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Deputados elogiam entrega de mais ambulâncias a municípios 

 
 
O governador Flávio Dino entregou no último sábado (11) mais 12 novas ambulâncias 
aos municípios necessitados de deslocamento entre as unidades de saúde. A medida 
demonstra a parceria do poder público estadual em apoiar as gestões municipais, para 
que toda a rede de assistência à saúde esteja fortalecida. 
 
A solenidade de entrega dos novos equipamentos contou com ampla participação dos 
deputados estaduais que destacaram a importância da chegada dos veículos para os 
municípios e a política de plena assistência à todas unidades de saúde do Maranhão, 
adotada pelo governador Flávio Dino. 
 
Para o deputado Zé Inácio (PT), a aquisição das ambulâncias revela a preocupação do 
governo estadual em levar boas condições de saúde a todos os maranhenses, sem 
distinção partidária ou de localidade. “Trabalhei as emendas para os municípios de 
Nunes Freire e Santa Luzia, regiões muito carentes. Tive a resposta positiva de que as 
ambulâncias vão para lá e só posso agradecer ao governador e o secretário de Saúde, 
Carlos Lula, por eles colocarem os olhos na população destes municípios, que, agora 
sim, contam com uma situação digna de deslocamento”, afirmou o parlamentar. 
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A deputada Valéria Macedo (PDT) considera a entrega das ambulâncias o fim do clamor 
de muitos municípios, que antes eram desassistidos destes veículos equipados e 
seguros para o transporte de pacientes. “Todos os municípios precisam de ambulâncias 
e o Governo entende a necessidade de cada região. A Assembleia Legislativa está do 
lado do governador e do secretário Carlos Lula para destinação de emendas destes 
veículos, colocando um ponto final no sofrimento de muita gente e transformando a 
saúde do Maranhão”, ressaltou a deputada. 
 
O parlamentar Rogério Cafeteira (PSB) enfatizou que a parceria entre o Governo e os 
municípios está sendo efetivada a cada dia, a cada ação, e na área de saúde, a parceria 
recebe reforços contínuos. “O sistema de saúde não pode parar e as ambulâncias são 
importantes ferramentas que oferecem qualidade de vida e segurança a quem precisa. 
O governo caminha lado a lado das gestões municipais e a entrega dos veículos 
demonstra que, juntos, iremos mudar o cenário da saúde maranhense”, opinou. 
 
Rigo Teles (PV) acentuou a iniciava de entrega dos novos equipamentos de saúde e a 
necessidade diária dos deslocamentos de pacientes no interior do estado. “O governo 
trabalha ações de saúde na capital e no interior sem desassistir nenhum município. 
Estas ambulâncias chegarão nas localidades mais distantes para deslocar pacientes de 
média e alta complexidade, um transporte que vai ser seguro e constante, pois a todo 
momento vidas precisam ser salvas. O governo está de parabéns”. 
 
O secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, agradeceu o empenho dos deputados em 
destinar as emendas para compra de ambulâncias e garantiu que a parceria entre 
gestão estadual e municipal sempre vai existir, pois a política de saúde do governo 
Flávio Dino é feita para todos. 
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Assistência 
 
O Governo do Estado vai entregar, nos próximos meses, mais de 100 veículos 
destinados a pacientes que necessitem de transporte entre as unidades de saúde. 
 
Dentre os municípios que já foram contemplados com a entrega estão Alto Parnaíba, 
Arame, Benedito Leite, Bom Jesus das Selvas, Central do Maranhão, Governador Nunes 
Freire, Matinha, Fortaleza dos Nogueiras, Penalva, Santa Luzia do Tide, Senador La 
Roque, Tasso Fragoso, Tutóia, Colinas, Barreirinhas, Peritoró Presidente Dutra, São Luís, 
Raposa e Paço do Lumiar. 
 
As ambulâncias têm capacidade para socorro no atendimento como Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte 
Avançado (USA). São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, 
cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento 
fora do veículo, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos. Possuem, 
ainda, sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes 
potencialmente graves ou com descompensação no sistema orgânico. O Governo do 
Estado investiu R$ 160 mil por ambulância. 
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Após insistência do deputado Wellington, Dnit realiza obras nos trechos da BR-135 de 
Santa Rita a Entroncamento 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) vistoriou, junto com Gerardo de Freitas, 
Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 
técnicos do órgão, a recuperação dos trechos da BR-135. Trata-se do trecho de Santa 
Rita ao Entroncamento, que passa pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, no 
povoado São Francisco, na altura do km 89. 
 
As obras resultam de denúncias feitas pelo deputado Wellington, desde dezembro de 
2016, quando o parlamentar percorreu as principais rodovias estaduais e federais do 
Maranhão e constatou a precariedade das vias e solicitou a recuperação e 
manutenção. 
 
“Por meio do ‘Ouvindo o Maranhão’, nós percorremos as principais rodovias de nosso 
Estado. Fizemos isso, cumprindo agenda de visitas, desde dezembro de 2016. 
Constatamos buracos, que eram as principais reclamações da população” 
 
Após constatar a precariedade das rodovias, Wellington formalizou a solicitação de 
recuperação asfáltica na Assembleia Legislativa, logo no início dos trabalhos legislativos 
de 2017 e, no dia 09 de fevereiro, esteve reunido com o DNIT, que garantiu a realização 
das obras de recuperação e manutenção dos trechos danificados. 
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“Essa fiscalização foi agendada durante reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na 
sede do DNIT, após formalizarmos as demandas dos trechos citados. Agora, após um 
mês, o DNIT cumpriu com a sua palavra e está realizando obras de recuperação 
asfáltica nos trechos da BR-135 de Santa Rita ao Entroncamento, passando pelo posto 
da PRF, no povoado São Francisco. Ficamos felizes por saber que uma solicitação nossa 
que beneficia a população foi atendida. É esse o nosso jeito de fazer política: ouvir a 
população, apresentar as solicitações e, então, dar como resposta ações efetivas que 
façam diferença na vida das pessoas”, afirmou Wellington. 
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Codevasf debate emendas ao orçamento com prefeitos maranhenses 

 
Combater a seca no Maranhão 

 
A alocação de emendas parlamentares para a Companhia de Desenvolvimento dos 
Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Orçamento Geral da União será o 
tema-chave do seminário “A Codevasf e os Municípios”, organizado pela 8ª 
Superintendência Regional. 
 
O evento acontecerá na segunda-feira (13) a partir das 8h30 no auditório Fernando 
Falcão da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, na capital São Luís; a 
presidente da Codevasf, Kênia Marcelino, marcará presença. 
 
A programação técnica se estenderá até às 18h abordando temas como Siconv, 
convênios, prestação de contas e licitação. Prefeitos, senadores, deputados federais e 
estaduais participam do evento, além da equipe da Codevasf no Maranhão. 
 
Contato: Luciana Guedes – Assessora em viagem (61) 9 9968-0694 
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“O parlamento independente é aquele que reflete as necessidades do povo”, diz 
Wellington 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), durante sessão especial que aconteceu 
na última quinta-feira (9) na Câmara Municipal de Presidente Dutra, teceu comentários 
sobre a importância de se ter um Parlamento independente. Segundo o deputado, o 
Parlamento Municipal e Estadual deve refletir as necessidades da população. 
 
“O Parlamento independente é aquele que reflete as necessidades do povo. Como 
deputado estadual, o que eu posso fazer é legislar, fiscalizar e propor soluções. 
Vocês, enquanto vereadores, podem e devem fazer o mesmo, só que no âmbito 
municipal. Somos todos membros do Legislativo e essa união e aproximação, 
certamente, beneficia o povo que nos elegeu”, disse Wellington. 
 
As sessões na Câmara Municipal de Presidente Dutra são realizadas as segundas-feiras. 
Mas como o Deputado Wellington e o Superintende do DNIT estavam na cidade foi 
marcada uma sessão especial para recebê-los. A sessão especial abordou a pauta que 
levou o deputado Wellington à cidade, sendo a falta de infraestrutura um dos pontos 
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de discussão, como por exemplo a recuperação e manutenção asfáltica da BR-135, no 
perímetro urbano de Presidente Dutra. 
 
“Nossa visita a Presidente Dutra tem um motivo. Quem nos convocou foi a 
população, por meio do nosso projeto ‘Ouvindo o Maranhão’. Captamos as 
demandas, já apresentamos possíveis soluções e esperamos contar com vocês para 
que, juntos, articulemos ações que façam diferença na vida das pessoas”. 
 
Ao final, o deputado Wellington colocou o seu gabinete à disposição dos vereadores e 
disse esperar que essa parceria entre Legislativo Municipal e Estadual continue dando 
certo. 
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Zé Inácio acompanha entrega de ambulâncias para as cidades de Santa Luzia e Gov. 
Nunes Freire. 

 
 
O deputado Zé Inácio participou na manhã deste sábado (11) da entrega de 
ambulâncias para 12 municípios do Maranhão, em solenidade realizada no Palácio dos 
Leões. As ambulâncias foram adquiridas por meio de emenda parlamentar dos 
deputados estaduais. 
 
Entre os municípios contemplados estão Santa Luzia do Tide e Governador Nunes 
Freire, administrados pelos prefeitos França do Macaquinho e Indalécio, 
respectivamente. Além desses, as cidades de Alto Parnaíba, Arame, Benedito Leite, 
Bom Jesus das Selvas, Central do Maranhão, Matinha, Fortaleza dos Nogueiras, 
Senador La Roque, Tasso Fragoso e Tutóia também foram beneficiados. 
 
Para Zé Inácio é de extrema importância a iniciativa do governo do Estado, pois irá 
ajudar diretamente na melhoria do acesso da população a rede de saúde desses 
municípios, além de contemplar cidades que nem mesmo uma ambulância tinham. 
 
As ambulâncias têm capacidade para socorro no atendimento como Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte 
Avançado (USA). São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, 
cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento 
fora do veículo, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos. Possuem, 
ainda, sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes 
potencialmente graves ou com descompensação no sistema orgânico. 
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Deputada Ana do Gás Solicita Ambulância para Governador Archer 

A deputada estadual Ana do Gás esteve reunida com a prefeita da cidade de 
Governador Archer, Drª Jesus (PSB) e com o Secretário Estadual de Saúde, Carlos Lula 
para tratar de melhorias para o município nesse setor que está precisando de uma 
atenção especial. 
 

 
 
Na ocasião, deputada e prefeita apresentaram o atual panorama em que se encontra a 
saúde em Governador Archer e entregaram nas mãos do secretário a solicitação de 
uma tão esperada ambulância, já que o município vem apresentando dificuldades em 
atender a alta demanda da sede e dos povoados. 
 
“Agradeço ao Secretário Carlos Lula por nos receber tão bem, demonstrar 
comprometimento e se colocar a disposição para auxiliar no que for necessária nossa 
gestão. Agradeço também a deputada Ana do Gás pelo grande suporte que vem dando 
a administração e ao povo de Governador Archer nesse início do meu mandato e dizer 
que no que depender dessa parceria, o nosso povo pode aguardar além de muita 
dedicação, muito trabalho”, declarou a prefeita. 
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Júnior Verde quer ampliar PAA no Maranhão 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) anunciou que lutará para aumentar os 
recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um instrumento de apoio e 
fortalecimento da agricultura familiar maranhense. O anúncio foi feito durante reunião 
com o setor produtivo maranhense, realizada na última quinta (09), no Plenarinho da 
Assembleia Legislativa. O encontro discutiu o desenvolvimento local e sustentável e foi 
proposta pelo parlamentar. 
 

 
 
Mais de 40 municípios de todas as regiões do Estado estavam representados. Eles 
discutiram sobre a implantação do PAA no Maranhão, por meio da compra com doação 
simultânea (CDS) – desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB). 
 
A superintendente da CONAB no Maranhão, Dulcileide Leite Cutrim, foi representada 
no evento, mas garantiu que o objetivo primordial do PAA é de fixar o homem no 
campo e garantir a compra de sua produção por intermédio de entidades, seja 
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associação ou cooperativa. “E os alimentos serão doados para pessoas em situação de 
insegurança alimentar ”, explicou. 
 
Em 2016, o PAA investiu R$ 5,5 milhões no Maranhão, beneficiando 355 associações e 
executando 567 projetos em 104 municípios. “Mas ainda somos o Estado que menos 
acessa os recursos desse importantíssimo programa de renda e segurança alimentar. 
Este ano, esperamos contar com uma boa demanda de projetos para que possamos 
brigar por mais recursos”, destacou Júnior Verde. 
 
PAA – Para ter acesso ao Programa, a organização fornecedora deve estar formalmente 
constituída como pessoa jurídica de direito privado e ter a Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP jurídica ou DAP pessoa 
física. A unidade recebedora dos alimentos também deve estar regularmente 
constituída. O PAA adquire produtos in natura, da safra vigente, 
industrializados/processados/beneficiados e orgânicos/agroecológicos. O teto de 
financiamento é de R$ 8.000,00, por unidade familiar, e de R$ 240.000,00 por 
associação. 
 
A organização fornecedora apresenta a “Proposta de Participação” e a submete à 
análise da Superintendência Regional da CONAB, acompanhada de toda a 
documentação obrigatória como, por exemplo, cópia da Ata de eleição e posse da atual 
diretoria, DAP jurídica ou física, Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e 
da Unidade Recebedora, etc. Todas as informações podem ser obtidas no endereço 
ma.sureg@conab.gov.br. 
 
Após a aprovação da proposta, são abertas duas contas para a liberação dos recursos. 
Uma bloqueada e outra de livre movimentação. A primeira recebe o crédito do 
montante da proposta e a segunda os valores das compras que são feitas ao longo da 
execução do projeto, de acordo com a prestação de contas apresentada. 
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Abram os olhos eleitores! Deputados querem pegar carona nas ações do governo 

Alguns deputados estão encontrando uma maneira fácil para espalhar que estão 
trabalhando e com resultados exitosos. Essa minoria simplesmente aproveita que o 
Governo do Estado vai anunciar obras para determinadas cidades e aí eles correm e 
apresentam no plenário da Assembleia Legislativa indicações solicitando reparos ou 
construções, exatamente as mesmas que Flávio informou que vai realizar. 
 

 
 
Em uma cidade que recebeu o governador recentemente, Flávio Dino anunciou a 
reforma de uma escola do ensino médio e a construção de uma rodovia ligando a outro 
município. 
 
Na segunda-feira la estava o deputado Fábio Braga pedindo, através de indicação de 
sua autoria, as mesmas obras anunciadas pelo governador. E assim tem acontecido em 
diversas cidades. 
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Deputado Wellington e DNIT garantem a recuperação asfáltica da BR-135 em 
Presidente Dutra 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) esteve, com o superintendente do 
Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas, na 
cidade de Presidente Dutra, a 350 km de São Luís, para conhecer de perto o problema 
crônico do perímetro urbano daquele município cortado pela BR-135. A visita de 
inspeção aconteceu após o parlamentar apresentar as solicitações do povo da cidade 
sobre as péssimas condições da via, na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 

 
 
A vistoria foi realizada pelo superintendente e técnicos do DNIT e, ainda, pelo prefeito 
da cidade Juran Carvalho (PP), presidente da Câmara de vereadores, Biné Soares (PSD), 
André Jardim (PROS), Silvia (PV) e moradores.Na oportunidade, Gerardo de Freitas 
prometeu ao deputado Wellington, prefeitos, vereadores e moradores que a 
recuperação asfáltica e manutenção da BR-135 no perímetro urbano de Presidente 
Dutra será iniciada nos próximos 15 dias. 
 
“Este trecho precisa de um projeto de melhorias físicos operacionais da travessia 
urbana de Presidente Dutra, processo que é para médio e longo prazo. Requer 
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licitações e contratos, mas me comprometo, perante o deputado e demais 
autoridades, que iremos atender a solicitação do deputado e do povo em recuperar, 
com raspagem do material saturado, o perímetro urbano da cidade em 15 a 30 dias”, 
diz o Superintendente. 
 
Para solucionar o problema definitivamente, o Superintendente informou que existe 
uma licitação aberta para 14 de março, na modalidade pregão eletrônico, licitação que 
abre e fecha no mesmo dia. 
 
“Com isso, iremos entrar com uma situação paliativa, pois para resolver 
definitivamente este problema, precisamos fazer uma drenagem pluvial, depois a 
recuperação definitiva. Provavelmente no mês de maio, quando passar por esses 
tramites de licitações e pregões, vamos dar início às ações definitivas, porque a rodovia 
é mais baixa que as ruas da cidade. Todo desaguador das águas é na via”, concluiu. 
 
Sobre a inspeção e a possibilidade de conclusão das obras nos próximos 15 dias, o 
deputado Wellington destacou que quem ganha com essa solicitação é o povo de 
Presidente Dutra e frisou que a conquista é resultado da união da classe política. 
 
“Estamos diante de uma solicitação já antiga da população que faz referência a, 
aproximadamente, 600 m de via repletos de buracos. Por meio do nosso projeto 
“Ouvindo o Maranhão”, apresentamos a solicitação de recuperação asfáltica do trecho, 
na Assembleia Legislativa e, agora, fomos confirmar a efetivação das obras que estão 
previstas para serem iniciadas a partir do dia 15 de março. Durante a visita, 
mantivemos contato com o Deputado Federal André Fufuca (PP/MA) e com o Diretor 
Geral do Dnit, Valter Casimiro Silveira, que garantiram autorização para viabilização do 
projeto de melhoria da travessia urbana em Presidente Dutra. Essa conquista é 
resultado da união da classe política e, com isso, quem ganha é a população do 
município”, disse Wellington. 
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Júnior Verde quer ampliar PAA no Maranhão… 

 
Júnior Verde durante a programação na Assembleia 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) anunciou que lutará para aumentar os 
recursos do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA), um instrumento de apoio e 
fortalecimento da agricultura familiar maranhense. O anúncio foi feito durante reunião 
com o setor produtivo maranhense, realizada na última quinta-feira, 9, no Plenarinho 
da Assembleia Legislativa. 
 
O encontro discutiu o desenvolvimento local e sustentável e foi proposta pelo 
parlamentar. 
 
Mais de 40 municípios de todas as regiões do Estado estavam representados. Eles 
discutiram sobre a implantação do PAA no Maranhão, por meio da compra com doação 
simultânea (CDS) – desenvolvido pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento (MAPA) e coordenado pela Companhia Nacional de Abastecimento 
(CONAB). 
 
A superintendente da CONAB no Maranhão, Dulcileide Leite Cutrim, foi representada 



 

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 

no evento, mas garantiu que o objetivo primordial do PAA é de fixar o homem no 
campo e garantir a compra de sua produção por intermédio de entidades, seja 
associação ou cooperativa. “E os alimentos serão doados para pessoas em situação de 
insegurança alimentar ”, explicou. 
 
Em 2016, o PAA investiu R$ 5,5 milhões no Maranhão, beneficiando 355 associações e 
executando 567 projetos em 104 municípios. 
 
“Mas ainda somos o Estado que menos acessa os recursos desse importantíssimo 
programa de renda e segurança alimentar. Este ano, esperamos contar com uma boa 
demanda de projetos para que possamos brigar por mais recursos”, destacou Júnior 
Verde. 
 
Para ter acesso ao Programa, a organização fornecedora deve estar formalmente 
constituída como pessoa jurídica de direito privado e ter a Declaração de Aptidão ao 
Programa Nacional de Agricultura Familiar (PRONAF) – DAP jurídica ou DAP pessoa 
física. A unidade recebedora dos alimentos também deve estar regularmente 
constituída. O PAA adquire produtos in natura, da safra vigente, 
industrializados/processados/ beneficiados e orgânicos/agroecológicos. 
 
O teto de financiamento é de R$ 8mil por unidade familiar, e de R$ 240 mil por 
associação. 
 
A organização fornecedora apresenta a “Proposta de Participação” e a submete à 
análise da Superintendência Regional da CONAB, acompanhada de toda a 
documentação obrigatória como, por exemplo, cópia da Ata de eleição e posse da atual 
diretoria, DAP jurídica ou física, Termo de Compromisso do Beneficiário Fornecedor e 
da Unidade Recebedora, etc. Todas as informações podem ser obtidas no endereço 
ma.sureg@conab.gov.br. 
 
Após a aprovação da proposta, são abertas duas contas para a liberação dos recursos. 
 
Uma bloqueada e outra de livre movimentação. A primeira recebe o crédito do 
montante da proposta e a segunda os valores das compras que são feitas ao longo da 
execução do projeto, de acordo com a prestação de contas apresentada. 
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Deputado protagoniza propaganda do seu partido e critica o aumento da alíquota do 
ICMS determinado pelo governo Flávio Dino e que passa a valer a partir do dia 15 

 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) protagoniza, desde sexta-feira, 10, 
propaganda partidária em que critica o aumento da alíquota do ICMS determinada pelo 
governo Flávio Dino (PCdoB). 
 
– Votei contra o Governo do Estado que vai aumentar, a partir deste mês, a conta de 
luz, a gasolina, o álcool, a conta de telefone e de outros produtos – revelou Braide. 
 
As novas alíquotas do ICMS passam a valer a partir da próxima quarta-feira, 15; e as 
empresas já começaram a informar aos consumidores sobre o aumento. (Releia aqui) 
 
Para Braide, a decisão do governo comunista prejudica a população. 
 
– Não é justo que o povo maranhense venha a pagar mais impostos em uma época 
dessas, de crise – concluiu o Parlamentar. 
 
Veja o vídeo completo acima… 
 

https://www.youtube.com/watch?v=GfEjhVRFZxM
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A homenagem de Fábio Braga à luta da mulher… 

 
 
“Estou sempre ao lado das causas que dizem respeito à mulher, porque sei da sua 
importância no contexto social e afetivo, e sei que ela merece e precisa avançar cada 
vez mais, porque só assim, haveremos de construir uma nação mais forte, mais 
verdadeira, mais humana e mais solidária, já que a mulher sintetiza todas essas 
aspirações humanas”. 
 
Com esta declaração, o deputado Fábio Braga (SD) marcou sua homenagem à mulher 
maranhense, da tribuna da Assembleia Legislativa, na quinta-feira, 9, quando foi 
comemorado na Casa o Dia Internacional da Mulher. 
 
Braga fez menção especial à bancada feminina. 
 
– Uma data que sempre nos convoca a fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na 
sociedade e na vida de cada um de nós, porque mesmo que ela seja reverenciada 
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como de fato é por todos e em todos os momentos; mesmo que tenham sido criadas 
leis e outros mecanismos de proteção e de oportunidades visando seu crescimento, 
na prática à violência contra ela permanece, e em várias situações até aumentou – 
constatou. 
 
Para o parlamentar, apesar dos discursos e das campanhas com frases de efeito, a 
mulher “segue menos valorizada no mercado de trabalho e ainda está subrepresentada 
nas casas legislativas do país, embora seja mais da metade do eleitorado nacional, e a 
despeito de existir até leis criando cotas mínimas de representação no processo 
político” 
 
– Ainda assim, não comemorar esse dia, seria fechar os olhos às conquistas que a 
mulher logrou alcançar nas últimas décadas, sempre com muita luta e perseverança, 
principalmente num país como o nosso, que ainda preserva fortes resquícios de 
preconceito e de machismo, doenças que se refletem na continuidade da violência – 
afirmou. 
 
E concluiu sua fala lembrando que apesar de todos os percalços; de todas as 
contradições e de todas as dificuldades que a mulher enfrenta na sociedade brasileira, 
havia tido avanço sim. 
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Após insistência do deputado Wellington, DNIT recupera trechos da BR-135 de Santa 
Rita a Entroncamento 

 
Acompanhado de gestores do DNIT, Wellington vistoria obras em trecho da BR-135, antes precário 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) vistoriou, junto com Gerardo de Freitas, 
Superintendente do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e 
técnicos do órgão, a recuperação dos trechos da BR-135. Trata-se do trecho de Santa 
Rita ao Entroncamento, que passa pelo posto da Polícia Rodoviária Federal, no 
povoado São Francisco, na altura do km 89. 
 
As obras resultam de denúncias feitas pelo deputado Wellington, desde dezembro de 
2016, quando o parlamentar percorreu as principais rodovias estaduais e federais do 
Maranhão e constatou a precariedade das vias e solicitou a recuperação e 
manutenção. 
 
“Por meio do ‘Ouvindo o Maranhão’, nós percorremos as principais rodovias de nosso 
Estado. Fizemos isso, cumprindo agenda de visitas, desde dezembro de 2016. 
Constatamos buracos, que eram as principais reclamações da população” 
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Após constatar a precariedade das rodovias, Wellington formalizou a solicitação de 
recuperação asfáltica na Assembleia Legislativa, logo no início dos trabalhos legislativos 
de 2017 e, no dia 09 de fevereiro, esteve reunido com o DNIT, que garantiu a realização 
das obras de recuperação e manutenção dos trechos danificados. 
 
“Essa fiscalização foi agendada durante reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na 
sede do DNIT, após formalizarmos as demandas dos trechos citados. Agora, após um 
mês, o DNIT cumpriu com a sua palavra e está realizando obras de recuperação 
asfáltica nos trechos da BR-135 de Santa Rita ao Entroncamento, passando pelo posto 
da PRF, no povoado São Francisco. Ficamos felizes por saber que uma solicitação nossa 
que beneficia a população foi atendida. É esse o nosso jeito de fazer política: ouvir a 
população, apresentar as solicitações e, então, dar como resposta ações efetivas que 
façam diferença na vida das pessoas”, afirmou Wellington. 
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Projeto de Wellington possibilita que policiais grávidas ou em aleitamento trabalhem 
perto de casa 

 
Projeto de Wellington assegurada à gestante agente de segurança pública, a remoção para unidade de  
trabalho próxima de sua residência 
 
 

Em defesa dos agentes de segurança pública do Maranhão, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou Projeto de Lei que beneficia as policiais militares, 
civis e integrantes do Corpo de Bombeiros Militar. Trata-se de Projeto que dispõe sobre 
a remoção da agente de segurança pública durante o período de gestação ou de 
aleitamento materno. 
 
De acordo com o texto legislativo, fica assegurada à gestante, agente de segurança 
pública, a remoção para unidade de trabalho próxima de sua residência durante o 
período de gestação. 
 
“A remoção da agente de segurança pública (policial militar, civil ou do corpo de 
bombeiros) durante o período de gestação ou de aleitamento materno, da unidade de 
origem para unidade próxima da residência, tem por objetivo garantir o direito à vida e 
à saúde da criança. Além disso, a lotação da agente em local de trabalho próximo a sua 
residência interfere positivamente em sua estabilidade emocional e sua saúde, 
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conferindo-lhe melhor desempenho no exercício de sua atividade laboral. Também os 
cuidados demandados por criança, até completar 1 (um) ano de idade, em especial no 
que se refere ao aleitamento materno, interessam ao Estado, sendo recomendável que 
se evitem os longos deslocamentos de servidora policial civil ou militar e bombeiro 
militar. 
 
Valorizar e facilitar o serviço das agentes, ao menos nesse período, é o mínimo que o 
Estado pode fazer por essas guerreiras que expõem suas vidas a risco para defender a 
sociedade”, disse Wellington. 
 
O Projeto de Lei foi encaminhado às Comissões temáticas da Assembleia Legislativa do 
Maranhão e, após tramitar, será encaminhado ao Governador do Estado, que deve 
sancionar a proposta. 
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Zé Inácio acompanha entrega de ambulâncias às cidades de Santa Luzia e Governador 
Nunes Freire 

 
Para Zé Inácio, a iniciativa do Governo do Estado iniciativa do governo do Estado 

 
O deputado Zé Inácio participou na manhã deste sábado (11) da entrega de 
ambulâncias para 12 municípios do Maranhão, em solenidade realizada no Palácio dos 
Leões. As ambulâncias foram adquiridas por meio de emenda parlamentar dos 
deputados estaduais. 
 
Entre os municípios contemplados estão Santa Luzia do Tide e Governador Nunes 
Freire, administrados pelos prefeitos França do Macaquinho e Indalécio, 
respectivamente. Além desses, as cidades de Alto Parnaíba, Arame, Benedito Leite, 
Bom Jesus das Selvas, Central do Maranhão, Matinha, Fortaleza dos Nogueiras, 
Senador La Roque, Tasso Fragoso e Tutóia também foram beneficiados. 
 
Para Zé Inácio é de extrema importância a iniciativa do governo do Estado, pois irá 
ajudar diretamente na melhoria do acesso da população a rede de saúde desses 
municípios, além de contemplar cidades que nem mesmo uma ambulância tinham. 
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As ambulâncias têm capacidade para socorro no atendimento como Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) e semi-UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte 
Avançado (USA). São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, 
cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento 
fora do veículo, respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos. Possuem, 
ainda, sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes 
potencialmente graves ou com descompensação no sistema orgânico. 
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Wellington destaca decisão do TRF que garante matrículas de aprovados em Medicina 
na UFMA 

 
Para Wellington, decisão é justa, pois demonstra cautela em efetivar um direito dos estudantes 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), membro da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, destacou importante decisão da 6° Turma do TRF 
da 1° Região em Brasília. Trata-se da decisão do Desembargador Federal Jirair Araim 
que reconhece o direito dos alunos que tiveram suas matrículas no curso de 
Medicina/UFMA canceladas. 
 
Para o professor e deputado Wellington, a decisão é justa, já que demonstra cautela 
em efetivar um direito de estudantes que se dedicaram para conquistar uma vaga na 
Federal do Maranhão. 
 
“Diante das possíveis irregularidades no trâmite da ocupação das vagas ociosas para o 
curso de medicina da UFMA, é bom saber que a provável injustiça foi combatida. 
Esperamos, no entanto, que a Universidade dê maior atenção a fim de efetivar os 
princípios da publicidade e moralidade nos atos internos e externos”, disse Wellington. 
Segue a decisão:  
Veja mais... 
 

http://www.blogsoestado.com/danielmatos/2017/03/12/wellington-destaca-decisao-do-trf-que-garante-matriculas-de-aprovados-em-medicina-na-ufma/
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Em audiência pública em Barreirinhas, Wellington diz que prefeituras devem priorizar 
concursados 

 
Wellington relatou insatisfação dos concursados em ter sido aprovados e não ter tomado posse 

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

 
Depois de quatro horas de audiência, o procurador do Município de Barreirinhas garantiu que a prefeitura  
receberá os aprovados para que dialoguem e cheguem a um acordo 

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

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Rogério Cafeteira tem razão: “Oposição não tem 

Candidato Forte”. Mas porque ela definha 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/03/2017 

Rogério Cafeteira tem razão: “Oposição não tem Candidato Forte”. Mas porque ela 
definha 

 
 
Em entrevista ao jornal O Imparcial ontem (10), o deputado estadual e líder da bancada 
governista na Assembleia Legislativa do Maranhão, Rogério Cafeteira (PSB) confirmou 
aquilo que muitos já percebem nitidamente: “A oposição ainda não tem um candidato 
forte para 2018” disparou. 
 
E não é para menos. Como foi dito neste blog, somente o clã o Sarney vem perdendo 
espaços nos negócios, na mídia, na política e na justiça. Ainda no final da tarde de 
ontem, foi confirmado o bloqueio de bens da ex-governadora Roseana Sarney (reveja 
AQUI), algo que enfraquece ainda mais a imagem da oligarquia. 
 
Dentro da Assembleia, a desorganização entre a oposição mostra sempre atropelo nos 
argumentos e ataques cada vez mais sem cabimento. Fora do parlamento, a oposição 
também perde o decoro. Perfis falsos para atacar governistas nas redes sociais , entre 
outras situações, como dívidas imensas deixadas ao estado, que se amontoam em um 
mar de lama que só eles conseguem construir. 
 

  

https://oimparcial.com.br/noticias/politica/2017/03/oposicao-ainda-nao-tem-um-candidato-forte-afirma-rogerio-cafeteira/
http://www.blogjorgevieira.com/grupo-sarney-cada-vez-mais-isolado-e-enfraquecido/
http://www.blogjorgevieira.com/grupo-sarney-cada-vez-mais-isolado-e-enfraquecido/
http://www.blogjorgevieira.com/agora-mesmo-que-ela-nao-volta-roseana-sarney-tem-bens-bloqueados-pela-justica/
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Coluna Destilando Veneno… 

Falando em Márcio Jerry... 
 
Sem bater boca com ninguém durante a semana – coisa que ele adora, Jerry decidiu se 
doer pelo deputado estadual Stênio Rezende. 
 
O secretário foi para o Twitter e atacou o deputado Sousa Neto, que calou Stênio na 
sessão da última quinta-feira (9), por ele querer atribuir o mérito a si próprio sobre a 
instalação do quartel do Corpo de Bombeiros Militar (CBMMA) em Santa Inês. 
 
Marcio Jerry disse que Sousa não faz nada e tem raiva de quem faz. Ora, é muito fácil o 
secretário fala isso, quando o seu governo não paga as emendas parlamentares da 
oposição. 
 
Sem emenda, como um deputado – além de fazer seu papel de legislador, vai poder 
ajudar melhor um município? 
 
Vale ressaltar que Sousa Neto já destinou emenda para a cidade de Santa Inês, mas o 
governador Flávio Dino nunca mandou pagar, por pura perseguição. 
 

 
 
Reação 
 
O deputado estadual Sousa Neto reagiu ao ataque ofensivo do secretário Márcio Jerry. 
Procurado pela Coluna Destilando, o parlamentar disparou: 
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“O Primeiro Damo está preocupado. Me agredir de nada vai adiantar. Os dias que ainda 
faltam para o Maranhão se ver livre desse casal nefasto para a nossa gente estão 
contados. Nunca o Maranhão esteve sob a liderança de gente tão baixa e vil. Meu 
compromisso é com o meu Estado e com minha querida Santa Inês e terão que me 
aguentar, gostem ou não”, disse. 
 
Querendo ser pai da criança 
 
Agora o deputado estadual Wellington do Curso quer ser ‘pai da criança’ das obras que 
estão sendo feitas na BR-135. Uma piada. 
 
No site da Assembleia, consta uma matéria da assessoria do deputado em que diz: 
“Após insistência do deputado Wellington, Dnit realiza obras nos trechos da BR-135”. 
 
É mole?! 
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Sousa Neto cala Stênio Rezende… 

 
Sousa Neto e Stênio Rezende 

 
O deputado estadual Sousa Neto calou o deputado Stênio Rezende (DEM), durante 
discurso na sessão plenária da última quinta-feira, dia 9. Sousa rebateu o discurso de 
Stênio sobre a instalação do quartel do Corpo de Bombeiros Militar do Maranhão 
(CBMMA) em Santa Inês. 
 
Sousa Neto esclareceu que a chegada dos Bombeiros naquele município ocorreu pelos 
esforços da classe empresarial e da população, e não por investimentos do governo 
Flávio Dino e nem fruto de emenda parlamentar de Rezende, que quer ser “pai da 
criança” após cair de paraquedas em Santa Inês. 
 
O parlamentar criticou a postura do deputado Stênio e detonou: “O deputado Stenio é 
um político oportunista. Porque esse interesse, só agora, por Santa Inês? Por que ele 
não pensou na cidade antes? Desafio o parlamentar a conhecer, verdadeiramente, a 
cidade. As obras que existem em Santa Inês, a exemplo do hospital macrorregional, 
foram feitas ainda pela ex-governadora Roseana e pelo ex-secretário Ricardo Murad, 
e inaugurado somente agora, depois de muita cobrança minha aqui nesta Casa.” 
 
Clique e veja os discursos de Sousa Neto: Vídeo 1 – Vídeo 2 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=4-F8VQJnfH0
https://www.youtube.com/watch?v=eEvJoFYjqnY
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Demandas de Fábio Braga são atendidas pelo governo Flávio Dino 

 
Deputado Fábio Braga 

 
O deputado estadual Fábio Braga tem trabalhando intensamente em busca de 
solucionar os problemas de suas bases eleitorais. 
O governo Flávio Dino tem atendido às reivindicações do parlamentar, que sempre 
coloca em pauta as discussões de suas demandas. 
 
Em todas as caminhadas pelo interior do Estado, Fábio Braga tem defendido o nome do 
governo e garantido que Flávio Dino vem se empenhando em levar as ações 
governamentais para as cidades maranhenses. 
 
Braga tem também se alinhando com o secretário de Articulação Política e de 
Comunicação, Márcio Jerry, que tem atendido suas cobranças. 
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Conspiração: assessor rompe com Zé Inácio para disputar comando do PT, mas não 
pede exoneração do seu gabinete 

 
Zé Inácio e Francimar 

 
Uma verdadeira teia de conspirações tem tomado de conta das eleições internas pelo 
comando do diretório do Partido dos Trabalhadores no Maranhão. 
O atual Secretário de Organização do partido, Francimar Monteiro de Melo, resolveu se 
insurgir contra o deputado estadual Zé Inácio e também entrou na corrida pela 
presidência do PT. 
 
Acontece que Francimar simplesmente é assessor de Zé Inácio. Ele foi nomeado no 
gabinete do “companheiro” para o cargo de Coordenador Parlamentar (DANS-1), 
conforme o diário oficial da Assembleia Legislativa de 15/02/2016. 
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No cargo, Francimar recebe R$ 4.961,21 de salário conforme lista de servidores e 
salários divulgada pela própria Casa Legislativa. 
 
Informações dos corredores do Palácio Manuel Beckman dão conta que o “funcionário” 
nunca deu um dia sequer de expediente lá. 
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Deputado Fábio Braga destaca a luta da mulher no seu Dia Internacional 

 
Deputado Fábio Braga 

 
“Estou sempre ao lado das causas que dizem respeito à mulher, porque sei da sua 
importância no contexto social e afetivo, e sei que ela merece e precisa avançar cada 
vez mais, porque só assim, haveremos de construir uma nação mais forte, mais 
verdadeira, mais humana e mais solidária, já que a mulher sintetiza todas essas 
aspirações humanas”. 
 
Com esta declaração, o deputado Fábio Braga – Solidariedade/MA marcou sua 
homenagem à mulher maranhense, da tribuna da Assembleia, nesta quina feira, dia 9, 
no Dia Internacional da Mulher, e fez uma menção toda especial a bancada feminina 
que representa o povo maranhense com muita competência na Casa Legislativa e não 
deixou de se congratular, também, com as mulheres da sua querida Vargem Grande. 
 
O parlamentar reconheceu no oito de março “uma data que sempre nos convoca a 
fazer uma reflexão sobre o papel da mulher na sociedade e na vida de cada um de nós, 
porque mesmo que ela seja reverenciada como de fato é por todos e em todos os 
momentos; mesmo que tenham sido criadas leis e outros mecanismos de proteção e 
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de oportunidades visando seu crescimento, na prática à violência contra ela 
permanece, e em várias situações até aumentou – constatou. 
 
Fábio Braga reconheceu, também, que ela “ segue menos valorizada no mercado de 
trabalho quando disputa espaços com o homem, e ainda está sub-representação nas 
casas legislativas do país, embora seja mais da metade do eleitorado nacional, e a 
despeito de existir até leis criando cotas mínimas de representação no processo 
político – aduziu. 
 
Mas, ponderou que não concordava com aqueles que acham que nada se tinha a 
comemorar nesse dia, porque “seria fechar os olhos às conquistas que a mulher logrou 
alcançar nas últimas décadas, sempre com muita luta e perseverança, principalmente 
num país como o nosso, que ainda preserva fortes resquícios de preconceito e de 
machismo, doenças que se refletem na continuidade da violência. 
 
E concluiu sua fala lembrando que apesar de todos os percalços; de todas as 
contradições e de todas as dificuldades que a mulher enfrenta na sociedade brasileira, 
havia tido avanço sim. Não fosse isso – constatou, “ela não representaria mais de 55% 
dos estudantes universitários brasileiros, para ficar só nesse exemplo. Quero deixar um 
grande abraço a todas as mulheres trabalhadoras, que desenvolvem o Maranhão, que 
fazem desse Estado, um estado cada vez mais desenvolvido – arrematou. 
 


