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Deputado apresenta projeto de lei que proíbe corte de água e luz em feriados e fins de 
semana no MA 

 
 
Imagine a cena: é sexta-feira e você ainda não pagou a conta da energia elétrica. Então, 
funcionários de concessionárias de serviços públicos chegam à sua casa e cortam o 
fornecimento do serviço. A cena é comum em São Luís e em todo o Maranhão, causando 
um problema que afeta geralmente cidadãos de bairros mais afastados e de poucos 
recursos. Mas um projeto de lei de Duarte Jr. (PCdoB) pretende acabar com essa 
situação. 
 
Apresentado em plenária nesta semana, o projeto de lei anticortes prevê que as 
empresas fornecedoras de água e energia elétrica sejam expressamente proibidas de 
suspender o fornecimento dos serviços às sextas, sábados, domingos, feriados e último 
dia útil antes de feriados. E mais: quem tiver os serviços suspensos nestes dias, fica livre 
de pagar a dívida que originou o corte. 
 
O projeto de lei foi elaborado a partir de precedente do Supremo Tribunal Federal, no 
dia 19 de dezembro de 2018, que julgou constitucional lei do Estado do Paraná que 
entende ser abusiva a suspensão de energia elétrica e fornecimento de água durante as 
vésperas de feriado e fim de semana. “Milhares de consumidores sofrem com essa 
prática no Maranhão. E o fornecimento de água e energia elétrica é essencial porque 
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garante as condições mínimas de dignidade para uma família sobreviver”, explica Duarte 
Jr. 
 
Segundo o deputado, enquanto esteve à frente do Procon/MA, foi possível constatar 
muitas reclamações de consumidores referentes a essa demanda consumerista. “A 
reclamação em regra é de que a velocidade utilizada no corte não é a mesma para a 
reativação do serviço. Faltava uma lei que assegurasse uma adequada proteção. Agora, 
temos a oportunidade de mudar essa realidade”, destacou. 
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Assembleia dá mais um passo para a modernização e implanta sistema de 
gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
 Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
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para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
 
“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Deputado Ciro Neto apresenta indicações ao Governo do Estado em seu 1ª discurso na 
Assembleia 

 
 
O Deputado Estadual Ciro Neto realizou seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa 
do Maranhão. A sessão que foi realizada na tarde desta segunda – feira (11/02), contou 
com a participação de todos os deputados e deputadas maranhense. Ciro iniciou seu 
discurso agradecendo a Deus e ao povo do Maranhão pelo resultado positivo na última 
eleição. 
 
O Deputado relembrou da história de sua família na política maranhense em especial na 
região central do estado, onde falou da grande responsabilidade que foi dado pelo voto 
popular para da continuidade na política o nome da família Carvalho. 
 
Ciro Neto iniciou seu trabalho como parlamentar, apresentando indicações de 
recuperações de vias públicas da região central e de uma vistoria na barragem do rio 
flores, além de indicar o projeto de linhas de produção, para melhoramento de geração 
de emprego e renda para famílias da agricultura familiar. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá alerta sobre a comporta do Rio Pericumã em Pinheiro 

 
 
Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a Barragem do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 
A problemática daquela Barragem é por conta falta de manutenção. Construída em 1982 
pelo DNOCS, desde a sua inauguração nunca foi reformada, oferecendo um grande risco 
a população pinheirense e principalmente aos que moram as margens do rio Pericumã. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um laudo técnico para que possa 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. 
 
Dr. Leonardo Sá explicou a situação: 
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“Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu lhes digo aqui por conhecimento de 
causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio Pericumã. Inexiste manutenção 
naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por alguém que quer ajudar a fazer a 
manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para fazer a manutenção daquela 
barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. Quem faz a manutenção hoje 
é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas para fazer a manutenção de 
uma barragem daquele porte e da importância, deputados vocês sabem que tem aquele 
Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. Então deixo aqui o meu alerta, 
o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo aqui a minha indignação com a 
falta de compromisso das autoridades com aquele problema que é anunciado. Uma 
tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade da Baixada Maranhense, a 
princesa da Baixada, Pinheiro”. 
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Assembleia dá mais um passo para a modernização e implanta sistema de 
gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
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“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 

 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
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“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Ana do Gás pode assumir Secretaria da Mulher 

 
 
A deputada estadual Ana do Gás (PCdoB), está cotada para assumir a Secretaria da 
Mulher. Escolhida para conduzir a Procuradoria da Mulher na Assembleia Legislativa, a 
parlamentar entrou no radar do governador Flávio Dino (PCdoB) e pode ser uma opção 
para compor o secretariado. 
 
Ana do Gás ainda não tem experiência no executivo, está no segundo mandato como 
deputado estadual e se envolveu em polêmicas com o deputado Vinicius Louro (PR), no 
primeiro mandato e também durante um episódio que tentou coagir a diretora da UPA 
Vinhais. 
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“Governo vai ter de explicar fechamento do Hospital de Matões”, diz Adriano 

 
 
Por iniciativa do deputado estadual Adriano (PV), a Assembleia Legislativa vai requerer 
junto ao secretário da Saúde, Carlos Lula, informações detalhadas sobre a situação do 
Hospital Geral de Matões do Norte. Hospital localizado a 138 km de São Luís, cujo 
fechamento prejudicou o atendimento à população de 14 municípios da região. 
  
“Precisamos saber o que vai acontecer com as dezenas de servidores que foram 
surpreendidos com o fechamento do hospital e que chegaram a denunciar uma 
demissão em massa. É preciso saber dados completos da obra a ser feita no local, pois 
queremos saber custo, prazo de conclusão. Enfim, estamos cobrando transparência do 
governo”, declarou Adriano. 
  
“O fechamento do hospital prejudicou muito o atendimento das pessoas da região, a 
maioria trabalhadores rurais. Nesta semana, muitos pacientes de municípios vizinhos 
tiveram que vir para os Socorrões de São Luís em busca de atendimento”, informou Ana 
Léa Coêlho dos Santos Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do 
Maranhão (SEEMA). “Este hospital atendia a população de 14 municípios e agradecemos 
o empenho deputado Adriano para que a gente possa esclarecer esta situação difícil do 
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atendimento à saúde em toda a região”, disse o vereador Ismael Viana Bezerra (PRTB), 
o Ismael do Sindicato, de Matões do Norte. 
 
O requerimento do deputado Adriano solicita informações sobre os profissionais que, 
direta ou indiretamente, foram afetados por essa situação: se serão realocados ou se 
retornarão aos seus postos de trabalho ao final dessa paralisação/reforma e como será 
o desdobramento da situação trabalhista, caso sejam dispensados ou exonerados, para 
que não haja dúvidas quanto à questão salarial dos funcionários daquela unidade. O 
deputado também requisita maiores explicações em alusão ao princípio da 
transparência administrativa e publicidade dos atos governamentais sobre a reforma do 
hospital regional divulgada em nota oficial da SES. Detalhando: a finalidade a que se 
destina a obra, nome da empresa que faz a execução da obra, nome do engenheiro 
responsável, valor da obra e período de execução. 
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Deputada Dra. Thaiza pedirá Frente Parlamentar em busca de soluções para a comporta 
no Rio Pericumã 

 
 
Em seu primeiro pronunciamento hoje (12) na Assembleia Legislativa do Maranhão, a 
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) relatou os graves problemas da comporta na 
barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro, que sofreu, ontem, rompimento dos cabos de 
aço e que vem ocasionando inundações em vários bairros ribeirinhos. Além da Frente 
Parlamentar, a deputada protocolou nesta terça-feira uma Indicação para que a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura preste uma assistência técnica no local. 
 
“Pedi que o Governo do Estado possa deslocar uma equipe e dê um olhar atento para 
aquele município tão importante para a baixada maranhense, tomando providências o 
mais rápido possível. Porque as fortes chuvas vêm acontecendo na região e esse risco 
está iminente para as famílias ribeirinhas. E destaca-se que a Prefeitura vem fazendo sim 
a sua parte, a equipe técnica está no local, mas a manutenção da comporta é de 
responsabilidade do Governo Federal e hoje ela passa a ser também de todos nós”, 
discursou Dra. Thaiza. 
 
O discurso da deputada chamou a atenção de vários colegas parlamentares que se 
prontificaram em unir forças. Para a deputada, o momento é de buscar soluções práticas 
e pediu que todas as esferas concentrem esforços para resolver a situação da comporta 
que está há 36 anos sem uma reforma significativa. Ela enfatizou que a prefeitura vem 
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cumprindo o seu papel, tomando todas as medidas possíveis na tentativa se recuperar a 
comporta junto ao governo federal. 
 
“É momento de todos nós, governador, deputados estaduais, federais e senadores 
maranhenses, cobrarmos junto ao Ministério da Integração, uma solução prática para 
resolver de uma vez por todas esse caos que pode gerar uma calamidade sem 
precedentes”, disse a deputada após o discurso. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá alerta sobre a comporta do Rio Pericumã em Pinheiro 

 
 
Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a Barragem do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 
A problemática daquela Barragem é por conta falta de manutenção. Construída em 1982 
pelo DNOCS, desde a sua inauguração nunca foi reformada, oferecendo um grande risco 
a população pinheirense e principalmente aos que moram as margens do rio Pericumã. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um laudo técnico para que possa 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. 
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Dr. Leonardo Sá explicou a situação: “Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu 
lhes digo aqui por conhecimento de causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio 
Pericumã. Inexiste manutenção naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por 
alguém que quer ajudar a fazer a manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para 
fazer a manutenção daquela barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. 
Quem faz a manutenção hoje é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas 
para fazer a manutenção de uma barragem daquele porte e da importância, deputados 
vocês sabem que tem aquele Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. 
Então deixo aqui o meu alerta, o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo 
aqui a minha indignação com a falta de compromisso das autoridades com aquele 
problema que é anunciado. Uma tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade 
da Baixada Maranhense, a princesa da Baixada, Pinheiro”. 
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Assembleia Legislativa implanta sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
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respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
 
“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá alerta sobre a comporta do Rio Pericumã em Pinheiro 

Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a Barragem do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 

 
 
A problemática daquela Barragem é por conta falta de manutenção. Construída em 1982 
pelo DNOCS, desde a sua inauguração nunca foi reformada, oferecendo um grande risco 
a população pinheirense e principalmente aos que moram as margens do rio Pericumã. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um laudo técnico para que possa 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. 
 
Dr. Leonardo Sá explicou a situação: “Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu 
lhes digo aqui por conhecimento de causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio 
Pericumã. Inexiste manutenção naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por 
alguém que quer ajudar a fazer a manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para 
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fazer a manutenção daquela barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. 
Quem faz a manutenção hoje é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas 
para fazer a manutenção de uma barragem daquele porte e da importância, deputados 
vocês sabem que tem aquele Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. 
Então deixo aqui o meu alerta, o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo 
aqui a minha indignação com a falta de compromisso das autoridades com aquele 
problema que é anunciado. Uma tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade 
da Baixada Maranhense, a princesa da Baixada, Pinheiro”. 
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Deputada Dra. Thaiza pedirá Frente Parlamentar em busca de soluções para a comporta 
no Rio Pericumã 

Em seu primeiro pronunciamento hoje (12) na Assembleia Legislativa do Maranhão, a 
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) relatou os graves problemas da comporta na 
barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro, que sofreu, ontem, rompimento dos cabos de 
aço e que vem ocasionando inundações em vários bairros ribeirinhos. Além da Frente 
Parlamentar, a deputada protocolou nesta terça-feira uma Indicação para que a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura preste uma assistência técnica no local. 
 

 
 
“Pedi que o Governo do Estado possa deslocar uma equipe e dê um olhar atento para 
aquele município tão importante para a baixada maranhense, tomando providências o 
mais rápido possível. Porque as fortes chuvas vêm acontecendo na região e esse risco 
está iminente para as famílias ribeirinhas. E destaca-se que a Prefeitura vem fazendo sim 
a sua parte, a equipe técnica está no local, mas a manutenção da comporta é de 
responsabilidade do Governo Federal e hoje ela passa a ser também de todos nós”, 
discursou Dra. Thaiza. 
 
O discurso da deputada chamou a atenção de vários colegas parlamentares que se 
prontificaram em unir forças. Para a deputada, o momento é de buscar soluções práticas 
e pediu que todas as esferas concentrem esforços para resolver a situação da comporta 
que está há 36 anos sem uma reforma significativa. Ela enfatizou que a prefeitura vem 
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cumprindo o seu papel, tomando todas as medidas possíveis na tentativa se recuperar a 
comporta junto ao governo federal. 
 
“É momento de todos nós, governador, deputados estaduais, federais e senadores 
maranhenses, cobrarmos junto ao Ministério da Integração, uma solução prática para 
resolver de uma vez por todas esse caos que pode gerar uma calamidade sem 
precedentes”, disse a deputada após o discurso. 
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Corte só será permitido em dias que o consumidor tenha tempo hábil para pagar a dívida; 
novo projeto de Duarte Jr. na Assembleia visa garantir o fornecimento de serviços 
essenciais ao consumidor 

 
 
Imagine a cena: é sexta-feira e você ainda não pagou a conta da energia elétrica. Então, 
funcionários de concessionárias de serviços públicos chegam à sua casa e cortam o 
fornecimento do serviço. A cena é comum em São Luís e em todo o Maranhão, causando 
um problema que afeta geralmente cidadãos de bairros mais afastados e de poucos 
recursos. Mas um projeto de lei de Duarte Jr. (PCdoB) pretende acabar com essa 
situação. 
 
Apresentado em plenária nesta semana, o projeto de lei anticortes prevê que as 
empresas fornecedoras de água e energia elétrica sejam expressamente proibidas de 
suspender o fornecimento dos serviços às sextas, sábados, domingos, feriados e último 
dia útil antes de feriados. E mais: quem tiver os serviços suspensos nestes dias, fica livre 
de pagar a dívida que originou o corte. 
 
O projeto de lei foi elaborado a partir de precedente do Supremo Tribunal Federal, no 
dia 19 de dezembro de 2018, que julgou constitucional lei do Estado do Paraná que 
entende ser abusiva a suspensão de energia elétrica e fornecimento de água durante as 
vésperas de feriado e fim de semana. “Milhares de consumidores sofrem com essa 
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prática no Maranhão. E o fornecimento de água e energia elétrica é essencial porque 
garante as condições mínimas de dignidade para uma família sobreviver”, explica Duarte 
Jr. 
 
Segundo o deputado, enquanto esteve à frente do Procon/MA, foi possível constatar 
muitas reclamações de consumidores referentes a essa demanda consumerista. “A 
reclamação em regra é de que a velocidade utilizada no corte não é a mesma para a 
reativação do serviço. Faltava uma lei que assegurasse uma adequada proteção. Agora, 
temos a oportunidade de mudar essa realidade”, destacou. 
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Pré-candidato a prefeito de São Luís, deputado estadual do DEM destacou as ações do 
colega de partido – também cotado para a prefeitura – à frente da Seduc, como exemplo 
trabalho pelo desenvolvimento do estado 

 
Felipe e Neto durante a reinauguração da escola da Força Aérea: relação de unidade 

 
Em forte discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (12), o deputado 
Neto Evangelista (DEM) destacou os resultados do programa Escola Digna, que tem à 
frente o também democrata Felipe Camarão. 
 
– Dados mostram que o programa cresce de forma rápida. Hoje, 65% das escolas da rede 
estadual estão reformadas, 61 já foram entregues em substituição às escolas de taipa e 
de palha. Além disso, o estado tem investido, paralelamente, na qualificação profissional 
dos professores – destacou o parlamentar. 
 
Tanto Evangelista quanto Camarão são nomes do DEM para a sucessão do prefeito 
Edivaldo Júnior (PDT); o discurso do parlamentar mostra o nível de unidade no partido 
no estado. 
 
Além do discurso na Assembleia Legislativa, neto Evangelista acompanhou Felipe 
Camarão na reinauguração do Centro de Ensino Força Aérea Brasileira, no bairro São 
Cristovão. A escola, que atende alunos do ensino fundamental ao médio, não passava 
por nenhum tipo de reforma há mais de 20 anos. 
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– A ação efetiva do governo pode ser vista pelos números. Em 2010, tínhamos, em torno 
de 20,8% de analfabetos no Maranhão e, hoje, temos 16,7%. Saímos da 21º para a 13º 
colocação no País, na nota do IDEB – relatou o democrata. 
 

 
Os dois democratas com professores e alunos da escola reformada pela Seduc 

 
Em seu discurso, Neto Evangelista fez um balanço da atuação do governo nos últimos 
quatro anos, destacou a atuação de Felipe Camarão na implantação de programas como 
de escola em tempo integral, além de outros avanços na pasta. 
 
– Em 2014, não existia nenhuma vaga em escola de ensino integral no Maranhão. E, hoje, 
já passam de 13 mil alunos que estudam em escola de tempo integral. Vale destacar 
outros avanços na pasta, a exemplo das progressões, promoções e concursos públicos. 
O último concurso da categoria realizado no Estado ofereceu o maior salário do Brasil. 
Tudo isso resulta do trabalho incansável do Governo do Estado, por intermédio do 
secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, que não mede esforços para 
transformar a realidade da população maranhense pelo melhor caminho, que é o 
caminho do saber – concluiu. 
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Gestão do presidente Othelino Neto implanta sistema de gerenciamento eletrônico de 
documentos e processos na Casa 

 
 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
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Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
 
“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
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segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Na Assembleia Legislativa, deputado estadual frisou que o problema se dá por falta de 
manutenção da barragem, que já tem quase 40 anos sem nunca passar por nenhum tipo 
de reforma 

 
Leonardo Sá falou do assunto em aparte aos colegas deputados… 

 
Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a comporta do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 
A problemática daquela comporta é a falta de manutenção, com sua estrutura 
comprometida, há mais de 37 anos desde a sua inauguração nunca foi reformada, 
oferecendo um grande risco a população Pinheirense e principalmente ribeirinha. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um técnico especializado para 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. 
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…E ajudou a conduzir a sessão ordinária da Assembleia 

 
“Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu lhes digo aqui por conhecimento de 
causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio Pericumã. Inexiste manutenção 
naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por alguém que quer ajudar a fazer a 
manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para fazer a manutenção daquela 
barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. Quem faz a manutenção hoje 
é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas para fazer a manutenção de 
uma barragem daquele porte e da importância, deputadosvocês sabem que tem aquele 
Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. Então deixo aqui o meu alerta, 
o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo aqui a minha indignação com a 
falta de compromisso das autoridades com aquele problema que é anunciado. Uma 
tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade da Baixada Maranhense, a 
princesa da Baixada, Pinheiro”, disse. 
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Com voz pausada, discurso sereno e conteúdo articulado, parlamentar chamou a 
atenção dos colegas, que a aplaudiram ao final do pronunciamento, feito da Mesa 
Diretora da Casa 

 
Andreia discursa diante da inteira atenção dos colegas de Mesa Diretora e do plenário 

 
A deputada estadual Andreia Martins Rezende (DEM) chamou mais uma vez a atenção 
dos colegas na Assembleia Legislativa, em seu primeiro pronunciamento após a posse. 
 
Com voz serena, discurso pausado e conteúdo consistente, a parlamentar lembrou sua 
trajetória de vida, sua atuação política e seus desafios na Assembleia Legislativa. 
 
O discurso da parlamentar conseguiu silenciar todo o plenário, galeria e comitê de 
imprensa, que, atentos, acompanharam cada palavra, mostrando respeito e reforçando 
seu prestígio na Casa. 
 
– Venho pela primeira vez utilizar esse espaço e digo a vocês que de forma muito 
emocionada, mas principalmente muito grata. Grata, primeiramente, ao meu Deus que 
na sua infinita misericórdia me concedeu pela segunda vez o dom da vida. Agradecer 
também e dizer ao povo do Maranhão que, em face dos 47.252 votos recebidos, muito 
me honra lhe representar nesta Casa – frisou Andreia, que falou diretamente da Mesa 
Diretora, auxiliada pela colega Cleide Coutinho (PDT). 
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A parlamentar fez ainda um agradecimento especial à família “Martins”, em que citou 
seu pai, o ex-deputado Francisco Martins; à família Rezende, em nome do seu marido, o 
ex-deputado, Stenio Rezende; e à homenagem feita pelo Governador Flávio Dino no dia 
da sua diplomação. 
 
– Eu quero lhe dizer, Governador, que essa sua homenagem no dia da diplomação me 
tornou, colocou no meu coração uma vontade muito grande de estar aqui nesta Casa e 
de poder servir ao povo do Maranhão – frisou Andreia. 
 
Em total silêncio, os colegas deputados acompanharam cada trecho do discurso, 
encerrando com um caloroso aplauso, algo inédito para uma sessão ordinária. 
 
A deputada concluiu ressaltando seu compromisso de atuar em defesa dos interesses do 
povo do Maranhão. 

  

https://www.youtube.com/watch?v=V5CZoDH3sFE
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Líder do governo na Assembleia organiza nova reunião na Procuradoria Geral de Justiça 
para tratar do assunto 

 
 
Em reunião convocada pelo deputado Rafael Leitoa (PDT), no Ministério Público 
Estadual, na tarde desta segunda-feira (11), em São Luís, representantes das associações 
de Farmacistas de  Caxias e Timon, Vigilância Sanitária, Conselho Estadual de Farmácia e 
Sindicato dos Farmacêuticos do Maranhão, discutiram com o procurador-geral de 
justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho e assessoria técnica, o cumprimento da Lei Federal 
13.021/2014 que torna obrigatória a presença de um farmacêutico durante o 
funcionamento das farmácias. 
 
Desde 2017, o deputado Rafael Leitoa vem buscando uma solução para esse problema. 
Nas cidades do interior do Maranhão a maioria das farmácias são de pequeno porte e 
necessitam de tempo para se adequar à Lei, sancionada em 2014. Em Timon, as 
farmácias pequenas, com menor faturamento e estrutura que as grandes redes, 
buscaram a formação de familiares para a adequação necessária à Lei, porém, mesmo 
assim o prazo se mostrou curto. 
 
“Esta é mais uma reunião com o Ministério Público Estadual, convocada por nós, e 
recebida com atenção pelo Dr. Luiz Gonzaga, na qual conseguimos juntar mais uma vez 
todas as partes envolvidas. Neste encontro, afirmamos novamente que as farmácias de 
menor porte são essenciais para as cidades do interior e que estes estabelecimentos não 
querem que a Lei seja descumprida, pelo contrário, o que eles sempre pedem é um 
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tempo maior para a adequação às necessidades. Desta vez, ficou acertada a criação de 
grupos de trabalho e reuniões regionais com os órgãos envolvidos, capitaneado pelas 
promotorias locais, com auxílio do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Saúde – 
CAOP/Saúde”, reforçou Rafael Leitoa. 
 
O representante da Associação dos Farmacistas de Timon – ASFATI, Ronaldo Gonçalves, 
ressaltou o empenho do deputado Rafael Leitoa e se mostrou otimista com o resultado 
da reunião. Segundo Ronaldo, o deputado Rafael é o protagonista destas discussões, pois 
já se tornou o grande defensor da causa dos pequenos farmacistas do Maranhão. E que, 
além de defender por várias vezes a classe na tribuna, o deputado ainda viabiliza 
reuniões com as partes envolvidas. 
 
“A perspectiva de um acordo para que as pequenas farmácias do Maranhão possam se 
adequar à exigência de assistência plena, de forma gradativa e iminente é nosso objetivo, 
porém, após a reunião, ficou condicionado um estudo pelas partes envolvidas, do 
impacto social da exigência sanitária, onde o Ministério Público será o mediador do 
acordo”, comemorou o farmacista timonense. 
 
Ministério Público Estadual 
 
O Procurador-Geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, lembrou que a reunião se 
tratou de uma questão polêmica e que por isto, não se chegou a um consenso, apesar 
dos avanços. 
 
“Continuaremos as discussões, juntamente com o CAOP/Saúde, reunindo todos os 
promotores dos municípios, visto que os membros do Ministério Público gozam de 
independência institucional, para firmarem um TAC, buscando um consenso e o 
cumprimento dessa Legislação Federal. Marcaremos os encontros regionalizados para 
buscar uma solução para este grave problema”, reforçou o Procurador. 
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Dr. Yglésio recebe comissão para tratar da emancipação do povoado Independência, em 
Peritoró 

 
Dr. Yglésio exibe com os colegas deputados Rigo Teles, Wellington e Adelmo Soares documento com 46 mil  
assinaturas de moradores da região 

 
O deputado estadual DrdYglésio (PDT) recebeu, em seu gabinete, uma comissão de 
representantes de associações e moradores do Povoado Independência, que esteve na 
Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) para tratar da emancipação daquela 
comunidade ao município de Peritoró (a 234 quilômetros de São Luis). 
 
O parlamentar, que nos próximos dias assumirá a presidência da Comissão de Assuntos 
Municipais e Desenvolvimento Regional, adiantou que a matéria é de grande relevância 
para a Casa Legislativa, e será tratada com total prioridade e critério. “Hoje iniciamos os 
trabalhos à frente desta Comissão, com a perspectiva de fixar um marco divisório no 
estado do Maranhão. A criação de novos municípios é uma pauta importante e 
representa o sonho de comunidades inteiras, e por isso, vamos analisar o pleito recebido 
pela comitiva com muito critério, de modo que já colocamos nosso gabinete à disposição 
para receber propostas e construir as deliberações necessárias”. 
 
Dr. Yglésio afirmou aos presentes que irá propor uma agenda de visitas a diversos 
municípios, pela Comissão, para conhecer as peculiaridades de cada povoado ou 
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comunidade, em torno de 40, atualmente com pedidos de emancipação. “Vamos 
verificar a viabilidade de criação de novos municípios, com cautela e responsabilidade, 
conhecendo in loco as particularidades de cada um, e propondo ações dentro do que 
oportuniza o processo legislativo pertinente à iniciativa que nos foi entregue”. 
 

 
Dr. Yglésio de reuniu com comissão de moradores do povoado Independência 

 
Na avaliação do deputado, é salutar o movimento emancipacionista. Ele deverá buscar 
apoio dos demais deputados para que analisem o projeto de forma prioritária. “Seremos 
parceiros e somaremos força nessa construção de resultados que atendam aos anseios 
das comunidades, conforme os requisitos legais, com a contribuição, também, dos 
deputados federais e dos senadores”. 
 
Audiência 
 
Antes, Dr. Yglésio participou da audiência pública no Auditório Fernando Falcão, 
juntamente com os deputados Rigo Teles (PV) e Wellington do Curso (PSDB). Na ocasião, 
o parlamentar recebeu das mãos do presidente do Movimento Pró-emancipação 
Maranhense, Augusto César, um documento com 46 mil assinaturas de moradores da 
região. Estiveram presentes vereadores e representantes de distritos que militam na 
causa. 
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“Governo vai ter de explicar fechamento do Hospital de Matões”, diz Adriano 

 
Adriano disse que o fechamento do hospital prejudicou muito o atendimento das pessoas da região,  
a maioria trabalhadores rurais 

 
Por iniciativa do deputado estadual Adriano (PV), a Assembleia Legislativa vai requerer 
junto ao secretário da Saúde, Carlos Lula, informações detalhadas sobre a situação do 
Hospital Geral de Matões do Norte. Hospital localizado a 138 km de São Luís, cujo 
fechamento prejudicou o atendimento à população de 14 municípios da região. 
 
“Precisamos saber o que vai acontecer com as dezenas de servidores que foram 
surpreendidos com o fechamento do hospital e que chegaram a denunciar uma 
demissão em massa. É preciso saber dados completos da obra a ser feita no local, pois 
queremos saber custo, prazo de conclusão. Enfim, estamos cobrando transparência do 
governo”, declarou Adriano. 
 
“O fechamento do hospital prejudicou muito o atendimento das pessoas da região, a 
maioria trabalhadores rurais. Nesta semana, muitos pacientes de municípios vizinhos 
tiveram que vir para os Socorrões de São Luís em busca de atendimento”, informou Ana 
Léa Coêlho dos Santos Costa, presidente do Sindicato dos Enfermeiros do Estado do 
Maranhão (SEEMA). “Este hospital atendia a população de 14 municípios e agradecemos 
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o empenho deputado Adriano para que a gente possa esclarecer esta situação difícil do 
atendimento à saúde em toda a região”, disse o vereador Ismael Viana Bezerra (PRTB), 
o Ismael do Sindicato, de Matões do Norte. 
 
O requerimento do deputado Adriano solicita informações sobre os profissionais que, 
direta ou indiretamente, foram afetados por essa situação: se serão realocados ou se 
retornarão aos seus postos de trabalho ao final dessa paralisação/reforma e como será 
o desdobramento da situação trabalhista, caso sejam dispensados ou exonerados, para 
que não haja dúvidas quanto à questão salarial dos funcionários daquela unidade. O 
deputado também requisita maiores explicações em alusão ao princípio da 
transparência administrativa e publicidade dos atos governamentais sobre a reforma do 
hospital regional divulgada em nota oficial da SES. Detalhando: a finalidade a que se 
destina a obra, nome da empresa que faz a execução da obra, nome do engenheiro 
responsável, valor da obra e período de execução. 
 
Abaixo, cópia do requerimento: 
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Blocos começam a indicar Integrantes das Comissões Técnicas da Assembleia 

 
 
O Diário Oficial da Assembleia Legislativa publicou nesta terça-feira (12), as indicações 
de parlamentares feitas por blocos e partidos para integrar as 12 Comissões Técnicas da 
Casa. O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, disse que, após a finalização das 
indicações, as comissões farão reuniões para escolher os presidentes. 
 
O líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio (PCdoB), 
fez a indicação da maioria das vagas nas comissões, por conta de possuir a maior 
bancada, com 26 integrantes. 
 
O Bloco Unidos pelo Maranhão ficou com quatros vagas de titulares e quatro de 
suplentes em todas as comissões técnicas. Por exemplo, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o grupo indicou os deputados Neto Evangelista (DEM), Rafael 
Leitoa (PDT), Zé Inácio Lula (PT) e Antônio Pereira (DEM) para as funções de titulares. 
 
O Bloco Unidos pelo Maranhão apontou para integrar a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle os titulares Ricardo Rios (PDT), Zé Gentil (PRB), Paulo 
Neto (DEM) e Carlinhos Florêncio (PCdoB). 
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Já para a Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho 
o mesmo bloco indicou Adelmo Soares (PCdoB), Duarte Junior (PCdoB), Fábio Macedo 
(PDT) e Neto Evangelista (DEM). 
 
Outro bloco que indicou integrantes de comissões foi o Parlamentar Solidariedade 
Progressiva, reunindo o Solidariedade e o PP, e liderado pelo deputado Rildo Amaral 
(SD), que teve direito a apontar os cinco integrantes para todas as comissões, com direito 
a uma vaga. O líder, por exemplo, ficou nas Comissão de Segurança Pública, Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; e Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Nesta quarta-feira (13) devem ser publicadas as indicações do bloco que ainda falta, 
reunindo o PR e o PMN, e a dos partidos que não se uniram em grupo (PV, MDB e PSDB). 
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Dra. Thaiza foi a única parlamentar que ocupou a tribuna para falar sobre o problema da 
comporta no Rio Pericumã 

 
Deputada Dra. Thaiza 

 
A região da Baixa Maranhense parece que só tem um parlamentar disposto a defender 
as necessidades da população. Prova disso é o caso da comporta no Rio Pericumã, que 
sofreu, ontem, rompimento dos cabos de aço e que vem ocasionando inundações em 
vários bairros ribeirinhos. 
 
A deputada Dra. Thaiza (PP) foi a única parlamentar que ocupou a tribuna para falar 
sobre o caso e pedir que seja instalado uma Frente Parlamentar em busca de soluções. 
 
Além da Frente Parlamentar, a deputada protocolou nesta terça-feira uma Indicação 
para que a Secretaria de Estado de Infraestrutura preste uma assistência técnica no local. 
 
Só depois do discurso de Dra. Thaiza que alguns parlamentares pediram aparte para falar 
sobre o caso. A deputada pediu que todas as esferas concentrem esforços para resolver 
a situação da comporta que está há 36 anos sem uma reforma significativa. 
 
“Pedi que o Governo do Estado possa deslocar uma equipe e dê um olhar atento para 
aquele município tão importante para a baixada maranhense, tomando providências o 
mais rápido possível. Porque as fortes chuvas vêm acontecendo na região e esse risco 
está iminente para as famílias ribeirinhas”, disse Dra. Thaiza. 
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Modernização: Othelino implanta sistema de gerenciamento eletrônico de documentos 
na Assembleia 

 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez a assinatura digital  
do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual 

 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
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uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
 
“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Honaiser assumirá Sedes; Ana do Gás deve assumir Secretaria da Mulher 

 
 
O deputado estadual Marcio Honaiser (PDT) deve ter anunciado, nos próximos dias, seu 
retorno ao governo Flávio Dino (PCdoB). Mas ele não retornará à Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Pesca (Sagrima). 
 
Boa fonte do Blog do Gilberto Léda garante que o parlamentar será destacado para a 
Secretaria de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social (Sedes), que vinha sendo 
pretendida pelo DEM. 
 
O pedetista foi o titular da Sagrima durante quase todo o primeiro mandato do 
governador Flávio Dino (PCdoB) tendo se desincompatibilizado apenas para a disputa 
das eleições de 2018. 
 
Mulher 
 
Na Secretaria de Estado da Mulher, a novidade será a nomeações da deputada Ana do 
Gás (PCdoB). O anúncio deve ser feito ainda nesta quarta-feira (13). 
 
Com a confirmação de mais essas duas nomeações na equipe do segundo mandato de 
Dino, abrem-se mais duas vagas para suplentes na Assembleia Legislativa. Atualmente, 
o primeiro da vez é Ariston Ribeiro (Avante), e o segundo é Zito Rolim (PDT). 
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Dra. Thaiza propõe Frente por soluções para a comporta no Rio Pericumã 

 
 
Em seu primeiro pronunciamento hoje (12) na Assembleia Legislativa do Maranhão, a 
deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) relatou os graves problemas da comporta na 
barragem do Rio Pericumã, em Pinheiro, que sofreu, ontem, rompimento dos cabos de 
aço e que vem ocasionando inundações em vários bairros ribeirinhos. Além da Frente 
Parlamentar, a deputada protocolou nesta terça-feira uma Indicação para que a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura preste uma assistência técnica no local. 
 
“Pedi que o Governo do Estado possa deslocar uma equipe e dê um olhar atento para 
aquele município tão importante para a baixada maranhense, tomando providências o 
mais rápido possível. Porque as fortes chuvas vêm acontecendo na região e esse risco 
está iminente para as famílias ribeirinhas. E destaca-se que a Prefeitura vem fazendo sim 
a sua parte, a equipe técnica está no local, mas a manutenção da comporta é de 
responsabilidade do Governo Federal e hoje ela passa a ser também de todos nós”, 
discursou Dra. Thaiza. 
 
O discurso da deputada chamou a atenção de vários colegas parlamentares que se 
prontificaram em unir forças. Para a deputada, o momento é de buscar soluções práticas 
e pediu que todas as esferas concentrem esforços para resolver a situação da comporta 
que está há 36 anos sem uma reforma significativa. Ela enfatizou que a prefeitura vem 
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cumprindo o seu papel, tomando todas as medidas possíveis na tentativa se recuperar a 
comporta junto ao governo federal. 
 
“É momento de todos nós, governador, deputados estaduais, federais e senadores 
maranhenses, cobrarmos junto ao Ministério da Integração, uma solução prática para 
resolver de uma vez por todas esse caos que pode gerar uma calamidade sem 
precedentes”, disse a deputada após o discurso. 
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Glalbert Cutrim viabiliza 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 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. 
 



 

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 

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. 
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Leonardo Sá alerta sobre a Barragem do Rio Pericumã 

 
 
Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a Barragem do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 
A problemática daquela Barragem é por conta falta de manutenção. Construída em 1982 
pelo DNOCS, desde a sua inauguração nunca foi reformada, oferecendo um grande risco 
a população pinheirense e principalmente aos que moram as margens do rio Pericumã. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um laudo técnico para que possa 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. Leonardo Sá fez questõa de explicar a situação. 
 
“Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu lhes digo aqui por conhecimento de 
causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio Pericumã. Inexiste manutenção 
naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por alguém que quer ajudar a fazer a 
manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para fazer a manutenção daquela 
barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. Quem faz a manutenção hoje 
é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas para fazer a manutenção de 
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uma barragem daquele porte e da importância, deputados vocês sabem que tem aquele 
Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. Então deixo aqui o meu alerta, 
o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo aqui a minha indignação com a 
falta de compromisso das autoridades com aquele problema que é anunciado. Uma 
tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade da Baixada Maranhense, a 
princesa da Baixada, Pinheiro”, afirmou o parlamentar. 
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Andreia Rezende estréia na Tribuna da AL com discurso emocionante 

 
 
“Venho pela primeira vez utilizar esse espaço e digo a vocês que de forma muito 
emocionada, mas principalmente muito grata. Grata, primeiramente, ao meu Deus que 
na sua infinita misericórdia me concedeu pela segunda vez o dom da vida. Agradecer 
também e dizer ao povo do Maranhão que, em face dos 47.252 votos recebidos, muito 
me honra lhe representar nesta Casa.” 
 
Foi com este sentimento de gratidão que a deputada Andreia Martins Rezende (DEM), 
proferiu seu primeiro discurso no plenário Nagib Haickel, na manhã desta terça-feira, 12. 
Ao lado do presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PcdoB), da segunda secretária, 
deputada Cleide Coutinho (PDT) e do deputado professor Marco Aurélio, Andreia 
Rezende – que ocupa o cargo de primeira secretária da Mesa Diretora – conseguiu o total 
silêncio, respeito e atenção de todos os presentes ao agradecer a seus apoiadores, 
lideranças e eleitores, que diante do momento delicado pelo qual passou, levantou sua 
bandeira e saiu em busca do seu sonho e do sonho dos maranhenses. 
 
A parlamentar fez ainda um agradecimento especial à sua família “Martins”, em que 
citou seu pai, o ex-deputado Francisco Martins; à família Rezende, em nome do seu 
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marido, o ex-deputado, Stenio Rezende; e à homenagem feita pelo Governador Flávio 
Dino no dia da sua diplomação. 
 
“Eu quero lhe dizer, Governador, que essa sua homenagem no dia da diplomação me 
tornou, colocou no meu coração uma vontade muito grande de estar aqui nesta Casa e 
de poder servir ao povo do Maranhão” frisou Andreia. 
 
A deputada reverenciou seus companheiros de trabalho pela forma carinhosa e 
cuidadosa com que tem sido tratada, saudou e agradeceu à bancada estadual do 
Democratas, que a indicou para compor como Primeira Secretária a Chapa Única da 
Mesa Diretora, em que foi eleita como expressão da vontade de todo Parlamento. 
 
Por fim, Andreia Rezende reafirmou junto ao presidente Othelino Neto, seu 
compromisso com o trabalho diante da elevada importância do Parlamento Estadual e 
do povo do Maranhão. 
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EDUCAÇÃO: Neto Evangelista prestigia e reconhece conquistas do setor no MA 

Ao prestigiar o trabalho do seu colega Felipe Camarão, que pode ser outro nome 
apresentado nas eleições de 2020 pelo grupo do governador Flávio Dino (PCdoB), Neto 
Evangelista revela que sabe separar possíveis disputas eleitorais do reconhecimento de 
um trabalho que está dando certo, ainda que seja de um potencial concorrente como é 
o caso do comandante da Seduc. 
 

 
 
Depois de participar ao lado do secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, da 
reinauguração do Centro de Ensino Força Aérea Brasileira, no bairro São Cristovão, na 
segunda-feira, 11, ontem o deputado Neto Evangelista (DEM) usou a tribuna da 
Assembleia Legislativa para destacar os avanços do programa Escola Digna no Estado do 
Maranhão. 
 
“Dados mostram que o programa cresce de forma rápida. Hoje, 65% das escolas da rede 
estadual estão reformadas, 61 já foram entregues em substituição às escolas de taipa e 
de palha. Além disso, o estado tem investido, paralelamente, na qualificação profissional 
dos professores”, destacou o parlamentar. 
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A escola Força Aérea Brasileira, que atende alunos do ensino fundamental ao médio, não 
passava por nenhum tipo de reforma há mais de 20 anos. Foram realizados serviços de 
superestrutura, alvenarias e divisórias. Houve, ainda, a troca de telhado, colocação de 
forro PVC, revestimento, troca total do piso, pintura, e instalações elétricas e hidráulicas, 
com troca de louças. 
 
Os 545 alunos tiveram melhoria no ambiente escolar e, consequentemente, da 
qualidade do ensino e aprendizagem. “A ação efetiva do governo pode ser vista pelos 
números. Em 2010, tínhamos, em torno de 20,8% de analfabetos no Maranhão e, hoje, 
temos 16,7%. Saímos da 21º para a 13º colocação no País na nota do IDEB”, relatou o 
democrata. 
 

 
(Com informação da Ascom/Dep. Neto Evangelista) 

 
Neto Evangelista disse, ainda, que desde a implantação do programa, a educação 
maranhense vem obtendo resultados significativos.“Em 2014, não existia nenhuma vaga 
em escola de ensino integral no Maranhão. E, hoje, já passam de 13 mil alunos que 
estudam em escola de tempo integral. Vale destacar outros avanços na pasta, a exemplo 
das progressões, promoções e concursos públicos. O último concurso da categoria 
realizado no Estado ofereceu o maior salário do Brasil. Tudo isso resulta do trabalho 
incansável do Governo do Estado, por intermédio do secretário de Estado da Educação, 
Felipe Camarão, que não mede esforços para transformar a realidade da população 
maranhense pelo melhor caminho, que é o caminho do saber”. 
 
São Luis 2020 
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Bom parlamentar, bem articulado na classe política, Neto Evangelista tem deixado claro 
o seu intento em disputar o pleito de prefeito de São Luis nas eleições de 2020. Além de 
uma atuação parlamentar de destaque, Neto já deu demonstração que possui perfil de 
gestor arrojado, competente e empreendedor focado em resultados quando da sua 
passagem pela Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) uma das maiores e 
importantes no âmbito do Governo do Estado. 
 
Ao prestigiar o trabalho do seu colega Felipe Camarão, que pode ser outro nome 
apresentado nas eleições de 2020 pelo grupo do governador Flávio Dino (PCdoB), Neto 
Evangelista revela que sabe separar possíveis disputas eleitorais do reconhecimento de 
um trabalho que está dando certo, ainda que seja de um potencial concorrente como é 
o caso do comandante da Seduc, outra grata revelação da nova safra de políticos que 
surge no Maranhão. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá alerta sobre a comporta do Rio Pericumã em Pinheiro 

 
 
Na sessão desta terça-feira (12), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), falou sobre 
a Barragem do Rio Pericumã, localizada no município de Pinheiro região da Baixada 
Maranhense, a 333 km da capital São Luís. 
 
A problemática daquela Barragem é por conta falta de manutenção. Construída em 1982 
pelo DNOCS, desde a sua inauguração nunca foi reformada, oferecendo um grande risco 
a população pinheirense e principalmente aos que moram as margens do rio Pericumã. 
 
Sem a manutenção feita adequadamente, sua estrutura de concreto e ferro veio sendo 
corroída ao longo dos anos, existe a necessidade de um laudo técnico para que possa 
resolver os problemas que se acumulam resultando no mal funcionamento da vedação 
das comportas que evitam a passagem da água salgada do mar para o rio que abastece 
a cidade de Pinheiro e outras da região. 
 
Dr. Leonardo Sá explicou a situação: “Há mais de 15 anos morando naquela cidade, eu 
lhes digo aqui por conhecimento de causa sobre a manutenção daquela barragem do Rio 
Pericumã. Inexiste manutenção naquela barragem. A manutenção até hoje é feita por 
alguém que quer ajudar a fazer a manutenção daquilo. Não tem um corpo técnico para 
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fazer a manutenção daquela barragem. É uma verdadeira vergonha. Tudo abandonado. 
Quem faz a manutenção hoje é quem quer ajudar, mas não tem as condições técnicas 
para fazer a manutenção de uma barragem daquele porte e da importância, deputados 
vocês sabem que tem aquele Rio Pericumã para Pinheiro e para a Baixada Maranhense. 
Então deixo aqui o meu alerta, o meu sinal vermelho em relação a essa situação. Deixo 
aqui a minha indignação com a falta de compromisso das autoridades com aquele 
problema que é anunciado. Uma tragédia anunciada aqui no Maranhão, na maior cidade 
da Baixada Maranhense, a princesa da Baixada, Pinheiro”. 
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Assembleia dá mais um passo para a modernização e implanta sistema de 
gerenciamento eletrônico de documentos 

 
 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
Na solenidade de lançamento, o presidente da Alema, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
fez a assinatura digital do primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando 
início à utilização do sistema pelo Parlamento Estadual. 
 
Participaram do evento diretores e servidores do Legislativo, que, a partir de agora, farão 
uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. O deputado Wendell Lages (PMN) também 
esteve presente na apresentação. Entre os benefícios do InovaLegis estão economia com 
uso de papel, automatização dos fluxos processuais, compartilhamento do ambiente de 
trabalho em tempo real, além de transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
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para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
 
“É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso”, ressaltou Antino 
Noleto, diretor administrativo da Alema. 
 
A etapa inicial de carga de dados já foi finalizada e boa parte dos servidores já foram 
treinados para utilizar o sistema. Eles também contarão com todo o suporte técnico após 
a implantação. Segundo Paulo Marcelus Castro Silva, diretor de Tecnologia da 
Informação da Alema, o sistema é totalmente implantado no centro de processamento 
de dados da Casa, contando, assim, com todo o suporte para garantir a segurança das 
informações. 
 
“É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet”, explicou. 
 
“O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo”, completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
 
(Andressa Valadares / Agência Assembleia) 
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Assembleia Legislativa é modernizada sob o comando de Othelino 

 
Com novo sistema, Assembleia economiza, da mais agilidade aos processos e mais transparência às ações da Casa 

 
A Assembleia Legislativa lançou, nesta terça-feira (12), o novo sistema de gerenciamento 
eletrônico de documentos – o InovaLegis. A ferramenta permite o trâmite totalmente 
eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da Casa. 
 
O presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez a assinatura digital do 
primeiro processo eletrônico por meio do InovaLegis, dando início à utilização do sistema 
pelo Parlamento Estadual. 
 
A partir de agora, os servidores farão uso do sistema nas suas rotinas de trabalho. Entre 
os benefícios do InovaLegis estão economia com uso de papel, automatização dos fluxos 
processuais, compartilhamento do ambiente de trabalho em tempo real, além de 
transparência, segurança, celeridade e economicidade. 
 
“Esse é mais um passo que nós damos, no sentido de modernizar os procedimentos da 
Assembleia Legislativa. Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
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respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente. 
 
Othelino Neto afirmou, ainda, que a Assembleia passa a ser um exemplo para as outras 
instituições da sociedade. “Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim 
como outros virão, para modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a 
nossa Assembleia Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”, 
assinalou. 
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Como ficaram as divisões dos blocos e vagas nas comissões temáticas da AL 

 
 
Foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, desta terça-feira (12), as 
indicações de parlamentares feitas por blocos e partidos para integrar as 12 Comissões 
Técnicas da Casa. O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, disse que, após a 
finalização das indicações, as comissões farão reuniões para escolher os presidentes. 
 
O líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio (PCdoB), 
fez a indicação da maioria das vagas nas comissões, por conta de possuir a maior 
bancada, com 26 integrantes. 
 
O Bloco Unidos pelo Maranhão ficou com quatros vagas de titulares e quatro de 
suplentes em todas as comissões técnicas. Por exemplo, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o grupo indicou os deputados Neto Evangelista (DEM), Rafael 
Leitoa (PDT), Zé Inácio Lula (PT) e Antônio Pereira (DEM) para as funções de titulares. 
 
O Bloco Unidos pelo Maranhão apontou para integrar a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle os titulares Ricardo Rios (PDT), Zé Gentil (PRB), Paulo 
Neto (DEM) e Carlinhos Florêncio (PCdoB). 
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Já para a Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho 
o mesmo bloco indicou Adelmo Soares (PCdoB), Duarte Junior (PCdoB), Fábio Macedo 
(PDT) e Neto Evangelista (DEM). 
 
Outro bloco que indicou integrantes de comissões foi o Parlamentar Solidariedade 
Progressiva, reunindo o Solidariedade e o PP, e liderado pelo deputado Rildo Amaral 
(SD), que teve direito a apontar os cinco integrantes para todas as comissões, com direito 
a uma vaga. O líder, por exemplo, ficou nas Comissão de Segurança Pública, Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; e Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
Nesta quarta-feira (13) devem ser publicadas as indicações do bloco que ainda falta, 
reunindo o PR e o PMN, e a dos partidos que não se uniram em grupo (PV, MDB e PSDB). 
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Ponto & Contraponto 

Andreia Rezende, Detinha e Thaíza Hortegal estreiam na tribuna com discursos firmes 
e recados diretos 
 

 
Discurso sem mágoas e celebrando a vida e a opção de fazer política de resultado para melhorar o Maranhão 

 
Três estreias na tribuna chamaram a atenção, ontem, no plenário Gervásio Santos, da 
Assembleia Legislativa. Apresentaram-se as deputadas Andreia Rezende (DEM), Detinha 
(PR) e Thaíza Hortegal. As três deram seus recados de maneira sóbria, sem alarde, com 
discursos absolutamente encaixados no ambiente parlamentar, dizendo, com mais ou 
menor ênfase, a que vieram, indicando que estão dispostas a ter uma atuação política 
com lastro e objetivo, dispostas a honrar os votos que receberam. 
 
O discurso de apresentação da deputada Andrea Rezende (DEM) parou o plenário, 
normalmente agitado e sem que a maioria dê muita importância para quem está falando. 
Com a voz pausada e com ânimo elevado, Andreia Rezende falou de si, da sua condição 
de política, do seu berço, da sua relação com o eleitorado e do compromisso que assumiu 
quando decidiu candidatar-se. Sem um só traço de auto-vitimação por conta do acidente 
automobilístico que sofreu durante a campanha e que a obrigou a deslocar-se numa 
carreira de rodas. Diante de um plenário em silêncio, a deputada de Balsas contagiou 
deputados e jornalistas com uma doçura rara, exatamente pelo fato de ter sobrevivido. 
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Não tratou o assunto como sobrevivente de uma tragédia, mas do acaso, celebrando a 
vida com uma dignidade surpreendente e exemplar. Lembrou seu pai, o médico e ex-
deputado Francisco Martins, e se identificou como fruto de uma família de políticos. 
Acostumada, portanto, ao contato direto com o povo, a quem dedicou seu mandato. 
Celebrou o seu casamento de décadas com o ex-deputado Stênio Rezende. E encerrou 
dizendo: “Recebam, cada um de vocês, um abraço fraternal, o meu muito obrigada e 
vamos todos trabalhar juntos pelo bem desse nosso Maranhão”. 
 

 
Detinha: polpitica madura, com lastros e parceria com o marido, o deputado federal Josimar de Maranhãozinho 

 
A deputada Detinha (PR) revelou-se uma política com os pés no chão, que conhece 
origem humilde e sabe o que pode ser feito para melhorar as condições da população. 
Com a firmeza de quem foi campeã de votos, revelou que é cearense de nascimento, 
adotou o Maranhão como sua terra-natal e foi adotada pelo município de 
Maranhãozinho, onde conheceu o marido e mentor político Josimar de Maranhãozinho, 
então prefeito e com quem trabalhou como secretária de Assistência Social. Lembrou 
que depois foi prefeita de Centro do Guilherme por dois mandatos, informando que 
quando assumiu o IDH do município era 0,307 e que o deixou com 0,542, um salto 
absolutamente surpreendente. A deputada Detinha disse ter a convicção de que a 
política é a melhor forma de fazer bem à Humanidade. “Entro nesta Casa com a 
esperança, mas principalmente com o dever em cumprir, exercer e fazer exercer cada 
direito das pessoas que me colocaram aqui”, declarou. E acrescentou, sinalizando que o 
seu projeto pé muito maior do que um mandato parlamentar: “Eu quero agradecer ao 
meu amigo, ao meu companheiro, ao meu esposo, ao Josimar de Maranhãozinho. Ele 
acredita que a união conjugal pode se sair entre quatro paredes e invadir um Estado”. 
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Thaíza Hortegal: médica com preocupação política e focada nos problemas da Baixada e principalmente  
nos de Pinheiro 

 
A deputada Thaíza Hortegal (PP) surpreendeu pela sua objetividade e pelo senso de 
dever que parece ter como política militante. Fez os agradecimentos normais, a Deus, ao 
povo e aos seus familiares, mas não perdeu tempo com mesuras e foi direto ao tema 
político. Disse que como médica enxerga os problemas da população menos favorecida, 
criticou as limitações do sistema de saúde e defendeu que a classe política deve atuar 
com mais determinação para solucionar os problemas mais graves. “Ressalto também 
em dizer que irei dedicar o meu mandato a projetos, ações que irão sempre estar 
recebendo atenção, voltados às mulheres, aos idosos, às crianças, ao bem-estar de uma 
população”, declarou. E prosseguiu agradecendo o acolhimento com que foi recebida na 
Assembleia Legislativa, e fechou seu discurso chamando a atenção da Casa para os 
problemas que afligem a Baixada e especialmente o município de Pinheiro, sua base 
política e eleitoral e onde seu marido, Luciano Genésio (PP), é prefeito. Encerrou seu 
pronunciamento de estreia convocando o parlamento para somar esforços para 
encontrar solução para os problemas da região. Falou como um político maduro e que 
sabe o que diz. 
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Destaque 

Othelino Neto inaugura sistema eletrônico de tramitação de processos e documentos na 
Alema 
 

 
Othelino Neto faz assinatura digital no sistema que mudará a tramitação de documentos na Assembleia  
Legislativa, que dispensará o uso de papel 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), presidiu 
ontem um ato administrativo que revolucionará a tramitação e armazenamento de 
informações documentais no Poder Legislativo. Foi o lançamento do InovaLegis, um 
sistema eletrônico por meio do qual processos e documentos tramitarão entre os mais 
diferentes setores da Casa. O sistema foi inaugurado com a assinatura eletrônica feita 
pelo presidente Othelino Neto no primeiro processo movimentado pelo InovaLegis. 
 
Para começar, o sistema aposenta de vez o papel como abrigo antes milagroso e 
insubstituível numa engrenagem administrativa pública. O InovaLegis, além de gerar 
economia com uso de papel, automatiza os fluxos processuais, compartilha o ambiente 
de trabalho em tempo real, num processo transparente, seguro e célere. Ou seja, tudo 
funcionará de maneira ordenada nas “veias” desse sistema. O sistema é totalmente 
implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com a segurança dos sistemas de 
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antivírus, e pode ser acessado tanto no sistema de intranet da Alema, quanto nos 
sistemas web, através da internet. 
 
– Esse é mais um passo que nós damos para modernizar os procedimentos da Assembleia 
Legislativa (Alema). Por isso, fizemos questão de ter esse momento de apresentação, 
para que entendamos como funciona o sistema e a importância dele, não só no que diz 
respeito à agilidade dos processos, mas como outros aspectos, a exemplo da economia 
de papel e o valor que isso tem no quesito ambiental”, destacou o presidente com sua 
consciência de ambientalista. 
 
Othelino Neto afirmou que a Alema passa a ser um exemplo para as outras instituições: 
“Nesse sentido, inauguramos oficialmente esse sistema, assim como outros virão, para 
modernizar, dar celeridade, transparência e fazer com que a nossa Assembleia 
Legislativa se adeque a um novo momento e às novas tecnologias”. 
 
– É um momento de satisfação para toda a equipe, que se envolveu nesse projeto. O 
presidente Othelino, quando assumiu, uma das suas principais premissas foi a 
modernização da Casa. Demos o primeiro passo com a implantação do pregão 
eletrônico, colocando a Assembleia em um patamar de tecnologia na área de licitações. 
Estamos finalizando um trabalho longo, árduo, mas muito prazeroso – ressaltou Antino 
Noleto, diretor Administrativo da Alema. 
 
– É um sistema, como o nome já diz, inovador, através de uma empresa contratada, que 
fez a idealização e que já está trabalhando conosco há algum tempo, fazendo o trabalho 
de treinamento dos funcionários e implantação do sistema. É importante ressaltar que 
o sistema é totalmente implantado no Data Center da Assembleia Legislativa, com total 
segurança dos nossos sistemas de antivírus, firewall e pode ser acessado tanto no 
sistema de intranet da Alema, quanto nos sistemas web, através da internet – explicou. 
 
– O objetivo não é só criar automação na Casa, mas mudar rotinas. É preciso que todos 
nós estejamos engajados nesse processo de mudança. A área Legislativa, que será o 
segundo momento, já está em fase final e vamos disponibilizar à sociedade, em tempo 
real, todo o processo legislativo – completou Braúlio Martins, diretor-geral da Mesa 
Diretora. 
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Glalbert solicita recuperação da Ponte do Marimbondo, entre Pedreiras e Joselândia 

 
Glalbert também solicitou que a Sinfra determine a recuperação asfáltica de diversos  
trechos da rodovia que também sofreu danos devido as fortes chuvas. 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou na manha desta quarta-feira, 13, 
na Assembleia Legislativa, indicação solicitando ao Governo do Estado providências para 
que seja feita a recuperação da Ponte do Marimbondo, localizada na MA-381, conhecida 
popularmente como Rodovia João do Vale e que liga o município de Pedreiras a 
Joselândia. 
 
A solicitação atende o pedido do grupo político do deputado estadual no município de 
Pedreiras, que esta semana esteve no local e verificou a situação da ponte, que sofreu 
grandes danos de erosão devido as fortes chuvas na região. 
 
Glalbert também solicitou que a Sinfra determine a recuperação asfáltica de diversos 
trechos da rodovia que também sofreu danos devido as fortes chuvas. 
 
“Devido o grande tráfego de veículos nessa rodovia e principalmente pelas fortes chuvas, 
é natural o surgimento de problemas pontuais. O papel dos vereadores, de acompanhar 
de perto o surgimento dessas demandas é fundamental, e aqui, trabalharemos para 
levar a solução o mais rápido possível. Tenho certeza absoluta que o Governador Flávio 
Dino atenderá mais esse pedido nosso, feito para beneficiar a população maranhense.” 
Destacou Glalbert. 
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Emocionante o primeiro discurso da deputada Andreia Rezende 

 
 
“Venho pela primeira vez utilizar esse espaço e digo a vocês que de forma muito 
emocionada, mas principalmente muito grata. Grata, primeiramente, ao meu Deus que 
na sua infinita misericórdia me concedeu pela segunda vez o dom da vida. Agradecer 
também e dizer ao povo do Maranhão que, em face dos 47.252 votos recebidos, muito 
me honra lhe representar nesta Casa.” 
 
Foi com este sentimento de gratidão que a deputada Andreia Martins Rezende (DEM), 
proferiu seu primeiro discurso no plenário Nagib Haickel, na manhã desta terça-feira, 12. 
Ao lado do presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PcdoB), da segunda secretária, 
deputada Cleide Coutinho (PDT) e do deputado professor Marco Aurélio, Andreia 
Rezende – que ocupa o cargo de primeira secretária da Mesa Diretora – conseguiu o total 
silêncio, respeito e atenção de todos os presentes ao agradecer a seus apoiadores, 
lideranças e eleitores, que diante do momento delicado pelo qual passou, levantou sua 
bandeira e saiu em busca do seu sonho e do sonho dos maranhenses. 
 
A parlamentar fez ainda um agradecimento especial à sua família “Martins”, em que 
citou seu pai, o ex-deputado Francisco Martins; à família Rezende, em nome do seu 
marido, o ex-deputado, Stenio Rezende; e à homenagem feita pelo Governador Flávio 
Dino no dia da sua diplomação. “Eu quero lhe dizer, Governador, que essa sua 
homenagem no dia da diplomação me tornou, colocou no meu coração uma vontade 

https://www.youtube.com/watch?v=6HFTfdw3nyo
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muito grande de estar aqui nesta Casa e de poder servir ao povo do Maranhão” frisou 
Andreia. 
 
A deputada reverenciou seus companheiros de trabalho pela forma carinhosa e 
cuidadosa com que tem sido tratada, saudou e agradeceu à bancada estadual do 
Democratas, que a indicou para compor como Primeira Secretária a Chapa Única da 
Mesa Diretora, em que foi eleita como expressão da vontade de todo Parlamento. 
 
Por fim, Andreia Rezende reafirmou junto ao presidente Othelino Neto, seu 
compromisso com o trabalho diante da elevada importância do Parlamento Estadual e 
do povo do Maranhão. 
 

 
A parlamentar fez ainda um agradecimento especial à sua família “Martins”, em que citou seu pai, o ex-deputado  
Francisco Martins; à família Rezende, em nome do seu marido, o ex-deputado, Stenio Rezende. 
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A ótima iniciativa do deputado Roberto Costa 

 
Deputado Roberto Costa propõe bonificação para alunos  
maranhenses na nota da UEMA. 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) propôs, na tarde desta segunda-feira, 11 na 
Assembleia Legislativa, um Projeto de Lei que visa conceder aos alunos maranhenses 
uma bonificação na nota do vestibular da Universidade Estadual do Maranhão (Uema). 
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A proposta segue o exemplo da política afirmativa denominada “Ingresso Qualificado”, 
de autoria do deputado Marco Aurélio, que impôs o bônus de até 20% nas notas do 
Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), para estudantes maranhenses. 
 
Ao se pronunciar, Roberto Costa destacou a importância de se articular ações em defesa 
dos alunos do Maranhão, priorizando assim o acesso à universidade do estado. 
 
“Recentemente, esta Casa, tendo o deputado Marco Aurélio à frente, apresentou o 
projeto que concede bonificação de até 20% nas notas do Enem. Seguindo esse exemplo, 
propomos aqui, junto com o deputado Marco Aurélio, subscrito pela deputada Cleide 
Coutinho, a proposta de bonificação, mas para as notas do vestibular da Uema.  A 
maioria dos estudantes de medicina, um dos cursos mais concorridos da universidade  
não são maranhenses. São alunos do Sul, por exemplo. Após a conclusão do curso, os 
acadêmicos voltarão para seu estado de origem e nós, aqui do Maranhão, ficaremos sem 
médicos que concluíram o curso de medicina no nosso estado. Como deputado estadual, 
eu sei dos desafios que ainda precisamos superar na educação”, disse o deputado 
Roberto Costa. 
 
Caso seja implantada, a bonificação valerá para todos os campi da Uema, inclusive a 
UemaSul. 

 


