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Deputado maranhense passa mal e é levado para a UDI 

 
 
O deputado estadual Rildo Amaral sofreu um pequeno mal-estar  nesta segunda-feira 
(11) e foi encaminhado para o Hospital UDI em São Luís, e não UTI, como está sendo 
veiculado. O parlamentar já foi submetido a exames e passa bem. 
 
Deputado de primeiro mandato, Rildo é de Imperatriz. 
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Wellington defende motoristas de vans e transporte alternativo do Maranhão 

 
 
Na manhã desta segunda-feira (11), o deputado Wellington do Curso (PSDB) foi ao 
encontro de motoristas de vans que realizavam paralisação no Km-42 da BR-135, no 
povoado Bacabeira, a 58 km de São Luís. De acordo com os motoristas, o protesto foi 
motivado pela apreensão de 62 vans, na semana passada. 
 
Na ocasião, o deputado entrou em contato com o presidente da Agência de Mobilidade 
Urbana, Lawrence Melo, e marcou reunião em caráter de urgência. A reunião fez com 
que os motoristas desfizessem a manifestação e acompanhassem o parlamentar até a 
MOB. 
 
“Fomos até o local em que os motoristas de vans estavam mobilizados, atendendo à 
solicitação deles. Lá, tendo por objetivo conciliar os interesses tanto dos motoristas 
quanto do Maranhão, entrei em contato, imediatamente, com o presidente da MOB, 
que de pronto nos recebeu. Assim, foi suspensa a manifestação. Terminamos a reunião 
no início da tarde e, após mais de três horas de discussão, conseguimos encontrar 
soluções que atendessem a ambos, entre elas, um novo prazo para a regularização do 
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transporte. Nosso mandato é assim: no meio do povo e com resultados”, disse 
Wellington. 
 
Como encaminhamentos da reunião entre o deputado Wellington do Curso, a MOB e os 
motoristas, ficou decidido que será concedido o prazo de 45 dias, após a publicação da 
Portaria da MOB, para que os motoristas apresentem a documentação e, assim, 
regularizem a situação de seus veículos. Além disso, em relação às multas, o presidente 
da Agência Estadual comprometeu-se em avaliar os casos de forma individualizada. 
 
Ainda na ocasião, Wellington propôs uma frente funcional organizada pela MOB para 
receber e prestar todo o auxílio técnico aos motoristas, o que permitirá que eles tenham 
amplo acesso à Agência de Mobilidade Urbana e, consequentemente, maior facilidade 
na regulamentação veicular. 
 
Além disso, comprometeu-se em apresentar um Projeto de Lei que altere a Lei 7.736, 
entre outros pontos, quanto ao valor de multas cobrados dos motoristas. Há, também, 
proposta para que o governo garanta a concessão de incentivos fiscais visando à 
aquisição de veículos para uso exclusivo em transporte alternativo. 

 

  



 

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: 
Assembleia lançará novo sistema de gerenciamento 

eletrônico de documentos 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 12/02/2019 

Assembleia lançará novo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Diretoria de Tecnologia da 
Informação, lança, nesta terça-feira (12), às 8h30, no Auditório Neiva Moreira, no 
Complexo de Comunicação, o novo sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos: InovaLegis. 
 
O evento é direcionado a servidores da Casa e contará com a presença do presidente da 
Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
 
O novo diretor de Tecnologia da Informação da Assembleia, Paulo Marcelus Castro Silva, 
disse que o sistema inaugura uma nova era na administração do Parlamento estadual, 
possibilitando uma gestão moderna de documentos e processos de forma eletrônica e 
ainda mais eficiente. 
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“Entre os serviços disponibilizados no sistema InovaLegis destaca-se, por exemplo, o 
trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos administrativos entre os 
diversos setores da Alema”, explicou. 
 
Paulo Marcelus disse ainda que, dentre os benefícios esperados com a implantação do 
Sistema InovaLegis, estão a redução de custos financeiros e ambientais associados à 
impressão (impressoras, toner, papel, contratos de impressão); redução de custos 
operacionais relacionados à entrega e ao armazenamento de documentos e processos, 
e do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e tramitação de documentos. 
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Helene Duailibe estreia na tribuna reafirmando seu compromisso com a saúde e o 
desenvolvimento do Maranhão 

 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) estreou na tribuna da Assembleia, na sessão 
desta segunda-feira (11), reiterando o compromisso de trabalhar com serenidade e 
determinação pelo desenvolvimento do Maranhão. “Não por acaso, escolhi a data de 
hoje, 11 de fevereiro, para o meu primeiro pronunciamento, visto se tratar do dia em 
que nossa Igreja Católica comemora o Dia de Nossa Senhora de Lourdes”, afirmou. 
 
“Rogo a Deus que a mesma água que brotou na pequena Vila de Lourdes, na França, 
possa brotar também não somente em meu coração, mas nos corações de todos nós que 
compomos esta Casa Legislativa”, disse a deputada. 
 
Helena Duailibe declarou ter consciência de que o mandato que assumiu pertence ao 
povo maranhense que a conduziu à Casa Legislativa. “Um mandato construído com a 
participação popular e, por isso, absolutamente comprometido com o progresso social 
da população do Estado, tanto quanto com os direitos básicos do cidadão à saúde, à 
educação de qualidade e ao emprego, particularmente dirigidos aos mais pobres. O 
mandato que recebi pela vontade do povo se torna uma missão que se traduz em 
serviço, por meio do qual me proponho a trabalhar”, assinalou. 
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Propostas de atuação parlamentar 
 
A deputada revelou que sua plataforma de atuação parlamentar contempla propostas 
que visam desenvolver ações que proporcionem mais educação, saneamento, moradia, 
segurança e, principalmente, mais saúde. Segundo ela, tudo isso associado a uma melhor 
distribuição de renda e à eliminação das graves desigualdades sociais que ainda existem 
no Maranhão. 
 
“Como médica, não poderia deixar de destacar os problemas da saúde, pois entendo que 
Sistema Único de Saúde (SUS) precisa ser reavaliado. Não basta nos atermos à expansão 
da rede e do acesso. É preciso também uma política de humanização que priorize a 
qualidade do atendimento”, frisou. 
 
Ao se dirigir aos seus pares e aos dirigentes de seu partido, Helena Duailibe afirmou que 
norteará sua conduta dentro do mais elevado espírito e consideração à Casa e aos 
colegas deputados e deputadas, garantindo, assim, um relacionamento civilizado e o 
exercício à luz de sentimentos éticos, morais, democráticos e republicanos. 
 
“Como representante do Partido Solidariedade, defenderei com determinação e 
vontade as ideias e convicções do meu partido, sempre com a independência e altivez, 
porém respeitando a pluralidade de opiniões e ideologias. Asseguro-lhes que as nossas 
divergências ocorrerão única e exclusivamente no campo das ideias e das convicções, 
nunca no campo pessoal”, completou Helena. 
 
Agradecimento a São Luís 
 
A deputada também agradeceu à cidade de São Luís e a todos que trabalharam na sua 
campanha e reafirmou seu compromisso com as garantias de direito do cidadão, com 
transparência e debate de ideias. “De todo coração, quero agradecer a todos aqueles 
que, com coragem e abnegação, trabalharam na minha campanha”. 
 
Helena Duailibe encerrou seu pronunciamento citando a primeira Carta aos Filipenses, 
capítulo 1, versículo 06, que fala: “Estou persuadido de que aquele que iniciou em vós 
esta obra excelente lhe dará o acabamento até o dia de Jesus Cristo”. É nessa certeza da 
palavra que estarei sempre atuante na articulação e na participação da luta para 
implantar, no Maranhão, novos projetos de desenvolvimento por meio dos quais nosso 
estado alcance maiores níveis de igualdade social e uma distribuição das riquezas que 
fortaleça ainda mais os seus princípios democráticos e de cidadania. Só amando e 
servindo vale a pena viver”, assegurou. 
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Deputado estadual passa mal, sai de cadeira de roda da Assembleia e é encaminhado a 
hospital 

 
 
O deputado estadual Rildo Amaral (SD), passou mal durante os trabalhos legislativos da 
tarde desta segunda-feira (11). De acordo com as primeiras informações, ele deixou a 
Assembleia Legislativa de cadeira de rodas e foi encaminhado a um hospital particular 
de São Luís. 
 
Ainda não há informações sobre o estado de saúde do parlamentar e nem a causa do 
seu mal-estar. 
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Deputado Wellington defende motoristas de vans e transporte alternativo do Maranhão 

 
 
Na manhã de ontem, segunda-feira (11), o deputado estadual Wellington do Curso foi 
ao encontro de motoristas de vans que realizaram uma paralisação no km 42 da BR-135, 
no povoado Bacabeira, a 58 km de São Luís. De acordo com os motoristas, o protesto foi 
motivado após a apreensão de 62 vans na semana passada. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington entrou em contato com o presidente da Agência de 
Mobilidade Urbana, Lawrence Melo, e marcou uma reunião em caráter de urgência, que 
aconteceu ainda agora pela manhã e fez com que os motoristas desfizessem a 
manifestação e acompanhasse o parlamentar até à MOB. 
 
“Fomos até o local em que os motoristas de vans estavam mobilizados, atendendo à 
solicitação feita por eles. Lá, tendo por objetivo conciliar os interesses tanto dos 
motoristas quanto do estado do Maranhão, entrei em contato imediatamente com o 
presidente da MOB, que logo nos recebeu. Assim, foi suspensa a manifestação. 
Terminamos a reunião ainda agora, no início da tarde e, após mais de 3 horas de 
discussão, conseguimos encontrar medidas que atendem a ambos, entre elas um novo 
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prazo para a regularização do transporte. Nosso mandato é assim: no meio do povo e de 
resultados”, disse Wellington. 
 
Como encaminhamentos da reunião entre o deputado Wellington do Curso, a MOB e os 
motoristas alinhou-se que será concedido o prazo de 45 dias, após a publicação da 
Portaria da MOB, para que os motoristas apresentem toda a documentação e, assim, 
regularizem a situação do veículo. Além disso, em relação às multas, o presidente da 
Agência Estadual comprometeu-sem em avaliar os casos de forma individualizada. 
 
Ainda na ocasião, Wellington propôs uma frente funcional organizada pela MOB para 
receber e prestar todo o auxílio técnico aos motoristas, o que permitirá que tenham 
amplo acesso à Agência de Mobilidade Urbana e, consequentemente, maior facilidade 
na regulamentação veicular. Além disso, se comprometeu em apresentar um Projeto de 
Lei que altera a Lei N°7.736, entre outros pontos, quanto ao valor de multas cobrados 
dos motoristas. Há, também, a proposta para que o Governo garanta a concessão de 
incentivos fiscais para a aquisição de veículos para uso exclusivo em transporte 
alternativo. 
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documentos nesta terça-feira 

A Assembleia Legislativa, por meio da Diretoria de Tecnologia da Informação, lança nesta 
terça-feira (12), às 8h30, no Auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação, o 
novo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos, o InovaLégis. O evento 
contará com a presença de servidores da Casa e do presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto (PCdoB). 
 
O quê: Lançamento do novo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 
 
Quando: Nesta terça-feira (12), às 8h30 
 
Onde:  Auditório Neiva Moreira, no Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa 
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Ana do Gás participa de premiação a policiais civis e militares 

Na manhã desta segunda-feira (11), no Salão de Atos do Palácio dos Leões, a deputada 
estadual Ana do Gás (PCdoB) participou da solenidade de premiação de policiais civis e 
militares campeões de apreensões de armas de fogo em 2018. 
 

 
 
A homenagem integra o programa “Pacto pela Paz”, cujo objetivo é reconhecer e 
incentivar o trabalho do efetivo no Maranhão. Este é o terceiro ano consecutivo que o 
Governo do Maranhão premia policiais visando melhorar o desempenho deles no 
exercício de suas funções. 
 
Em 2018, as polícias Civil e Militar apreenderam 1.423 armas de fogo em situação 
irregular, fato que teve um impacto positivo na redução de homicídios. Com essas ações 
de segurança, o número de homicídios na região metropolitana de São Luís caiu 33% em 
janeiro deste ano, na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo o 
balanço mensal divulgado pela Secretaria de Estado de Segurança Pública. 
 
“É gratificante ver esse reconhecimento do Governo do Estado. Tirar uma arma irregular 
de circulação contribui para a redução de homicídios, como foi o caso da Grande Ilha. 
Hoje, o Maranhão tem 15 mil policiais, o maior número da história, além de novas 
viaturas, prédios, policiais promovidos, entre outras coisas. Ou seja, são fatores que 
garantem um estado mais seguro e servidores valorizados”, destacou Ana do Gás. 
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Fernando Pessoa articula programa de ressocialização entre SEAP e empresários da 
Região Central 

Em reunião na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP), o deputado 
Fernando Pessoa (SD) articulou parceria para a implantação do programa de 
ressocialização de detentos na Unidade Prisional de Presidente Dutra. Participaram do 
encontro o subsecretário Rafael Velasco Brandani, o gestor de Atendimento de 
Humanização, Rafael Moura de Pontes, os empresários Antônio Araújo e Luciano Xavier, 
da Região Central, e o vereador Wellington Pessoa, de Tuntum. 
 

 
 
A parceria visa ressocializar detentos por meio de especialização de mão-de-obra para o 
mercado da indústria de cadeiras. Assim, o detento que optar por participar do programa 
receberá, em troca do trabalho, o devido pagamento, sendo que uma parte será 
depositada em conta poupança para ser utilizada após o cumprimento da pena e a outra, 
direcionada à família do detento. A parte final vai, em forma de contribuição, para o 
estado, além de redução de pena. 
 
O deputado Fernando Pessoa entendeu a importância do programa e, prontamente, se 
dispôs a auxiliar na articulação entre os empresários e a SEAP.  “Com esta parceria, hoje 
podemos por em prática o conceito da ressocialização através do trabalho, evitando que 
o detento volte com mais problemas para a sociedade e, ao mesmo tempo, ajuda no 
fortalecimento do mercado da produção de cadeiras, que tem grande importância na 
Região Central do Maranhão”, afirmou. 
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Wellington defende motoristas de vans e transporte alternativo… 

 
 
Na manhã desta segunda-feira (11), o deputado estadual Wellington do Curso foi ao 
encontro de motoristas de vans que realizaram uma paralisação no km 42 da BR-135, no 
povoado Bacabeira, a 58 km de São Luís. De acordo com os motoristas, o protesto foi 
motivado após a apreensão de 62 vans na semana passada. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington entrou em contato com o presidente da Agência de 
Mobilidade Urbana, Lawrence Melo, e marcou uma reunião em caráter de urgência, que 
aconteceu ainda agora pela manhã e fez com que os motoristas desfizessem a 
manifestação e acompanhasse o parlamentar até à MOB. 
 
“Fomos até o local em que os motoristas de vans estavam mobilizados, atendendo à 
solicitação feita por eles. Lá, tendo por objetivo conciliar os interesses tanto dos 
motoristas quanto do estado do Maranhão, entrei em contato imediatamente com o 
presidente da MOB, que logo nos recebeu. Assim, foi suspensa a manifestação. 
Terminamos a reunião ainda agora, no início da tarde e, após mais de 3 horas de 
discussão, conseguimos encontrar medidas que atendem a ambos, entre elas um novo 
prazo para a regularização do transporte. Nosso mandato é assim: no meio do povo e de 
resultados”, disse Wellington. 
 
Como encaminhamentos da reunião entre o deputado Wellington do Curso, a MOB e os 
motoristas alinhou-se que será concedido o prazo de 45 dias, após a publicação da 
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Portaria da MOB, para que os motoristas apresentem toda a documentação e, assim, 
regularizem a situação do veículo. 
 
Além disso, em relação às multas, o presidente da Agência Estadual comprometeu-sem 
em avaliar os casos de forma individualizada. 
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Construção de Ponte em Santana do MA é fruto de trabalho de Glalbert Cutrim 

 
 
Graças a emenda do deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), um sonho antigo da 
população de Santana do Maranhão está se tornando realidade. Esta semana, a empresa 
CGP Construções deu início aos preparativos da obra. 
 
Orçada em R$ 2.378.808,65 mil, a ponte de concreto armado terá 24 metros de 
extensão, com mão dupla que garantirá muito mais segurança e comodidade para os 
moradores. Também será possível o tráfego de caminhões pesados, o que hoje, pelo 
tempo da ponte de madeira, tem seu acesso restrito. 
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O deputado Glalbert Cutrim anunciou o benefício, uma conquista que será executada 
através do Governo do Estado, após aprovação de Emenda de sua autoria, publicada no 
Diário Oficial. 
 
“Esta obra, que é fruto de uma emenda de nossa autoria, foi um pedido feito através do 
nosso amigo João Almeida e todo o seu grupo político, entre eles, a ex-prefeita Quinha, 
o Reginho e todos os vereadores e lideranças que fazem parte do nosso grupo. Por isso, 
quero agradecer ao governador Flávio Dino, governador este do qual nós fazemos parte 
do seu grupo e o ajudamos a reeleger”, destacou o deputado. 
 
Gatuno 
 
O prefeito atual do município ainda tentou dar uma de gatuno e se apropriar da luta do 
grupo do ex-prefeito João Almeida e do deputado Glalbert Cutrim, que em 20 de 
dezembro de 2017, teve a aprovação de emenda destinando recursos para Obra 
aprovada e publicada no Diário Oficial. 
 
O próprio deputado desmontou um fake news espalhado pelo prefeito, afirmando que 
a conquista teria sido um pleito seu com o Governador Flávio Dino (PCdoB). Na verdade, 
como se sabe em Santana do Maranhão, a única coisa que o prefeito fez, foi trair o 
governador na última eleição. 
 
Veja aqui a publicação do Diário Oficial com a Emenda Parlamentar do deputado Glalbert 
Cutrim para construção da ponte. 
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Deputado Wellington defende motoristas de vans e transporte alternativo do Maranhão 

 
Deputado Wellington foi até a BR-135 ouvir reivindicações de motoristas do transporte alternativo 

 
O deputado estadual Wellington do Curso foi ao encontro de motoristas de vans que 
realizaram, na manhã desta segunda-feira (11), uma paralisação no km 42 da BR-135, no 
povoado Bacabeira, a 58 km de São Luís. De acordo com os motoristas, o protesto foi 
motivado após a apreensão de 62 vans na semana passada. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington entrou em contato com o presidente da Agência de 
Mobilidade Urbana, Lawrence Melo, e marcou uma reunião em caráter de urgência, que 
aconteceu ainda agora pela manhã, e fez com que os motoristas desfizessem a 
manifestação e acompanhasse o parlamentar até à MOB. 
 
“Fomos até o local em que os motoristas de vans estavam mobilizados, atendendo à 
solicitação feita por eles. Lá, tendo por objetivo conciliar os interesses tanto dos 
motoristas quanto do estado do Maranhão, entrei em contato imediatamente com o 
presidente da MOB, que logo nos recebeu. Assim, foi suspensa a manifestação. 
Terminamos a reunião ainda agora, no início da tarde e, após mais de três horas de 
discussão, conseguimos encontrar medidas que atendem a ambos, entre elas um novo 
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prazo para a regularização do transporte. Nosso mandato é assim: no meio do povo e de 
resultados”, disse Wellington. 
 
Encaminhamentos 
 

 
Reunião entre a gestão da MOB e motoristas de vans foi realizada a pedido de Wellington 

 
Como encaminhamentos da reunião entre o deputado Wellington do Curso, a MOB e os 
motoristas alinhou-se que será concedido o prazo de 45 dias, após a publicação da 
Portaria da MOB, para que os motoristas apresentem toda a documentação e, assim, 
regularizem a situação do veículo. Além disso, em relação às multas, o presidente da 
Agência Estadual comprometeu-sem em avaliar os casos de forma individualizada. 
 
Ainda na ocasião, Wellington propôs uma frente funcional organizada pela MOB para 
receber e prestar todo o auxílio técnico aos motoristas, o que permitirá que tenham 
amplo acesso à Agência de Mobilidade Urbana e, consequentemente, maior facilidade 
na regulamentação veicular. Além disso, se comprometeu em apresentar um Projeto de 
Lei que altera a Lei N°7.736, entre outros pontos, quanto ao valor de multas cobrados 
dos motoristas. Há, também, a proposta para que o Governo garanta a concessão de 
incentivos fiscais para a aquisição de veículos para uso exclusivo em transporte 
alternativo. 
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Deputado Wellington aciona MP para investigar desvio de R$ 20 milhões da previdência 
de Açailândia 

 
Deputado Wellington discute suposto desvio com equipe do Ministério Público 

 
O deputado estadual Wellington do Curso ingressou, na manhã da última sexta-feira (8), 
com solicitação junto ao Ministério Público do Estado para que o órgão investigue 
suposto desvios de mais de R$ 20 milhões do Regime Próprio de Previdência do 
município de Açailândia. 
 
Segundo as denúncias, foi constatado que a Prefeitura de Açailândia tem deixado de 
repassar integralmente as contribuições pelo município e também as contribuições 
descontadas dos servidores públicos municipais. Há ainda excesso de despesas 
administrativas. Diante disso, a previdência dos servidores de Açailândia estaria 
comprometida. 
 
“Ao longo dos últimos dias, recebemos muitas denúncias da população de Açailândia. 
Solicitamos ao Ministério Público que investigue as denúncias de desvios na previdência 
do município de Açailândia, pois tais condutas configuram crimes graves. Não podemos 
admitir que a prefeitura comprometa o futuro dos servidores públicos de Açailândia, por 
isso, acionamos o Ministério Público para apurar o suposto desvio de R$ 20 milhões da 
previdência do município. Os trabalhadores não merecem pagar pela incompetência da 
administração pública municipal. Servidores públicos de Açailândia, contem comigo”. 
Disse o deputado Wellington do Curso. 
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Fernando Pessoa articula programa de ressocialização entre SEAP e empresários 

 
 
Em reunião na Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria (SEAP), o deputado 
Fernando Pessoa (SD) articulou parceria para a implantação do programa de 
ressocialização de detentos na Unidade Prisional de Presidente Dutra. 
 
Participaram do encontro o subsecretário Rafael Velasco Brandani, o gestor de 
Atendimento de Humanização, Rafael Moura de Pontes, os empresários Antônio Araújo 
e Luciano Xavier, da Região Central, e o vereador Wellington Pessoa, de Tuntum. 
 
A parceria visa ressocializar detentos por meio de especialização de mão-de-obra para o 
mercado da indústria de cadeiras. Assim, o detento que optar por participar do programa 
receberá, em troca do trabalho, o devido pagamento, sendo que uma parte será 
depositada em conta poupança para ser utilizada após o cumprimento da pena e a outra, 
direcionada à família do detento. A parte final vai, em forma de contribuição, para o 
estado, além de redução de pena. 
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O deputado Fernando Pessoa entendeu a importância do programa e, prontamente, se 
dispôs a auxiliar na articulação entre os empresários e a SEAP. 
 
“Com esta parceria, hoje podemos por em prática o conceito da ressocialização através 
do trabalho, evitando que o detento volte com mais problemas para a sociedade e, ao 
mesmo tempo, ajuda no fortalecimento do mercado da produção de cadeiras, que tem 
grande importância na Região Central do Maranhão”, afirmou. 
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Assembleia lançará novo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 

 
O evento é direcionado a servidores da Casa e contará com a presença do presidente da Assembleia,  
deputado Othelino Neto (PCdoB) 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Diretoria de Tecnologia da 
Informação, lança, nesta terça-feira (12), às 8h30, no Auditório Neiva Moreira, no 
Complexo de Comunicação, o novo sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos: InovaLegis. O evento é direcionado a servidores da Casa e contará com a 
presença do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
 
O novo diretor de Tecnologia da Informação da Assembleia, Paulo Marcelus Castro Silva, 
disse que o sistema inaugura uma nova era na administração do Parlamento estadual, 
possibilitando uma gestão moderna de documentos e processos de forma eletrônica e 
ainda mais eficiente. 
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“Entre os serviços disponibilizados no sistema InovaLegis destaca-se, por exemplo, o 
trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos administrativos entre os 
diversos setores da Alema”, explicou. 
 
Paulo Marcelus disse ainda que, dentre os benefícios esperados com a implantação do 
Sistema InovaLegis, estão a redução de custos financeiros e ambientais associados à 
impressão (impressoras, toner, papel, contratos de impressão); redução de custos 
operacionais relacionados à entrega e ao armazenamento de documentos e processos, 
e do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e tramitação de documentos. 
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Assembleia lançará novo sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Diretoria de Tecnologia da 
Informação, lança, nesta terça-feira (12), às 8h30, no Auditório Neiva Moreira, no 
Complexo de Comunicação, o novo sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos: InovaLegis. O evento é direcionado a servidores da Casa e contará com a 
presença do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
 
O novo diretor de Tecnologia da Informação da Assembleia, Paulo Marcelus Castro Silva, 
disse que o sistema inaugura uma nova era na administração do Parlamento estadual, 
possibilitando uma gestão moderna de documentos e processos de forma eletrônica e 
ainda mais eficiente. 
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“Entre os serviços disponibilizados no sistema InovaLegis destaca-se, por exemplo, o 
trâmite totalmente eletrônico de processos e documentos administrativos entre os 
diversos setores da Alema”, explicou. 
 
Paulo Marcelus disse ainda que, dentre os benefícios esperados com a implantação do 
Sistema InovaLegis, estão a redução de custos financeiros e ambientais associados à 
impressão (impressoras, toner, papel, contratos de impressão); redução de custos 
operacionais relacionados à entrega e ao armazenamento de documentos e processos, 
e do tempo gasto na abertura, manipulação, localização e tramitação de documentos. 
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Em nota, assessoria informa que o deputado Rildo Amaral passa bem 

 
 
Em nota de esclarecimento divulgada no início da noite, a Assessoria de Comunicação 
do deputado Rildo Amaral (Solidariedade) informa que o parlamentar passa bem e foi 
submetido a exames Hospital UDI. 
 
Rildo Amaral teve um aumento de pressão durante a sessão desta segunda-feira na 
Assembleia Legislativa. Confira a íntegra da nota. 
 
Nota de Esclarecimento 
 
O Deputado Rildo Amaral sofreu um pequeno mal-estar nesta segunda-feira (11) e foi 
encaminhado para o Hospital UDI em São Luís, e não UTI, como está sendo veiculado. O 
parlamentar já foi submetido a exames e passa bem. 
 
Assessoria de Comunicação 
Equipe Rildo Amaral 
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Deputado Rildo Amaral acusa DNIT de criar entraves à distribuição de água em Imperatriz 

JM Cunha Santos 
 

 
 
O deputado Rildo Amaral acusou o DNIT de prestar um desserviço ao Maranhão, 
principalmente o DNIT de Imperatriz. Informou que o governador Flávio Dino construiu 
um sistema de distribuição de água em Imperatriz para resolver o problema de 
praticamente 50 mil pessoas em bairros como Vilinha, Parque Alvorada I e II e Parque 
Airton Senna, que representam de 1/5 a 1/6 da população do município. 
 
“O governador fez toda obra, mas tem um trecho de mais ou menos 200 metros para o 
DNIT liberar a passagem das adutoras. Em Imperatriz ninguém sabe sequer onde fica o 
DNIT e o DNIT vem agora dizer que o projeto está errado”, lamentou. 
 
Segundo o deputado Rildo Amaral, são quase dois anos esperando por esse trecho 
quando já foram feitos mais de 5 KM de adutoras na região. O trecho de 200 metros já 
está licitado, conforme as informações do parlamentar. “O dinheiro está na conta e o 
DNIT vem criar problema, dizer que o projeto precisa ser refeito. Para Rildo Amaral isso 
implica em falta de sensibilidade com o ser humano, falta de sensibilidade política. 
 
O deputado deixou um pedido para que o DNIT do Maranhão interfira em Imperatriz 
porque os alunos estão entrando nas escolas e precisam ser mandados para casa por 
absoluta falta d’água numa cidade como Imperatriz por onde passa o rio Tocantins. Rildo 
Amaral quer que o DNIT libere a CAEMA para fazer o serviço que o governador licitou. 
“Isso é irresponsabilidade com aquela comunidade que sofre com falta d”água numa 
cidade onde passa um dos maiores e mais caudalosos rios do Brasil. 
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Neto Evangelista é nome de peso para ser candidato a prefeito de São Luís 

 
Neto Evangelista tem cacife político para entrar  

na briga pela Prefeitura de São Luís 
 
Três leitores alertaram a Coluna para o que consideraram uma omissão: o deputado 
Neto Evangelista (DEM) não foi incluído na relação de prefeituráveis publicada na edição 
anterior. De fato, foi uma omissão séria, até pelo fato de que sua pré-candidatura tem 
sido admitida por ele próprio, que foi um dos poucos aspirante à sucessão do prefeito 
Edivaldo Holanda Jr. a admitir sua pré-candidatura. O deputado Neto Evangelista é um 
dos bons quadros da nova geração de políticos de São Luís, reunindo uma série de 
condições pessoais e políticas para aspirar o comando administrativo e político da 
Capital. Neto Evangelista conhece como poucos as suscetibilidades do eleitorado de São 
Luís, conhecimento herdado do pai, o ex-deputado João Evangelista, que militou a vida 
inteira nos quatro cantos da Capital. Assim, o parlamentar dispõe de cacife e 
instrumentos políticos, como um partido, por exemplo, o DEM e a simpatia do 
governador Flávio Dino, que dificilmente o indicará, mas com certeza não obstaculará a 
ascensão da nova geração do seu partido. Dispõe, portanto, de cacife alto para aspirar a 
vaga de candidato da aliança dinista. 
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Glalbert viabiliza construção de ponte em Santana do Maranhão 

 
 
Graças a emenda do deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), um sonho antigo da 
população de Santana do Maranhão está se tornando realidade. Esta semana, a empresa 
CGP Construções deu inicio aos preparativos da obra. 
 
Orçada em R$ 2.378.808,65 mil, a ponte de concreto armado terá 24 metros de 
extensão, com mão dupla que garantirá muito mais segurança e comodidade para os 
moradores. Também será possível o tráfego de caminhões pesados, o que hoje, pelo 
tempo da ponte de madeira, tem seu acesso restrito. 
 
O deputado Glalbert Cutrim anunciou o benefício, uma conquista que será executada 
através do Governo do Estado, após aprovação de Emenda de sua autoria, publicada no 
Diário Oficial. 
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“Esta obra, que é fruto de uma emenda de nossa autoria, foi um pedido feito através do 
nosso amigo João Almeida e todo o seu grupo político, entre eles, a ex-prefeita Quinha, 
o Reginho e todos os vereadores e lideranças que fazem parte do nosso grupo. Por isso, 
quero agradecer ao governador Flávio Dino, governador este do qual nós fazemos parte 
do seu grupo e o ajudamos a reeleger.” Destacou o deputado. 
 
Gatuno 
 
O prefeito atual do município ainda tentou dar uma de gatuno e se apropriar da luta do 
grupo do ex-prefeito João Almeida e do deputado Glalbert Cutrim, que em 20 de 
dezembro de 2017, teve a aprovação de emenda destinando recursos para Obra 
aprovada e publicada no Diário Oficial. 
 
O próprio deputado desmontou um fakenews espalhado pelo prefeito, afirmando que a 
conquista teria sido um pleito seu com o Governador Flávio Dino (PCdoB). Na verdade, 
como se sabe em Santana do Maranhão, a única coisa que o prefeito fez, foi trair o 
governador na última eleição. 
 
Veja aqui a publicação do Diário Oficial com a Emenda Parlamentar do deputado Glalbert 
Cutrim para construção da ponte. 

 

http://agrosantana.blogspot.com/2019/02/em-video-deputado-estadual-glaubert.html
https://luiscardoso.com.br/eleicoes-2018/2018/09/prefeito-e-grupo-politico-aderem-a-candidatura-de-roseana-em-santana-do-maranhao/
https://luiscardoso.com.br/eleicoes-2018/2018/09/prefeito-e-grupo-politico-aderem-a-candidatura-de-roseana-em-santana-do-maranhao/
http://www.al.ma.leg.br/diarios/arquivos/DIARIO178-20-12-17-EMENDAS2.pdf

