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Deputado Wellington propõe instalação de CPI da Saúde no Maranhão 

Durante sessão plenária na tarde desta segunda-feira (12), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou proposta de instalação da CPI da saúde no 
Maranhão. O pronunciamento foi feito com o objetivo de apurar indícios de desvios de 
recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do estado do Maranhão. A 
quantia desviada supera a cifra de R$ 18 milhões. 
 

 
 
Ao defender a proposta, Wellington destacou o papel de um deputado enquanto fiscal 
e disse que apurar a aplicação dos recursos é o mínimo que a Assembleia Legislativa pode 
fazer. 
 
“Nós ouvimos a população do Maranhão e, por onde passamos, há reclamações quanto 
aos hospitais públicos, quanto à precariedade nos serviços públicos de saúde. Fica o 
questionamento: Onde o recurso é aplicado? Quanto ao recente caso do IDAC, o 
Governo informou que iria investigar a prestação de contas. Ora, a Polícia Federal 
afirmou que o IDAC apresentava nota fiscal de empresas de fachada na prestação de 
contas. Por que só o IDAC? E as outras Oscips e Os? Elas também precisam ter suas contas 
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investigadas. O mínimo que essa Assembleia Legislativa pode fazer é auxiliar nessa 
investigação. Esse é o nosso papel e é isso que justifica a instauração de uma CPI. Caso 
contrário, estaremos sendo partícipes de todos os casos em que pacientes morrem em 
hospitais por falta de atendimento”, pontuou Wellington 
 
SOBRE O DESVIO DE RECURSOS POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MARANHÃO 
 
De acordo com investigações da Polícia Federal, o Instituto de Desenvolvimento e Apoio 
à Cidadania (IDAC) recebia milhões de reais dos cofres públicos, repassados pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. Essa verba se destinaria à administração 
de algumas unidades hospitalares estaduais. No entanto, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) detectou uma grande quantidade de saques vultosos e em 
espécie realizados por um funcionário da organização social. Do montante de mais R$ 18 
milhões desviados, os saques chegavam a R$ 200 mil cada vez, que seriam distribuídos 
entre agentes políticos locais, que facilitavam a obtenção de contratos públicos pela 
organização. 
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Deputado Wellington propõe instalação de CPI da Saúde no Maranhão 

 
 
Durante sessão plenária na tarde desta segunda-feira (12), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou proposta de instalação da CPI da saúde no 
Maranhão. O pronunciamento foi feito com o objetivo de apurar indícios de desvios de 
recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do estado do Maranhão. A 
quantia desviada supera a cifra de R$ 18 milhões. 
 
Ao defender a proposta, Wellington destacou o papel de um deputado enquanto fiscal 
e disse que apurar a aplicação dos recursos é o mínimo que a Assembleia Legislativa pode 
fazer. 
 
“Nós ouvimos a população do Maranhão e, por onde passamos, há reclamações 
quanto aos hospitais públicos, quanto à precariedade nos serviços públicos de saúde. 
Fica o questionamento? Onde o recurso é aplicado? Quanto ao recente caso do IDAC, 
o Governo informou que iria investigar a prestação de contas. Ora, a Polícia Federal 
afirmou que o IDAC apresentava nota fiscal de empresas de fachada na prestação de 
contas. Por que só o IDAC? E as outras Oscips e Os? Elas também precisam ter suas 
contas investigadas. O mínimo que essa Assembleia Legislativa pode fazer é auxiliar 
nessa investigação. Esse é o nosso papel e é isso que justifica a instauração de uma CPI. 
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Caso contrário, estaremos sendo partícipes de todos os casos em que pacientes 
morrem em hospitais por falta de atendimento”, pontuou Wellington 
 
SOBRE O DESVIO DE RECURSOS POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MARANHÃO 
 
De acordo com investigações da Polícia Federal, o Instituto de Desenvolvimento e Apoio 
à Cidadania (IDAC) recebia milhões de reais dos cofres públicos, repassados pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. Essa verba se destinaria à administração 
de algumas unidades hospitalares estaduais. No entanto, o Conselho de Controle de 
Atividades Financeiras (COAF) detectou uma grande quantidade de saques vultosos e em 
espécie realizados por um funcionário da organização social. Do montante de mais R$ 18 
milhões desviados, os saques chegavam a R$ 200 mil cada vez, que seriam distribuídos 
entre agentes políticos locais, que facilitavam a obtenção de contratos públicos pela 
organização. 
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“Vamos atuar fortemente para empoderar as micro e pequenas empresas”, diz Adriano 

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

O governador Flávio Dino recebeu no Palácio dos Leões na última sexta-feira (09), a 
deputada Estadual Ana do Gás (PCdoB) acompanhada do Prefeito de Joselândia, Biné e 
do Secretário Municipal de Obras, Madson para importante reunião onde foram feitas 
algumas solicitações e cobranças de serviços e ações no município, que o prefeito, ao 
lado da deputada vem trabalhando já há algum tempo juntos para conseguir. 
 

 
 
Várias situações de dificuldade que a população de Joselândia vem enfrentando foram 
pontuadas ao governador que se comprometeu em colaborar para que tudo seja 
resolvido o mais rápido possível. “Estamos saindo desta reunião bastante otimistas e 
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com a certeza de que em pouco tempo nossas cobranças serão atendidas. O povo de 
Joselândia anseia por essas ações”, disse Ana do Gás, que também afirmou que estará 
acompanhando de perto todas as etapas dos pedidos assim como vem fazendo não só 
em Joselândia, mas em todos os municípios que tem parceria. 
 
Dentre as solicitações colocadas na reunião, uma das mais urgentes é o enorme 
problema do abastecimento de água em algumas localidades do município. As demais 
foram a conclusão das obras no Hospital Municipal para que seja reaberto, questões na 
área da Educação onde foram pontuadas situações nas Escolas que requerem 
intervenção imediata e também cobranças em torno das obras na MA-336 que liga o 
povoado Miranorte localizado na BR-135 ao município de Joselândia, passando por São 
José dos Basílios. Também esteve presente na reunião o ex-deputado Rubens Pereira, 
representando seu filho o deputado federal Rubens Pereira Júnior (PCdoB). 

 

  



 

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: 
Braide pede ao governo que garanta recursos para a 

Saúde de São Luís… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/06/2017 

Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade Requerimento de autoria do deputado 
propondo ajuda urgente do governo para evitar o colapso no setor na capital 
maranhense 

 
Braide propôs novo auxílio à Prefeitura de São Luís, desta vez no setor da Saúde 

 
A Assembleia Legislativa aprovou por unanimidade, na sessão desta segunda-feira, 12, o 
Requerimento n° 431/2017, de autoria do deputado Eduardo Braide, que solicita do 
governador do Estado, repasse urgente de recursos para a Prefeitura de São Luís para a 
área da Saúde. 
 
– A Saúde de São Luís já entrou em colapso há muito tempo. São inúmeras as denúncias 
de pacientes que precisam comprar materiais básicos, a exemplo de gaze, luvas, 
algodão, esparadrapo, soro fisiológico e até seringas, tudo para garantir o atendimento 
mínimo nas unidades – destacou o deputado. 
 
Sobre o requerimento ser atendido pelo governador Flávio Dino, o deputado assegurou 
que é preciso ver a parceria entre Governo do Estado e Prefeitura de São Luís na prática, 
especialmente em uma área prioritária como a Saúde. 
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– Espero que o governador do Estado atenda o requerimento aprovado por 
unanimidade pela Assembleia e repasse, o mais rápido possível, recursos para 
amenizar a situação precária da Saúde do município de São Luís. É hora de vermos a 
parceria entre o Governo do Estado e a Prefeitura de São Luís sair da propaganda para 
entrar na realidade da vida da população, que infelizmente, não pode mais esperar – 
concluiu Eduardo Braide. 
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Investigação proposta pelo deputado Wellington do Curso pode ser bom tanto para o 
governo quanto para a oposição, já que os dados vão mostrar onde, de fato, começaram 
os desvio no setor 

 
XEQUE-MATE. O pedido de CPI de Wellington é uma espécie de enquadramento a comunistas e sarneysistas 

 
Se o governo Flávio Dino (PCdoB) e a oposição sarneysista quiserem mesmo deixar às 
claras os problemas de corrupção envolvendo o setor da Saúde no Maranhão, a CPI 
proposta pelo deputado Wellington do Curso (PP) é o melhor caminho. 
 
– Nós ouvimos a população do Maranhão e, por onde passamos, há reclamações 
quanto aos hospitais públicos, quanto à precariedade nos serviços públicos de saúde. 
Fica o questionamento? Onde o recurso é aplicado? Quanto ao recente caso do IDAC, 
o Governo informou que iria investigar a prestação de contas. Ora, a Polícia Federal 
afirmou que o IDAC apresentava nota fiscal de empresas de fachada na prestação de 
contas. Por que só o IDAC? E as outras Oscips e Os? Elas também precisam ter suas 
contas investigadas. O mínimo que essa Assembleia Legislativa pode fazer é auxiliar 
nessa investigação. Esse é o nosso papel e é isso que justifica a instauração de uma CPI. 
Caso contrário, estaremos sendo partícipes de todos os casos em que pacientes 
morrem em hospitais por falta de atendimento – pontuou Wellington. 
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O governo Flávio Dino (PCdoB) tenta responsabilizar o governo passado, de Roseana 
Sarney (PMDB), pelos desvios do IDAC. 
 
É hora, portanto, de provar o que diz. 
 
A oposição sarneysista garante que o IDAC teve aumento de 110% no governo comunista 
de Flávio Dino. 
 
A CPI é o melhor caminho para investigar o que dizem. 
 
Não há, portanto, como evitar a instalação da CPI de Wellington. 
 
E quem atuar contra estará vestindo a carapuça da culpa. 
 
É simples assim… 
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São Roberto recebe ambulância fruto de emenda parlamentar de Glalbert Cutrim… 

 
 
O prefeito de São Roberto, Mundim do Luisão (PCdoB), participou da solenidade de 
entrega de ambulância que aconteceu nesta sexta-feira (09), no Palácio dos Leões, em 
São Luís. 
 
Na ocasião, o secretário de Abastecimento e Pesca, vereador Ivaldo Rodrigues (PDT), 
representou o deputado Glalbert Cutrim (PDT) no ato de entrega do veículo, fruto de 
emenda parlamentar do deputado. 
 
O Governador Flávio Dino (PCdoB) junto com Ivaldo, fizeram a entrega da ambulância ao 
prefeito Mundim do Luisão, que agradeceu pelo importante equipamento. 
 
– Essa é a diferença de ter um deputado que olha pelo município e principalmente, 
atende o pedido da população. Glalbert Cutrim tem sido um importante aliado nesse 
nosso início de governo. Essa ambulância trará mais avanços na saúde, e a nossa 
população agradece – destacou o prefeito. 
 
A ambulância entregue é fruto de emenda do deputado Glalbert Cutrim e custou um 
investimento de R$ 160 mil. 
 
O equipamento pode ser utilizado como unidade básica ou Unidade de Suporte 
Avançado (USA) e é equipado com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira 
de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio. 
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Eduardo Braide e Rose Sales apontam caminhos no PMN… 

Deputado estadual e ex-vereadora protagonizaram inserções do partido na TV e falaram 
da reforma política e do futuro do Maranhão 
  
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) voltou a protagonizar as inserções 
partidárias do PMN no rádio e na TV. Desta vez, no entanto, ele teve a companhia da ex-
vereadora Rose Sales, recém-filiada ao partido. 
 
Braide criticou a lista fechada e o financiamento público de campanhas, propostas 
discutidas na reforma política em debate no Congresso Nacional. 
 

 
 
– Já pensou sair um dia para votar e, em vez de escolher o seu candidato, deixar que 
um partido faça isso por você? – questionou o parlamentar. 
 
Em sua inserção, Rose Sales optou por analisar o momento maranhense e voltou a 
defender um estado mais justo. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=7BZo9ZSkS64
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– Feliz em poder estar aqui para reafirmar o mesmo compromisso, de reconstrução do 
Maranhão, com homens e mulheres livres e realmente vivendo com dignidade. O PMN 
não fica só no discurso – disse a ex-vereadora. 
 
As inserções do PMN estão sendo veiculadas desde a última sexta-feira, 9, e devem 
permanecer por mais alguns dias. 
 
O partido terá também, programa de 5 minutos na programação das emissoras de rádio 
e de TV… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=POgeDVfpcqY
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Deputado Wellington propõe CPI da Saúde no Maranhão 

 
Para Wellington, apurar a aplicação dos recursos é o mínimo que a Assembleia Legislativa pode fazer 

 
Durante sessão plenária na tarde desta segunda-feira (12), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou proposta de instalação da CPI da saúde no 
Maranhão. O pronunciamento foi feito com o objetivo de apurar indícios de desvios de 
recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do estado do Maranhão. A 
quantia desviada supera a cifra de R$ 18 milhões. 
 
Ao defender a proposta, Wellington destacou o papel de um deputado enquanto fiscal 
e disse que apurar a aplicação dos recursos é o mínimo que a Assembleia Legislativa pode 
fazer. 
 
“Nós ouvimos a população do Maranhão e, por onde passamos, há reclamações quanto 
aos hospitais públicos, quanto à precariedade nos serviços públicos de saúde. Fica o 
questionamento? Onde o recurso é aplicado? Quanto ao recente caso do IDAC, o 
Governo informou que iria investigar a prestação de contas. Ora, a Polícia Federal 
afirmou que o IDAC apresentava nota fiscal de empresas de fachada na prestação de 
contas. Por que só o IDAC? E as outras Oscips e Os? Elas também precisam ter suas contas 
investigadas. O mínimo que essa Assembleia Legislativa pode fazer é auxiliar nessa 
investigação. Esse é o nosso papel e é isso que justifica a instauração de uma CPI. Caso 
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contrário, estaremos sendo partícipes de todos os casos em que pacientes morrem em 
hospitais por falta de atendimento”, pontuou Wellington 
 
SOBRE O DESVIO DE RECURSOS POR PARTE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MARANHÃO 
 
De acordo com investigações da Polícia Federal, o Instituto de Desenvolvimento e Apoio 
à Cidadania (IDAC) recebia milhões de reais dos cofres públicos, repassados pela 
Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. Essa verba se destinaria à administração 
de algumas unidades hospitalares estaduais. 
 
No entanto, o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) detectou uma 
grande quantidade de saques vultosos e em espécie realizados por um funcionário da 
organização social. Do montante de mais R$ 18 milhões desviados, os saques chegavam 
a R$ 200 mil cada vez, que seriam distribuídos entre agentes políticos locais, que 
facilitavam a obtenção de contratos públicos pela organização. 
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Deputado WC quer Roseana e Ricardo Murad na Companhia de Aragão em Pedrinhas 

 
Roseana e Ricardo Murad na mira da CPI de WC 

 
Parece piada, mas é verdade! O deputado Wellington do Curso (PP), aquele deputado 
invasor de terreno e caloteiro que se mete até em briga de vizinho, finalmente quer 
passar a limpo o período em que Ricardo Murad (PMDB) desviou, segundo a Polícia 
Federal, cerca de R$ 1 bilhão da Saúde pública do Maranhão. 
 
A Assembleia teve recentemente a possibilidade de investigar o roubo milionário na SES, 
mas os deputados resolveram encerrar a CPI sem apurar os desvios praticados pela 
gangue de Murad e seus asseclas. Coube à Polícia Federal alguns meses depois arranca-
lo a força de sua residência e leva-lo para depor coercitivamente. 
 
A Comissão Parlamentar de Inquérito que está sendo proposta, caso se transforme em 
realidade, chega em boa hora, pois todos os escândalos de corrupção na Saúde foram 
praticados na gestão Roseana Sarney/Ricardo Murad, que estão caladinhos, sem dar um 
pio após a prisão do presidente do PSDC e do IDAC, Antonio Aragão, ter sido preso pela 
PF na operação Rêmora, um desdobramento da operação Sermão aos Peixes. 
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Embora o verdadeiro propósito de Wellington do Curso, um parlamentar fanfarão, 
deslumbrado e mal intencionado, seja duvidoso, tudo indica que se for levado adiante, 
o principal alvo será Roseana e Ricardo, pois no escândalo do IDAC, onde funcionários 
do Instituto foram flagrados sacando dinheiro na “boca do caixa”, não existe um único 
funcionário da secretaria envolvido e tudo ocorria dentro do Instituto de Antônio 
Aragão, preso em Pedrinhas. 
 
A investigação proposta por WC deve alcançar ainda os deputados Andréa Murad 
(PMDB) e Sousa Neto (PROS), acusados de terem se beneficiado com o dinheiro desviado 
da Saúde, já que a CPI pretende para investigar o desvio de mais de R$ 1 bilhão da Saúde, 
fato ocorrido no governo Roseana Sarney (PMDB). 
 
Segundo a conclusão da operação Sermão aos Peixes, o ex-secretário de Saúde Ricardo 
Murad, comandava a quadrilha que desviou uma fortuna da saúde pública do Maranhão. 
Andréa e Sousa Neto, filha e genro de Murad, teriam se beneficiado com o esquema por 
meio de doações eleitorais na campanha de 2014. 
 
Além do mais, a atual gestão da SES tem se colocado à disposição para qualquer tipo de 
esclarecimento e vem colaborando com a investigação que descobriu o roubo praticado 
pelo presidente do IDAC. 
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IDAC – Fantástico reitera que desvios vinham sendo feitos desde a gestão 
Roseana/Ricardo Murad 

 
 
O programa Fantástico, da Rede Globo, em ampla reportagem exibida na noite de 
domingo (11), reiterou que os contratos firmados entre o governo do Maranhão e o 
Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania (IDAC) para administração de 
unidades hospitalares foram assinados na gestão da ex-governadora Roseana Sarney 
(PMDB), quando Ricardo Murad (PMDB) estava no comando da Secretaria de Estado da 
Saúde (SES). 
 
O atual secretário de Saúde, Carlos Lula, concedeu entrevista ao Fantástico e observou 
que a fraude era tão bem articulada que não dava para detectar, mas que, quando o 
escândalo foi denunciado, a primeira providência foi quebrar o contrato com o IDAC, 
organização sem fins lucrativos, mas que vinha desviando recursos destinados à 
administrações dos hospitais, segundo investigação da Polícia Federal, que flagrou 
funcionários do instituto sacando dinheiro nos caixas do Banco do Brasil. 
 
Na verdade, segundo mostrou a reportagem, a responsável pela contratação do 
instituto, ligado ao político Antônio Aragão (PSDC), que está preso sob a acusação de ter 

https://www.youtube.com/watch?v=gHkHhFlvmrM
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desviado R$ 12 milhões, é a ex-governadora Roseana Sarney que nada esclareceu até 
agora. Ela disse apenas à reportagem do Fantástico que todos os contratos eram 
auditados em seu governo. 
 
No entanto, a investigação da Polícia Federal e do Ministério Público constatou que 
“foram identificados fortes indícios de distribuição de valores a agentes políticos, que 
serviam como padrinhos da Organização Social e auxiliavam o IDAC na obtenção de 
contratos públicos”. 
 
Nos bastidores, não há como negar a relação estreita entre o presidente do PSDC com o 
empresário Fernando Sarney e com o ex-secretário Ricardo Murad, que foi levado 
coercitivamente pela Polícia Feferal para depor após a investigação constatar um roubo 
de R$ 1 bilhão dos cofres da SES. O ex-titular da SES inclusive teve o passaporte recolhido 
e está proibido de deixar o país. 
 
O exemplo mais prático do envolvimento do ex-secretário de Saúde Ricardo Murad com 
o presidente do IDAC é o silêncio de sua filha, deputada Andréa Murad (PMDB), e de seu 
genro, deputado Sousa Neto (PROS), na Assembleia Legislativa. Os dois estão no mais 
profundo silêncio. 

 


