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Braide e Rose Sales no horário do PMN… 

Não percam hoje o horário do PMN, Eduardo Braide, o próximo prefeito de São Luís, e 
nossa guerreira negra, Rose Sales, na TV. 
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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 



 

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 

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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Cartão Acessibilidade: “É uma forma de defender os direitos das pessoas com 
deficiência”, diz Wellington 

 
 
O Projeto de Lei 071/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) foi 
aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Cartão 
Acessibilidade tem como objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência aos 
serviços públicos estaduais existentes. 
 
“Com o Cartão Acessibilidade, a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, titular 
do cartão, poderá se identificar facilmente em todos os serviços públicos, estando a 
presente Lei em total sintonia com o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal n. 13.146, de 06 de julho de 2015). É uma forma de defender 
os direitos das pessoas com deficiência. Assim, é necessário que o Governo do Estado 
analise atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo para a 
melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência”, pontuou Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO: 
 
O Cartão Acessibilidade tem por objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência 
aos serviços públicos estaduais existentes, incluindo informações e permitindo a 
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unificação dos demais serviços, a exemplo do cartão de passe livre e acesso 
intermunicipal em um só. Sendo assim, o Cartão será instrumento comprobatório da 
condição de deficiência do seu titular. 
 
Para ser emitido, a pessoa com deficiência deverá comparecer à Secretaria Estadual de 
Saúde, ou, ainda, aos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiências e Prefeituras 
Municipais e deverá estar munida dos seguintes documentos, em via original e cópia: 
 
I – Registro Geral (RG); 
II – Cadastro da Pessoa Física (CPF); 
III – comprovante de endereço; 
IV – laudo médico emitido por órgão público, com CID, atestando a deficiência, não 
devendo exceder 60 (sessenta) dias entre a data de emissão do laudo e sua apresentação 
para solicitação do Cartão Acessibilidade. 
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Base do Governo manobra e rejeita projeto que regulamenta o Uber 

 
 
Deputados da base do Governo Flávio Dino (PCdoB) rejeitaram hoje o Projeto de Lei 
127/2017, de autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que instituía a regulamentação 
do transporte remunerado individual e intermunicipal de passageiros, o Uber, no 
Maranhão. 
 
A peça foi rejeitada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), sob a 
relatoria de Marco Aurélio (PCdoB), Comissão de Assuntos Municipais e Comissão de 
Obras e Serviços Públicos. 
 
Os deputados Marco Aurélio, Cabo Campos (DEM), Bira do Pindaré (PSB), Vinicius Louro 
(PR) e Rafael Leitoa (PDT), orientaram a base governista a rejeitar a proposta. O líder do 
Governo na Casa, deputado Rogério Cafeteira (PSB), atuou pela rejeição da matéria. 
 
Edilázio, que fez a defesa da regulamentação do serviço, do livre exercício da atividade 
econômica e a livre concorrência de mercado, lamentou a forma com a qual o projeto 
foi votado na Casa. 
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Depois de a peça ter sido rejeitada nas comissões, ele recorreu ao Plenário, e pediu a 
contagem de quórum. A Mesa Diretora, contudo, ignorou o pedido e deu 
prosseguimento à apreciação. 
 
Para este tipo de votação é necessário que pelo menos 22 deputados estejam em 
Plenário, com as suas presenças registradas no painel eletrônico. No momento da 
votação, de acordo com o autor do projeto, apenas 13 deputados estavam em Plenário. 
 
Edilázio também apontou outro vício na votação. Em protesto pela forma com a qual os 
trabalhos eram conduzidos, ele deixou o Plenário. Mesmo assim, a peça foi votada. 
 
O Regimento Interno da Assembleia Legislativa determina que projetos de lei só podem 
ser apreciados – em regime de urgência -, com a presença do autor no Plenário. 
 
“A Comissão de Constituição e Justiça já rasgou hoje o entendimento jurídico, aqui 
nesta Casa […]. Alerto aos interessados das duas categorias que aqui estão votação é 
nula, uma vez que o autor do requerimento não estava em plenário, uma vez que eu 
solicitei não só uma vez, várias vezes a conferência de quórum, então é nula. Vou 
buscar na Justiça a reparação dos vícios aqui provocados hoje”, disse. 
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Júnior Verde participa da 21ª edição da UNALE, em Foz do Iguaçu 

O deputado estadual Junior Verde (PRB) avaliou como positiva a 21ª edição da 
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada anualmente 
pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). O parlamentar 
participa do encontro desde a última quarta (07), em Foz do Iguaçu (PR). O evento 
encerra nesta sexta (09) e tem o objetivo de reunir o maior número de parlamentares e 
entidades legislativas para discutir as mudanças necessárias para o desenvolvimento do 
Brasil. 
 

 
 
Cerca de 1.500 participantes, entre deputados, assessores legislativos, entidades 
nacionais e internacionais, com representantes de diversos países, estão discutindo 
temas com foco na abordagem principal: “O Brasil e suas reformas”. Por meio de 
palestras e ciclos de debates, os participantes também discutem sobre a relevância do 
poder legislativo estadual, a crise nos estados e as soluções, as reformas política e 
trabalhista, além de outros temas de relevância nacional e internacional. 
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“São momentos extremamente importantes, pois geram oportunidades e provocam 
debates ricos como a crise econômica nos Estados, o modelo de saneamento, inovação 
e sustentabilidade, o desenvolvimento regional e a reforma política. Tudo isso favorece 
a interlocução entre os parlamentos estaduais na discussão desses relevantes temas 
para garantir o crescimento do país”, avaliou o deputado. 
 
O evento, que encerra nesta sexta (09) com a palestra sobre Reforma Política, também 
oportuniza o encontro das entidades vinculadas aos legislativos estaduais, para a 
atualização profissional e discussão de temas relacionados com as suas atividades 
funcionais. 
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Projeto de autoria do deputado Wellington do Curso garante à pessoa com dificuldade 
de mobilização acesso aos serviços públicos estaduais 

 
Wellington, em conversa com portadores de necessidades especiais: inclusão social 

 
O Projeto de Lei 071/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) foi 
aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Cartão 
Acessibilidade tem como objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência aos 
serviços públicos estaduais existentes. 
 
– Com o Cartão Acessibilidade, a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, titular 
do cartão, poderá se identificar facilmente em todos os serviços públicos, estando a 
presente Lei em total sintonia com o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal n. 13.146, de 06 de julho de 2015). É uma forma de defender 
os direitos das pessoas com deficiência. Assim, é necessário que o Governo do Estado 
analise atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo para a 
melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência – pontuou Wellington. 
 
Entenda o projeto: 
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O Cartão Acessibilidade tem por objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência 
aos serviços públicos estaduais existentes, incluindo informações e permitindo a 
unificação dos demais serviços, a exemplo do cartão de passe livre e acesso 
intermunicipal em um só. Sendo assim, o Cartão será instrumento comprobatório da 
condição de deficiência do seu titular. 
 
Para ser emitido, a pessoa com deficiência deverá comparecer à Secretaria Estadual de 
Saúde, ou, ainda, aos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiências e Prefeituras 
Municipais e deverá estar munida dos seguintes documentos, em via original e cópia: 
 
I – Registro Geral (RG); 
II – Cadastro da Pessoa Física (CPF); 
III – comprovante de endereço; 
IV – laudo médico emitido por órgão público, com CID, atestando a deficiência, não 
devendo exceder 60 (sessenta) dias entre a data de emissão do laudo e sua apresentação 
para solicitação do Cartão Acessibilidade 
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Alexandre Almeida tem nova audiência com ministro da Defesa sobre a MA-040 

 
Alexandre Almeida e o ministro Jungmann, com lideranças políticas maranhenses 

 
O deputado estadual Alexandre Almeida (PSD) participou de uma nova audiência com o 
ministro da Defesa, Raul Jungmann, na última quinta-feira, 8 juntamente com o senador 
Roberto Rocha (PSB). 
 
Os parlamentares maranhenses levaram até o ministro os projetos básico e executivos 
da obra de asfaltamento da MA-040, estrada que liga Timon a Matões, e buscaram a 
garantia de prioridade da obra, que será executada pelo Exército Brasileiro. 
 
Esta já é a segunda oportunidade em que o deputado estadual Alexandre Almeida se 
reúne com o ministro Raul Jungmann para tratar da MA-040. 
 
– Nesta reunião de hoje nós já apresentamos os projetos básico e o executivo, e o 
senador Roberto Rocha se comprometeu para viabilizar o recurso. Esta audiência de 
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hoje já é mais um passo que estamos dando na concretização do sonho de milhares de 
maranhenses que desejam ver a MA-040 asfaltada e fazendo a ligação entre os 
municípios da Região dos Cocais – destacou Alexandre Almeida. 
 
No mês de maio, Alexandre esteve em reunião com o ministro juntamente com a 
deputada federal Eliziane Gama (PPS), onde foi apresentada a demanda e ficou acertado 
que em ocasião posterior seria apresentado um projeto juntamente com a previsão 
orçamentária, o que de fato foi realizado na reunião de hoje. 
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Parceria governo, legislativo e prefeitura vai valorizar história e cultura de Vargem 
Grande 

 
Márcio Jerry e Fábio Braga: projetos para Vargem Grande 

 
Três importantes projetos vão proporcionar a valorização histórico e cultural da cidade 
de Vargem Grande. 
 
Na noite de quinta-feira, 9, o secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio 
Jerry, e o deputado Fábio Braga estiveram reunidos para firmar a parceria entre o 
Governo do Estado, o Poder Legislativo e a Prefeitura para a criação do Espaço Balaiada, 
de obras sobre a origem do festejo de São Raimundo Nonato dos Mulundus, o santo 
vaqueiro, e construção do Espaço Vultos Notáveis. 
 
Os projetos de iniciativa da Prefeitura de Vargem Grande serão garantidos pelo Governo 
do Estado por meio de emenda parlamentar do deputado estadual Fábio Braga, que 
levou o pleito no intuito de reconhecer a história da cidade e dos seus personagens. 
 
– Sem dúvida uma proposta a ser abraçada pelo Governo do Maranhão e Prefeitura de 
Vargem Grande – ressaltou o secretário Márcio Jerry. 
 
O projeto Espaço Balaiada visa construir uma obra artístico-cultural que simbolize e 
valorize a Balaiada em Vargem Grande. O movimento foi uma das principais revoltas 
populares ocorridas no Maranhão. 
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Já a homenagem para São Raimundo Nonato dos Mulundus prevê a edificação de obras 
que reconheçam a importância do protetor e padroeiro dos vaqueiros. 
 
O projeto Vultos Notáveis objetiva a construção de uma espécie de Panteon com oitos 
bustos para valorizar as principais personalidades da área literária de Vargem Grande: 
Raymundo Nina Rodrigues, Saúl Nina Rodrigues, Hemetério Leitão, Antônio Bernardo 
Montello, Didi Barroso, Domingos Bala, Joran e Fory Gama. A ideia é transformar o 
espaço em um fomentador de encontros artísticos-culturais. 
 
– A gente resgata a parte histórica e cultural da cidade com a representatividade desses 
monumentos – avaliou o deputado Fábio Braga. 
 
As iniciativas visam transformar a cidade em pólo e rota de turismo, despertar na classe 
jovem e estudantil do município e da região o interesse e importância de melhor 
conhecer a história do estado e promover ações educativas, culturais, históricas e 
artístico-esculturais desenvolvidas em Vargem Grande. 
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Deputado Wellington do Curso foi eleito para a vice-presidência do Parlamento 
Amazônico, seus colegas César Pires, Rigo Teles e Stênio Rezende também vão ocupar 
postos na entidade que representa dos legislativos 

 
Wellington do Curso, eleito vice-presidente do Parlamento Amazônico 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), foi eleito nesta sexta-feira, 9, vice-
presidente do Parlamento Amazônico. 
 
Seus colegas César Pires (PEN), Rigo Teles (PV) e Stênio Rezende (DEM) também vão 
ocupar postos de destaque na União Nacional dos Legislativos Estaduais, em encontro 
em Foz do Iguaçu (PR). 
 
Teles vai ser o tesoureiro-geral da Unale, enquanto que Pires e Rezende ocuparão vagas 
no Conselho Deliberativo da entidade. 
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Glalbert solicita rotatória no Km 17 da MA-201… 

 
Glalbert Cutrim com as vereadoras 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), solicitou, através de indicação, que o 
Governo do Estado, por meio da Sinfra – Secretaria de Infraestrutura do Estado, implante 
uma rotatória no Km17 da MA-201, na entrada do povoado Pau Deitado, em Paço do 
Lumiar. 
 
A solicitação foi protocolada na manhã desta quinta-feira, 8, atendendo pedido da 
vereadora de Paço do Lumiar, Vanusa Neves (PSDB), que esteve reunida com o deputado 
e levou algumas demandas do município. 
 
– A implantação de uma rotatória no Km 17, na Estrada de Ribamar, deverá contribuir 
para a redução de acidentes, que hoje, infelizmente tem índices altíssimos, muitos 
deles, com vítimas fatais. Solicitamos, além da implantação da rotatória, que seja feita 
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sinalização e estudo técnico para instalação de semáforo, além da construção de uma 
parada de ônibus – disse o deputado. 
 
A vereadora Vanusa ressaltou a importância de ter um deputado voltado para os 
interesses da população de Paço do Lumiar. 
 
– O deputado Glalbert Cutrim sempre esteve atento as demandas levadas pelos 
representantes do município de Paço do Lumiar, e a implantação de uma rotatória no 
Km17 contribuirá para prevenir muitos acidentes com vítimas fatais – destacou a 
vereadora. 
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Aprovado projeto de Wellington que cria o Cartão Acessibilidade 

 
Deputado Wellington dialoga com cadeirantes em seu gabinete 

 
O Projeto de Lei 071/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) foi 
aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa do Maranhão. O Cartão 
Acessibilidade tem como objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência aos 
serviços públicos estaduais existentes. 
 
“Com o Cartão Acessibilidade, a pessoa com deficiência e mobilidade reduzida, titular do 
cartão, poderá se identificar facilmente em todos os serviços públicos, estando a 
presente Lei em total sintonia com o recém-sancionado Estatuto da Pessoa com 
Deficiência (Lei Federal n. 13.146, de 06 de julho de 2015). É uma forma de defender os 
direitos das pessoas com deficiência. Assim, é necessário que o Governo do Estado 
analise atenciosamente esta questão, uma vez que, estaremos contribuindo para a 
melhoria das condições de vida das pessoas com deficiência”, pontuou Wellington. 
 
Entenda o projeto: 
 
O Cartão Acessibilidade tem por objetivo simplificar o acesso da pessoa com deficiência 
aos serviços públicos estaduais existentes, incluindo informações e permitindo a 
unificação dos demais serviços, a exemplo do cartão de passe livre e acesso 
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intermunicipal em um só. Sendo assim, o Cartão será instrumento comprobatório da 
condição de deficiência do seu titular. 
 
Para ser emitido, a pessoa com deficiência deverá comparecer à Secretaria Estadual de 
Saúde, ou, ainda, aos Conselhos Municipais das Pessoas com Deficiências e Prefeituras 
Municipais e deverá estar munida dos seguintes documentos, em via original e cópia: 
 
I – Registro Geral (RG); 
II – Cadastro da Pessoa Física (CPF); 
III – comprovante de endereço; 
IV – laudo médico emitido por órgão público, com CID, atestando a deficiência, não 
devendo exceder 60 (sessenta) dias entre a data de emissão do laudo e sua apresentação 
para solicitação do Cartão Acessibilidade. 
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Assembleia aprova projeto de Wellington que facilita cancelamento de serviços de TV, 
telefone e internet 

 
 
O Projeto de Lei 49/2017 que obriga as empresas prestadoras de serviços de telefonia, 
de TV a cabo, de cartão de crédito e similares obrigadas a manterem em suas páginas na 
internet link próprio que possibilite ao consumidor realizar a suspensão ou o 
cancelamento do contrato de prestação serviço foi aprovado na Assembleia Legislativa 
do Maranhão. A proposta é de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) e, de 
acordo com o projeto, a não disponibilização do link causará aplicação de multa sobre a 
empresa prestadora de serviços. 
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O Projeto já foi aprovado em todas as comissões da Assembleia Legislativa e, agora, será 
apresentado em plenário e por conseguinte encaminhado ao Governador para sanção. 
 
“Acreditamos que o Governo do Estado irá sancionar o Projeto de Lei, até por que ele 
não é nosso e sim da população. E com 
Isso, o usuário poderá fazer o cancelamento sem ter que falar com ninguém, apenas 
acessando um link específico na internet ou pelo menu eletrônico do telefone. Essa ideia 
veio da própria população, que se queixa da demora nesse atendimento. As comissões 
da Assembleia já analisaram e concordam com a constitucionalidade e a legalidade do 
projeto, além de destacarem a importância da sua aplicabilidade para a população. Com 
essa proposta teremos como consequência a economia de tempo e a satisfação do 
usuário”, destacou Wellington. 
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“Vamos atuar fortemente para empoderar as micro e pequenas empresas”, anuncia 
Adriano Sarney 

 
Adriano Sarney com micro e pequenos empresários no ato de lançamento da frente que apoiará segmento 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) declarou, nesta-sexta-feira (9), durante o 
lançamento da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, presidida por ele, que 
é preciso dar mais apoio e incentivo a esse setor, responsável por cerca de 90% das vagas 
de emprego atualmente. “A frente parlamentar vai estreitar os laços entre o Legislativo 
e a iniciativa privada. Vamos atuar fortemente no apoio e no empoderamento do 
microempreendedor individual, da microempresa e da pequena empresa, que juntos 
geram muito mais empregos do que o poder público e as grandes empresas”, disse o 
parlamentar. 
 
O lançamento da frente parlamentar ocorreu na Sala das Comissões, da Assembleia 
Legislativa, que contou com a participação do deputado federal Jorginho Mello (PR/SC), 
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que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, criada na 
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) e que serviu de inspiração para a frente 
maranhense. Mello afirmou que as frentes parlamentares maranhense e nacional vão 
somar esforços na defesa do setor. “Com menos burocracia e redução da carga de 
impostos, vamos criar as condições necessárias para que estes corajosos 
empreendedores ajudem na construção de um país cada vez mais forte”, explicou. 
 
Diversas lideranças do setor prestigiaram o evento, como João Martins, superintendente 
do Sebrae-MA; Felipe Mussalém, presidente da Associação Comercial do Maranhão – 
ACM; Socorro Noronha, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís-MA; 
Antônio das Graças Alves Ferreira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 
MA; José Maria da Silva Filho (presidente do Sindicato dos Contabilistas do Maranhão – 
Sindcont; Tiago Santos, da Gerência do Banco do Brasil para as Micro e Pequenas 
Empresas; Ranio Gamita (Fórum Contábil), Roosevelt Silva, do Centro de Apoio aos 
Pequenos Empreendimentos do Maranhão – CEAPE; e Gilberto Alves Ribeiro, presidente 
do Sescap-MA, entre outros. 
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Deputado Bira do Pindaré pede força tarefa para o Município de Coroatá 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) solicitou, por meio de indicação ao Governo 
do Maranhão, a designação de uma Força Tarefa para Coroatá. O objetivo, ressaltou o 
parlamentar, é reforçar a segurança pública no município e região. 
 
Segundo Bira, há uma necessidade de reforçar o policiamento para combater a 
criminalidade. Ele defendeu que isso será possível a partir da oferta de maior segurança 
a população, proporcionando, assim, melhores condições de vida na região. 
 
O documento foi encaminhado ao governador Flávio Dino (PCdoB) para que solicite ao 
setor competente que estude a viabilidade e faça um esforço no sentindo de atender o 
pleito. 
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No Maranhão, deputado acha falta de “respeito” mostrar político preso por corrupção 
com uniforme de detento 

O deputado estadual Raimundo Cutrim se doeu com a publicação que o Blog do Luís 
Pablo fez da foto do dono do IDAC, Antonio Aragão, com roupa de presidiário (reveja 
aqui). 
 
Cutrim ocupou a tribuna na semana passada e disse: “Tem um blog que eu olhei, o que 
dizia? Dizia: “Aragão do IDAC com uniforme de detento do complexo penitenciário”. E 
ali está a foto da pessoa como presidiário. Isto está ocorrendo no Maranhão e no Brasil, 
mas nós não podemos deixar que fatos dessa natureza fiquem como regra. Se ele 
praticou um crime, ele é presidente de um partido que representa o País, aí bota a 
pessoa com foto de presidiário […] isso ai é uma falta de respeito com a dignidade do 
ser humano”. 
 

 
Deputado Raimundo Cutrim 

 

https://luispablo.com.br/policia/2017/06/exclusivo-aragao-do-idac-com-uniforme-de-detento-no-complexo-de-pedrinhas/
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O parlamentar acha falta de “respeito” mostrar um empresário-político, que foi preso 
por corrupção, com uniforme de detento. 
É mole?! 
 
O deputado condenou a imprensa, inclusive a nacional, por divulgar imagens de políticos 
corruptos – como o caso do ex-governador Sérgio Cabral, com uniforme de presidiário. 
 
É provável que o parlamentar ocupe a tribuna hoje, dia 12, para criticar a Globo por ter 
mostrado no Fantástico ontem, dia 11, a foto de Aragão do IDAC com roupa de preso. 
 
É até vergonhoso um deputado que já foi delegado federal fazer um tipo de 
pronunciamento como esse. 
 
Abaixo imagens que a grande imprensa publicou e que incomodou Raimundo Cutrim: 
 

 
Antonio Aragão no Fantástico com roupa de detento 

 
Veja mais: 

 

  

https://luispablo.com.br/politica/2017/06/no-maranhao-deputado-acha-falta-de-respeito-mostrar-politico-preso-por-corrupcao-com-uniforme-de-detento/
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Arquivado processo contra deputado que pediu peixe para doar a eleitores no MA 

 
Deputado Levi Pontes 

 
(Com informações do G1MA) 
 
A Comissão de Ética da Assembleia Legislativa arquivou a representação protocolada 
pela deputada Andrea Murad (PMDB) contra o deputado Levi Pontes (PCdoB) que teve 
um áudio vazado, onde combina com alguém um esquema de distribuição de peixes 
comprados com dinheiro público. 
 
No pedido de abertura de processo, foi destacado que o comunista supostamente 
pretendia se apoderar de uma ação da Prefeitura de Chapadinha para fins eleitoreiros, 
através da distribuição de peixes para famílias carentes do município. 
 
A decisão do arquivamento do processo foi justificada por inexistência de provas 
robustas nos autos. No relatório, os deputados classificaram a gravação como 
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clandestina e ressaltaram ainda que não foram encontradas provas mínimas para 
caracterizar quebra de decoro. 
 
Um parecer da Comissão de Ética foi publicado na edição desta quinta-feira (8) Diário 
Oficial da Casa, apontando para a “ausência de justa para o pedido”. 
 
Andrea Murad lamentou a decisão. “Dizer que não tem provas? A Assembleia então 
não quer então investigar, porque provas é o que mais tem nesse caso do Levi Pontes. 
A Assembleia não quer investigar, está sendo omissa e envergonhando os 
maranhenses”, afirmou em entrevista. 
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“Vamos atuar fortemente para empoderar as micro e pequenas empresas”, diz Adriano 
Sarney 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) declarou, nesta-sexta-feira (9), durante o 
lançamento da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, presidida por ele, que 
é preciso dar mais apoio e incentivo a esse setor, responsável por cerca de 90% das vagas 
de emprego atualmente. 
 
“A frente parlamentar vai estreitar os laços entre o Legislativo e a iniciativa privada. 
Vamos atuar fortemente no apoio e no empoderamento do microempreendedor 
individual, da microempresa e da pequena empresa, que juntos geram muito mais 
empregos do que o poder público e as grandes empresas”, disse o parlamentar. 
 
O lançamento da frente parlamentar ocorreu na Sala das Comissões, da Assembleia 
Legislativa, que contou com a participação do deputado federal Jorginho Mello (PR/SC), 
que é presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa, criada na 
Câmara dos Deputados, em Brasília (DF) e que serviu de inspiração para a frente 
maranhense. 
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Mello afirmou que as frentes parlamentares maranhense e nacional vão somar esforços 
na defesa do setor. “Com menos burocracia e redução da carga de impostos, vamos 
criar as condições necessárias para que estes corajosos empreendedores ajudem na 
construção de um país cada vez mais forte”, explicou. 
 
Diversas lideranças do setor prestigiaram o evento, como João Martins, superintendente 
do Sebrae-MA; Felipe Mussalém, presidente da Associação Comercial do Maranhão – 
ACM; Socorro Noronha, presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís-MA; 
Antônio das Graças Alves Ferreira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do 
MA; José Maria da Silva Filho (presidente do Sindicato dos Contabilistas do Maranhão – 
Sindcont; Tiago Santos, da Gerência do Banco do Brasil para as Micro e Pequenas 
Empresas; Ranio Gamita (Fórum Contábil), Roosevelt Silva, do Centro de Apoio aos 
Pequenos Empreendimentos do Maranhão – CEAPE; e Gilberto Alves Ribeiro, presidente 
do Sescap-MA, entre outros. 
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Júnior Verde participa da 21ª edição da UNALE, em Foz do Iguaçu 

 
 
O deputado estadual Junior Verde (PRB) avaliou como positiva a 21ª edição da 
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, realizada anualmente 
pela União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (UNALE). O parlamentar 
participa do encontro desde a última quarta (7), em Foz do Iguaçu (PR). 
 
O evento tem o objetivo de reunir o maior número de parlamentares e entidades 
legislativas para discutir as mudanças necessárias para o desenvolvimento do Brasil. 
 
Cerca de 1.500 participantes, entre deputados, assessores legislativos, entidades 
nacionais e internacionais, com representantes de diversos países, estão discutindo 
temas com foco na abordagem principal: “O Brasil e suas reformas”. 
 
Por meio de palestras e ciclos de debates, os participantes também discutem sobre a 
relevância do poder legislativo estadual, a crise nos estados e as soluções, as reformas 
política e trabalhista, além de outros temas de relevância nacional e internacional. 
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“São momentos extremamente importantes, pois geram oportunidades e provocam 
debates ricos como a crise econômica nos Estados, o modelo de saneamento, inovação 
e sustentabilidade, o desenvolvimento regional e a reforma política. Tudo isso 
favorece a interlocução entre os parlamentos estaduais na discussão desses relevantes 
temas para garantir o crescimento do país”, avaliou o deputado. 
 
O evento, que encerra nesta sexta (9) com a palestra sobre Reforma Política, também 
oportuniza o encontro das entidades vinculadas aos legislativos estaduais, para a 
atualização profissional e discussão de temas relacionados com as suas atividades 
funcionais. 

 


