificar justamente essa 
área, para a qual já estamos formalizando uma Indicação ao Governo do Estado para a 
permanência dessas famílias, mas já há um compromisso do próprio governador em 
encaminhar uma equipe técnica do Estado para avaliar a região. 
 
Vamos continuar apoiando o setor produtivo do nosso Estado”, garantiu Júnior Verde, 
que em fevereiro, teve um decreto assinado por Flávio Dino estabelecendo ICMS para 
entrada de suínos vivos ou abatidos no Estado, fruto de uma Indicação de sua autoria. 
O decreto beneficiou mais de 20.000 produtores em todo o Maranhão. 
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos concursados de Peri Mirim 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a 
falar da situação da educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores 
aprovados no último concurso da prefeitura, realizado em 2015, estão tendo seus 
direitos negados pelo atual gestor, Geraldo. 
  
O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a 
Constituição Federal, nomeou e deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que 
foram aprovados no concurso. Estes tiveram seus salários de novembro e dezembro 
pagos, além do 13º salário. 
  
A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se 
recusa a pagar o salário dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios 
problemas, já que estes iriam atuar na educação infantil e do ensino fundamental do 
município. 
  
Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as 
crianças da cidade, por falta de professores. 
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“A educação de Peri Mirim clama por uma atenção do poder público, não só de nós, 
parlamentares, desta casa legislativa, mas também do tribunal de contas do estado. 
Clama por uma atenção do ministério público. E clama também pelo poder judiciário 
que tome providências para garantir que os servidores, regularmente nomeados e 
empossados, tenham direito a receber seus salários.”, disse o deputado. 
  
Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para 
desempenhar as tarefas dos servidores concursados, já foi 200 contratados, além de 
estar designando professores do programa federal Projovem Campo – Saberes da 
Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso. 
  
Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a 
prefeitura de Peri Mirim, pacificamente, como forma de reivindicação. 
  
“As autoridades públicas, sobretudo o ministério público estadual, devem tomar 
providências para que seja garantida a lei, garantida a constituição para que não seja 
regra a contratação temporária, e, sim, a nomeação através de concurso público.”, 
enfatizou Zé Inácio. 
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Ana do Gás Assina Como Testemunha o Termo de Cooperação do Governo com a 
Organização Pan-Americana de Saúde 

Ontem (8), no Dia Internacional da Mulher, a parlamentar Ana do Gás (PCdoB) 
acompanhou a solenidade de assinatura de documentos oficiais onde o governador 
Flávio Dino (PCdoB), através de parcerias com entidades, anunciou uma série de ações 
que serão direcionadas para a valorização e proteção da classe feminina maranhense. 
 
Dentre as ações anunciadas estão o termo de cooperação técnica assinado entre a 
Organização Pan-Americana de Saúde (OPAS), a Organização Mundial de Saúde (OMS) 
e o Governo do Maranhão que visa garantir a melhoria de políticas e serviços públicos 
de saúde para as mulheres. Também o Projeto de Lei que Cria o Departamento de 
Feminicídio da Polícia Civil. E por fim o decreto de convocação da 1ª Conferência 
Estadual de Saúde da Mulher, com data marcada para os dias 8 e 9 de junho de 2017, 
onde será trabalhado o tema ‘Saúde da Mulher: desafios para integralidade com 
equidade’. 
 

 
Ana do Gás Assina Como Testemunha o Termo de Cooperação do Governo com a Organização  
Pan-Americana de Saúde 
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A deputada Ana do Gás, a convite do governador Flávio Dino, assinou como 
testemunha o termo de cooperação técnica entre a Organização Pan-Americana de 
Saúde (OPAS), a Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Governo do Maranhão e 
destacou a relevância das ações: 
 
“Temos visto nessa administração uma preocupação grande em ter políticas sólidas 
direcionadas às mulheres principalmente relacionadas a saúde e segurança da nossa 
classe que há séculos vem lutando e conquistando direitos a base de muito suor, 
lágrimas e sangue. Receber essas ações do governo é um grande avanço para nós 
mulheres que ainda sofremos muito preconceito, exclusão e violência de todas as 
naturezas e eu particularmente me senti muito honrada em ter sido convidada pelo 
governador para servir de testemunha do termo de cooperação assinado hoje. O 
governo do Estado mais uma vez está de parabéns pela competência, organização e 
compromisso. Um governo que respeita as mulheres com toda certeza é um governo 
digno”, declarou Ana do Gás. 
 
A cerimônia aconteceu no Salão de Atos do Palácio dos Leões e contou com a presença 
da Secretária da Mulher, Laurinda Pinto, da delegada Viviane Azambuja, dos 
Secretários de Estado Carlos Lula, da Saúde e Jefferson Portela de Segurança Pública, 
do Delegado-geral do Estado Lawrence Mello, do representante da OPAS/OMS no 
Brasil, Joaquin Molina e outras autoridades. 
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“As Prefeituras devem priorizar concursados e não contratações irregulares”, diz 
deputado Wellington durante audiência em Barreirinhas 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou, na tarde da última quarta-
feira, 8, uma Audiência Pública com os 328 aprovados no concurso público da 
Prefeitura de Barreirinhas em 2016. A Audiência foi realizada no salão São Vicente, no 
Centro da cidade.  Estiveram presentes os vereadores Leonilde Chaves, Fábio Rocha e 
Evanir Rocha; Neto Araújo e Irlana Mendonça, aprovados no concurso; Gustavo 
Pereira, promotor de justiça e Rodrigo Sousa, procurador adjunto do município de 
Barreirinhas. 
 

 
 
Após mais de 04 horas de Audiência Pública, o procurador do município de Barreirinhas 
garantiu que a Prefeitura receberá os aprovados para que dialoguem e cheguem a um 
acordo. 
 
“Os aprovados no concurso de 2016 foram ao nosso gabinete, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, e relataram a insatisfação que é ter sido aprovado em 
concurso e não ter tido a posse.  Ouvimos as reclamações e marcamos uma reunião 
preparatória. No entanto, eles ocuparam a sede da Prefeitura por 03 dias e, somente 
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após nos comprometermos com essa audiência pública, é que saíram do local. Hoje, 
terminamos essa audiência pública com o compromisso por parte da Prefeitura de 
Barreirinhas em receber os aprovados e, então, celebrar um acordo pautado na 
moralidade dos atos administrativos. Ora, as Prefeituras devem priorizar concursados e 
não contratações irregulares. Como deputado estadual, não podemos impor que haja a 
posse, mas estamos à disposição para intermediar esse diálogo entre Prefeitura e 
população. As Prefeituras devem priorizar concursados e não contratações irregulares. 
Devem respeitar as leis”, afirmou Wellington. 
 
Como encaminhamentos, o deputado Wellington deve apresentar relatório na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, que será encaminhado ao Ministério Público, 
Judiciário e ao Tribunal de Contas do Estado. Além disso, o gabinete do deputado 
Wellington elaborará uma agenda de reuniões, a fim de manter um contato contínuo 
com os aprovados no concurso, Promotoria e Prefeitura de Barreirinhas. 
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Bancada federal busca solução para evitar fechamento de agências bancárias… 

 
Juscelino e os colegas de bancada com representantes dos municípios, em Brasília 

 
Nesta quinta-feira, 9, decorrente de reunião realizada com a bancada federal do 
Maranhão e uma comitiva de Imperatriz na quarta-feira, 8, foram tratadas soluções 
para a reabertura de agências bancárias no estado. 
 
Em reunião no Ministério da Fazenda e na sede do Banco do Brasil, em Brasília, a 
reabertura das unidades foi solicitada. 
 
Os fechamentos dos bancos do Nordeste e da Amazônia em Açailândia e Bacabal, e da 
Procuradoria Geral da Fazenda também em Imperatriz, que atendia mais de 40 
municípios da região, também foram tratados na reunião. 
 
“A população flutuante da região chega a 1,5 milhão de pessoas e elas estão sendo as 
maiores prejudicadas com esses fechamentos desnecessários e sem justificativa. A 
bancada está unida por essa grande causa e caso seja necessário, levaremos o 
assunto ao governo federal. Sobre o fechamento da Procuradoria, o Ministério disse 
que foi por falta de orçamento e que no momento não tem o que ser feito. A bancada 
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vai discutir outra tratativa”, disse o coordenador da bancada, deputado Juscelino Filho 
(DEM). 
 
Os deputados estudam a possibilidade de realizar Audiências Públicas em conjunto 
com deputados dos estados do Pará e Tocantins, que também estão sendo afetados. 
 
Além dos deputados estaduais Marco Aurélio (PCdoB) e Léo Cunha (PSC), e do prefeito 
de Imperatriz Assis Ramos, estiveram na reunião os vereadores Fábio Hernandes e 
Carlos Hermes; o secretário de Desenvolvimento Econômico, Eduardo Sousa; o 
presidente, Hélio Araújo e o vice-presidente Atenágoras Batista, da ACII (Associação 
Comercial e Industrial de Imperatriz); o presidente do SEEBMA (Sindicato dos Bancários 
do Maranhão), Eloy Natan e o diretor regional de Imperatriz, Pietro Filho; Cássio 
Moreira, diretor do Sindicato dos Bancários; e Euvaldo Lopes, diretor da Associação 
Comercial de Imperatriz. 
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Wellington e DNIT vistoriam obras na BR-135 no Entroncamento e em Presidente Dutra 

 
Wellington alertou que o clamor dos motoristas e moradores que trafegam pela BR precisa ser atendido pelo DNIT 

 
Após apresentar cobranças da população quanto à recuperação e manutenção 
asfáltica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), aceitou, o 
convite do deputado Wellington do Curso (PP) para vistoriar o andamento das obras 
nos trechos citados. A vistoria está sendo realizada pelo Sr Gerardo de Freitas, 
Superintendente do DNIT, E por técnicos do órgão. A inspeção se iniciou nas primeiras 
horas da manhã desta quinta-feira, 9, no Km 0 da BR-135, em São Luís, e vai até a 
cidade de Presidente Dutra. 
 
O deputado Wellington disse que o clamor dos motoristas e moradores que trafegam 
pela BR precisa ser atendido pelo DNIT. A visita de inspeção é resultado das cobranças 
para manutenção e recuperação asfáltica das BR-135 e BR-010 (em Imperatriz). E a 
fiscalização foi agendada em reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na sede do DNIT. 
 
“É um clamor que já dura muito tempo. São vários trechos da BR-135 e da BR-010 (em 
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Imperatriz). Saindo de São Luís de carro, percebemos que há vários pontos na BR com 
buracos e crateras, como por exemplo o trecho que vai de Santa Rita ao 
Entroncamento, passando pelo posto da PRF, no povoado São Francisco. E o perímetro 
urbano da cidade de Presidente Dutra. Tudo isso dificulta o tráfego de motoristas de 
veículos leves e pesados. Nós estamos cientes dos transtornos enfrentados por quem 
passa por esses trechos e é por isso que estamos aqui junto com o superintendente do 
Dnit fiscalizando as obras. As solicitações não são minhas, mas da população”, disse 
Wellington. 
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Sousa Neto rebate discurso de Stenio Rezende sobre instalação dos Bombeiros em 
Santa Inês 

 
Sousa Neto lembrou que a reinvindicação é antiga dos moradores locais, e que o projeto foi iniciado ainda 
na gestão do ex-prefeito Valdivino Cabral Filho 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) rebateu, na sessão plenária desta quinta-feira 
(9/2), o discurso do deputado Stenio Rezende (DEM), sobre a instalação do quartel do 
Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) em Santa Inês. 
 
O parlamentar esclareceu que a chegada dos Bombeiros naquele município ocorreu 
pelos esforços da classe empresarial e da população, e não por investimentos do 
governo Comunista e nem fruto de emenda parlamentar. “O que me traz aqui hoje é o 
sentimento de injustiça e da indignação na classe empresarial de Santa Inês pelo 
discurso do deputado Stenio na última quarta-feira (8), aqui nesta tribuna. A ida dos 
Bombeiros para aquela cidade é graças ao empenho dos empresários e da sociedade, e 
não pela emenda de R$ 1 milhão de sua autoria e pelo Governo do Estado”. 
 
Sousa Neto lembrou que essa é uma reinvindicação antiga dos moradores locais, e que 
o projeto foi iniciado ainda na gestão do ex-prefeito Valdivino Cabral Filho. “Como 
representante de Santa Inês aqui nesta Casa, falo com propriedade porque conheço a 
minha cidade. Esse é um sonho de anos daquelas famílias. Quando cheguei a esta 



 

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 

Assembleia como parlamentar, desde 2015, venho cobrando para que Santa Inês tenha 
um quartel dos Bombeiros. 
 
Em seu pronunciamento, o deputado detalhou como se deu, verdadeiramente, o 
processo de implantação do quartel. “Vamos à verdade dos fatos. O prédio onde 
funciona, hoje, a 9ª Companhia é uma doação do empresário João do Comercial 
Ferronorte, que não cobra aluguel. Todo o comércio local se uniu. Os colchões, móveis 
e até a limpeza do local foram feitos pelos comerciantes com a ajuda do presidente da 
Associação Comercial e atual secretário municipal de Indústria e Comércio, Fernando 
Ipiranga. O carro de combate a incêndio foi levado de Imperatriz e a ambulância de São 
Luis. Vamos dar a César o que é de César, fazer justiça e agradecer aos empresários. O 
povo de Santa Inês repudia essas inverdades”. 
 
“A emenda do deputado Stenio Rezende ainda vai ser colocada para comprar os 
materiais e equipamentos. Em 2015, destinei R$ 1 milhão e 675 mil para a gestão 
anterior. Não vejo esse fato como uma questão política. Minha preocupação é com o 
povo de Santa Inês, e vou agradecer a cada emenda que for mandada para lá. Este ano, 
já coloquei R$ 1,9 milhão a pedido da prefeita Vianey Bringel, para a área da saúde”, 
informou. 
 
Oportunismo e aumento de impostos 
 
Ainda nesta quinta-feira (9), utilizando o tempo dos blocos, Sousa Neto criticou a 
postura do deputado Stenio Rezende. “O deputado Stenio é um político oportunista. 
Porque esse interesse, só agora, por Santa Inês? Por que ele não pensou na cidade 
antes? Desafio o parlamentar a conhecer, verdadeiramente, a cidade. As obras que 
existem em Santa Inês, a exemplo do hospital macrorregional, foram feitas ainda pela 
ex-governadora Roseana e pelo ex-secretário Ricardo Murad, e inaugurado somente 
agora, depois de muita cobrança minha aqui nesta Casa”. 
 
Sobre o aumento dos impostos pelo governo Flávio Dino, aprovado pela bancada 
governista, ele questionou: “Como é que um deputado que representa o Estado do 
Maranhão pode votar a favor do aumento dos impostos, que tanto vai penalizar o 
povo? Como é que a pessoa pode dizer que representa um estado, um município, 
votando a favor do aumento dos impostos e contra o povo que mais precisa?”, 
indagou. 
 
Assista ao pronunciamento de Sousa Neto: Veja 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=4-F8VQJnfH0
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Wellington cobra informações sobre denúncia de ocupação de vagas ociosas em 
Medicina na UFMA 

 
Wellington mencionou que a banca decretou, diferentes resultados para candidatos com situações curriculares  
idênticas, o que sinaliza irregularidades na ocupação de vagas 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), titular da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, utilizou a tribuna para denunciar a hipótese de 
ocupação irregular de vagas no curso de Medicina da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA). Indo ao encontro dos relatos de vários estudantes, que ocuparam a 
reitoria do prédio na manhã de hoje (07), Wellington solicitou informações ao 
Ministério Público Federal e à Universidade, já que há denúncias quanto ao anonimato 
da Banca Examinadora, que teria dado preferência a alguns estudantes. 
 
Fundamentando a solicitação, Wellington mencionou que a Banca decretou,na 
segunda fase, diferentes resultados (aprovação e reprovação) para candidatos com 
situações curriculares idênticas, o que sinaliza irregularidades na ocupação de vagas. 
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“Nós recebemos a denúncia de que a Banca Examinadora decretou, na segunda fase, 
diferentes resultados (aprovação e reprovação) para candidatos com situações 
curriculares idênticas, o que sinaliza irregularidades na ocupação de vagas. Como 
professor e deputado estadual, não poderíamos nos omitir de cumprir uma de nossas 
atribuições, que é a de fiscalizar. Já que vários dos estudantes são maranhenses, 
encaminhamos o pedido de esclarecimentos ao MPF sobre o andamento da Ação Civil 
Pública que foi ajuizada, especificamente, a fim de esclarecer a disputa das liminares. 
Ao que parece, as vagas ociosas continuam disponíveis… Seriam ofertadas 113 vagas e, 
segundo denúncias, não foram preenchidas nem a metade. Deixamos aqui a solicitação 
de nossos estudantes e esperamos que a legalidade seja aplicada em tais atos. Estamos 
falando do sonho de muitos jovens que se dedicaram e estudaram para conseguir uma 
vaga na Federal do Maranhão, por meio do esforço e não de forma privilegiada”, 
afirmou o professor e deputado Wellington. 
 
Diante do cancelamento de matrículas feito pela UFMA, a solicitação do deputado 
Wellington deve ser encaminhada, de forma oficial, à Universidade e ao Ministério 
Público Federal. O objetivo é garantir que eventuais irregularidades sejam sanadas, se 
possível. Caso contrário, que implique na anulação dos atos até agora feitos, inclusive, 
o cancelamento de matrículas. 
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Deputado Zé Inácio cobra solução para o caso dos concursados de Peri-Mirim 

 
Zé Inácio cobrou providências das autoridades públicas, sobretudo do Ministério Público estadual 

 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia esta quinta-feira (09) para voltar a 
falar da situação da educação no município de Peri Mirim, onde 285 servidores 
aprovados no último concurso da prefeitura, realizado em 2015, estão tendo seus 
direitos negados pelo atual gestor, Geraldo. 
 
O ex-prefeito João Felipe, ainda no ano passado, deu cumprimento ao que diz a 
Constituição Federal, nomeou e deu posse aos 285 hoje funcionários públicos que 
foram aprovados no concurso. Estes tiveram seus salários de novembro e dezembro 
pagos, além do 13º salário. 
 
A situação é que o atual prefeito do município, Geraldo, vem ignorando o concurso e se 
recusa a pagar o salário dos servidores aprovados, o que vem gerando sérios 
problemas, já que estes iriam atuar na educação infantil e do ensino fundamental do 
município. 
 
Um dos principais problemas ocasionados por essa situação é a falta de aula para as 
crianças da cidade, por falta de professores. “A educação de Peri Mirim clama por uma 
atenção do poder público, não só de nós, parlamentares, desta casa legislativa, mas 
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também do tribunal de contas do estado. Clama por uma atenção do ministério 
público. E clama também pelo poder judiciário que tome providências para garantir 
que os servidores, regularmente nomeados e empossados, tenham direito a receber 
seus salários.”, disse o deputado. 
 
Outro agravante da situação é o fato de o prefeito estar contratando pessoas para 
desempenhar as tarefas dos servidores concursados, já foram 200 contratados, além 
de estar designando professores do programa federal Projovem Campo – Saberes da 
Terra, para substituírem os professores aprovados no concurso. 
Diante desta situação os 285 servidores e a população em apoio, estão ocupando a 
prefeitura de Peri Mirim, pacificamente, como forma de reivindicação. 
 
“As autoridades públicas, sobretudo o Ministério Público estadual, devem tomar 
providências para que seja garantida a lei, garantida a constituição para que não seja 
regra a contratação temporária, e, sim, a nomeação através de concurso público.”, 
enfatizou Zé Inácio. 
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Wellington apresenta projetos e questiona redução de mais de 60% no orçamento da 
Secretaria da Mulher 

 
Wellington defendeu ações efetivas que garantam a proteção feminina 

 
Ao fazer referência ao Dia Internacional da Mulher, comemorado hoje (8), o deputado 
estadual Wellington do Curso (PP) defendeu dois Projetos de Lei de sua autoria que 
beneficiam as mulheres maranhenses. São propostas que, se aprovadas, implicarão no 
combate à violência obstetrícia e, ainda, na remoção da agente de segurança pública 
(policiais civis/ militares e bombeiras) durante o período de gestação ou de 
aleitamento materno. 
 
“Desde o início de nosso mandato, apresentamos propostas que beneficiam as 
mulheres do Maranhão. Dando continuidade a isso, apresento Projetos que implicam 
em políticas públicas para as nossas guerreiras. Um deles é de combate à violência 
obstetrícia, que tem feito vítimas em todo o Maranhão. A mulher, no momento do 
parto, deve ser protegida e quaisquer atos de maus tratos devem ser combatidos. O 
outro projeto prevê o deslocamento das nossas agentes de segurança pública (policiais 
civis/militares e bombeiras) durante o período de gestação ou de aleitamento materno. 
Esse deslocamento será para unidade de trabalho próxima de sua residência durante o 
período de gestação. São projetos que beneficiam nossas mulheres”, disse Wellington. 
 
Ainda durante o pronunciamento, o deputado Wellington questionou a recente 
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redução no orçamento da Secretaria de Estado da Mulher e defendeu ações efetivas 
que garantam a proteção feminina. “No Orçamento de 2016 do Governo do Estado, 
havia R$ 9.141.410,00 (nove milhões cento e quarenta e um mil e quatrocentos e dez 
reais) destinados à Secretaria da Mulher. Em 2017, houve uma redução significativa de 
62,5%. O orçamento caiu para R$ 3.430.786 (três milhões quatrocentos e trinta mil e 
setecentos e oitenta e seis reais). Essa redução de 2/3 é questionável, já que a proteção 
à mulher ainda é deficiente em nosso Estado. Enquanto o orçamento da Secretaria da 
Mulher cai, o da Secretaria de Comunicação aumenta. Nós encaminhamos solicitação 
ao Governo de remanejamento, mas nada foi feito. Fizemos isso porque a população 
não entende, e nem nós, o motivo pelo qual a Comunicação tem mais de 58 milhões 
enquanto que a Secretaria da Mulher, de grande importância social, recebe menos de 
04 milhões, algo incoerente com as necessidades de nosso Estado. As mulheres de 
nosso Maranhão precisam de políticas públicas e não de propaganda”, afirmou 
Wellington. 
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Grupo Sarney cada vez mais isolado e enfraquecido 

 
Grupo Sarney assiste desesperado a sua queda livre na política 

 
O grupo Sarney está cada vez mais enfraquecido. Perdeu em prefeituras por 
praticamente todo o Maranhão e nem o próprio Sistema Mirante de Comunicação 
consegue mais esconder sua decadência, com greves, demissões e corte de benefícios 
dos funcionários. Até nos negócios como todos a já sabem, Sarney perdeu terreno, 
literalmente. o Shopping Jaracati já perde alugueis e está praticamente às moscas. 
 
E, no campo político, a coisa piora em alto grau. Pelo andar da carruagem, o cenário 
para eles em 2018 será um dos piores já vistos desde 2014. Primeiro com a declaração 
de que o presidente da Agência Metropolitana, Pedro Lucas Fernandes, confirmando o 
PTB em aliança ao PCdoB do governador Flávio Dino. As duas legendas ocuparão o 
mesmo palanque em 2018. 
 
Se do lado dinista os apoios crescem e outros se consolidam, deste que comandou o 
estado por mais de 50 anos só há defasagem. Agora, sem o aparato da máquina 
estatal, não consegue ter forças para se reerguer ou disputar qualquer pleito, como foi 
provado em 2016, muito menos terá condições em 2018. Tanto que um o prefeito de 
Itapecuru Mirim, Miguel Lauande (PRB), que outrora era sarneyzista, debandou e foi 
para o lado de Flávio Dino. 
 
E não somente debandou como disse que estaria para o que der e vier ao lado do 
Governador do Maranhão. E Miguel deve levar com ele outro parceiro dos sarneys, o 
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ex-prefeito de Itapecuti, Júnior Marreca (PEN). Um tiro no ego da oligarquia. 
 

 
Tiro de misericórdia na oligarquia: ex sarneysista agora vai com Flávio Dino 

 
E por falar em debandada, nacionalmente, o PMDB vai mal. Nem com o representante 
do partido, Michel Temer, na presidência da república, a legenda consegue segurar 
seus filiados. João Alberto (PMDB) tentará segurá-los, mas a previsão é de que não 
tenha muito sucesso. 
 
Mas eles tentam resistir. Voltando ao Maranhão, tanto que o ex-secretário de Saúde 
do governo Roseana Sarney (PMDB), Ricardo Murad (PMDB) e sua filha Andréa Murad 
(PMDB) irão disputar o cargo de deputado estadual e deputada federal, 
respectivamente. 
 
Contudo, com o histórico de Ricardo, com acusações sérias de chefiar uma quadrilha 
responsável por desviar cerca de R$ 150 milhões da saúde no Governo passado, e as 
perdas de seus representantes nas eleições municipais em Coroatá, Peritoró e Alto 
Alegre, será difícil conquistar votos suficientes. Andrea não fica atrás em falta de 
popularidade e dependência da máquina pública para se eleger. 
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Nos negócios, mídia miranteana está à beira da falência 

 
E a tendência é ladeira abaixo. Cada vez mais o grupo se desune, há rachas políticos e 
pouco dinheiro para se fazer presente em uma disputa político com qualidade. O grupo 
Sarney finalmente definha e, tão pouco, haverá chances de reerguer tão cedo. 
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“Ponto e Vírgula” especial das mulheres… 

  
 
No Dia Internacional da Mulher, eu e a também jornalista Mônica Moreira Lima 
substituímos os apresentadores Marcello Minard e Leandro Miranda no comando do 
programa Ponto e Vírgula, em São Luís, na rádio Difusora FM, um dos que têm maior 
audiência na cidade. 
 
Após o programa, recebemos mimos (presentes) da Difusora FM pelas mãos do 
apresentador e colega, Danilo Quixaba. 
 
O programa foi feito, como sempre, em conjunto com a Difusora FM de Imperatriz, que 
tem como âncora o radialista Paulo Negrão. Contamos ainda com a participação da 
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jornalista Juliana Eugênio, direto da “Princesa Tocantina”. 
 

 
 
Nós entrevistamos, no programa, a líder da Oposição na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, deputada estadual Andrea Murad (PMDB), que falou sobre a mulher na 
política, entre outros assuntos quentes dos bastidores da notícia. 
 
Nós agradecemos a homenagem, no Dia Internacional da Mulher, e a oportunidade aos 
colegas Leandro Miranda e Marcello Minard. A experiência foi muito boa. 
 


