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Deputado Wellington denuncia prática de crimes ambientais na Zona Rural de São Luís 

O deputado estadual Wellington do Curso encaminhou ofício ao Ministério Público em 
que propõe oferecimento de denúncia pela prática de crime ambiental na Zona Rural da 
capital. Trata-se do crime de destruição de área de mangue, previsto no artigo 50, da Lei 
N°9.605/98. 
 

 
 
“Estivemos no povoado Mato Grosso, Zona Rural de São Luís, e constatamos que na 
construção de mais de 3 mil casas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, o esgoto 
será despejado diretamente no mangue. Trata-se da área que ainda não foi aterrada, 
porque para construírem as casas houve sim o aterramento de mangues, típica 
vegetação no Maranhão! Mais uma vez, crime ambiental praticado em São Luís. Os fatos 
já foram encaminhados à promotoria do meio ambiente para que adote as devidas 
providências!”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Veja o vídeo... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=wH0JtWRW9Xo


 

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: 
Zé Inácio acompanha entrega de casa de farinha a 

moradores do povoado Vila Nova –Bequimão 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/01/2019 

Zé Inácio acompanha entrega de casa de farinha a moradores do povoado Vila Nova –
Bequimão 

O deputado Zé Inácio esteve nesta quinta-feira (10) na cidade de Bequimão participando 
da entrega de uma agroindústria de beneficiamento de mandioca para os agricultores 
do Povoado Vila Nova. 
 

 
 
A agroindústria é composta por equipamentos novos e modernos, de qualidade e dentro 
dos padrões estabelecidos pela vigilância sanitária. 
 
Zé Inácio parabenizou a SAF e o Governo do Estado pela importante iniciativa e destacou, 
“Essa agroindústria além de facilitar o processo de produção, por contar com 
equipamentos mais modernos, ira garantir um produto com mais qualidade, geração de 
renda e valorização do agricultor familiar”. 
 
Além das 25 famílias do povoado Vila Nova os povoados vizinhos Matinha, Bebedouro, 
Monte Alegre e Rio Grande também serão beneficiados. 
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O projeto é de iniciativa do Governo do Estado por meio do Sistema de Agricultura 
Familiar (SAF) e está sendo desenvolvido em 17 municípios, beneficiando cerca de 700 
produtores. 
 
Também participaram da entrega o secretário de estado da Agricultura Familiar, Júlio 
Mendonça, dos secretários adjuntos Lobato e Chico Sales, o vice-prefeito de Bequimão, 
Magal, o secretário municipal de agricultura Cleuber, o secretário municipal de indústria 
e comércio, Ademar, representantes do STTR, do Sebrae e da comunidade. 
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Atual líder do governo na Assembleia Legislativa pode assumir a pasta, que também 
pode se desmembrar, separando Comunicação de Articulação Política 

 
Rogério Cafeteira e Márcio Jerry: Secap junta ou dividida? 

 
O atual líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (DEM), 
não conseguiu se reeleger, mas tem futuro garantido no segundo governo Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
Seu nome já foi especulado em diversos setores da gestão comunistas, da Caema à 
Secretaria de Desenvolvimento Social. 
 
O mais provável, no entanto, é que ele assuma a poderosa Secretaria de Comunicação e 
Articulação política (Secap). 
 
O grande empecilho para Cafeteira é o deputado federal eleito Márcio Jerry (PCdoB), 
titular da pasta, que pretende manter o controle mesmo em Brasília. 
 
Neste caso, não se descarta o desmembramento da Secap em duas, deixando a 
Comunicação para um indicado de Jerry e garantindo a Articulação Política para 
Cafeteira. 
 
A discussão sobre o futuro da pasta está a todo vapor nos bastidores do governo… 
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Deputada Andreia Rezende recebe apoio de colega para compor mesa da AL… 

 
Andreia com Carmem e Paulo Neto 

 
A Deputada Estadual eleita Andreia Martins Rezende (DEM), recebeu no início da noite 
de quinta-feira (10), em sua residência, a visita de cortesia do deputado Paulo Neto 
(DEM) e da sua esposa e ex-prefeita de Mata Roma, Carmem Neto. 
 
Durante a visita – que também contou com a presença do seu esposo, deputado Stenio 
Rezende, estiveram dialogando sobre a atual situação política do Maranhão e os novos 
desafios que virão pela frente no mandato. 
 
De acordo com Andreia, “somente com um Estado equilibrado e com suas 
responsabilidades financeiras e fiscais em dias, é que podemos sonhar com geração de 
emprego e renda, esse é o maior desafio do nosso governador Flávio Dino”. 
 
Na oportunidade, o deputado Paulo Neto declarou apoio à deputada Andreia para 
primeira secretaria na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, na chapa 
encabeçada pelo presidente, Othelino Neto (PCdoB). 
 
O casal ressaltou a felicidade em estar com a deputada Andreia e ver como sua 
recuperação vem sendo excelente. 
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Deputado estadual – e único remanescente da família Sarney com mandato – tem 
condições para, no mínimo, manter o legado do seu grupo em uma disputa que tende a 
ser pulverizada entre vários candidatos 

 
Remanescente dos Sarney com mandato, Adriano tem cacife para se viabilizar na capital maranhense 

 
Desde as primeiras semanas após as eleições de outubro blogs, jornais e emissoras de 
rádio apontam a candidatura do deputado estadual Adriano Sarney nas eleições de 2020. 
 
Único remanescente dos Sarney com mandato a partir de 2019, Adriano tem aparecido 
em enquetes e consultas de blogs e sites sempre em posição de destaque entre os nomes 
já postos para a disputa. 
 
E se mantiver a intenção de lançar-se ao desafio de concorrer à Prefeitura de São Luís, 
tem amplas condições de entrar no polo principal da disputa. 
 
Para os críticos, o principal argumento contra é um suposto desgaste do grupo Sarney, 
que teria se consolidado a partir da derrota de Roseana nas eleições de outubro. 
 
O grupo do qual faz parte o parlamentar – que tende a liderá-lo, inclusive – representa, 
no entanto, algo em torno de 30% dos votos da capital maranhense, como ficou 
registrado nas eleições. 
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É um patamar de peso para qualquer candidato. 
 
Adriano Sarney tem duas vantagens adicionais específicas do próximo pleito: 
 
1ª – as eleições de 2020 tendem a ser pulverizadas entre várias candidaturas, embora 
aponte-se o favoritismo do federal eleito Eduardo Braide (PMN); 
 
2ª – nem o grupo do governador Flávio Dino (PCdoB), nem o grupo do prefeito Edivaldo 
Júnior (PDT) têm, ainda, candidatos com cancha para polarizar a disputa com Braide. 
 
Esses dois aspectos podem fazer do neto do ex-presidente José Sarney uma opção para 
os que sentem-se cansados com os mais de 30 anos de gestões pedetistas, mas não têm 
a confiança necessária no projeto de Braide. 
 
O deputado estadual do PV tem todo o ano de 2019 para se consolidar como líder da 
oposição ao governo de Flávio Dino. 
 
E a partir daí pavimentar seu caminho até as eleições municipais. 
 
É aguardar e conferir… 
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Deputado Wellington denuncia prática de crimes ambientais na zona rural de São Luís 

 
Rede de esgoto em construção despejará dejetos diretamente em área de manguezal 

 
O deputado estadual Wellington do Curso encaminhou ofício ao Ministério Público em 
que propõe oferecimento de denúncia pela prática de crime ambiental na zona rural da 
capital. Trata-se do crime de destruição de área de mangue, previsto no artigo 50, da Lei 
N°9.605/98. 
 
“Estivemos no povoado Mato Grosso, zona rural de São Luís, e constatamos que na 
construção de mais de 3 mil casas pelo programa “Minha Casa, Minha Vida”, o esgoto 
será despejado diretamente no mangue. Trata-se da área que ainda não foi aterrada, 
porque para construírem as casas houve sim o aterramento de mangues, típica 
vegetação no Maranhão! Mais uma vez, crime ambiental praticado em São Luís. Os fatos 
já foram encaminhados à promotoria do meio ambiente para que adote as devidas 
providências!”, afirmou o deputado Wellington. 
 
Assista: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=lpT3I_p4Ug4
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Sancionada Lei do Deputado Cafeteira que determina censo para população autista no 
MA 

 
 
Na última semana, o vice-governador Carlos Brandão (PSDB), que exercia interinamente 
a função de governador do estado, sancionou uma proposição aprovada na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, de autoria do deputado Rogério Cafeteira (DEM), que dispõe 
sobre a implantação do Programa Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e seus familiares. 
 
O objetivo da Lei sancionada é o de identificar, mapear e cadastrar o perfil 
socioeconômico das pessoas com TEA e de seus familiares, para garantir uma maior 
eficácia na elaboração de Políticas Públicas de Saúde, Educação, Trabalho e Lazer no 
Maranhão. 
 
“Recebi com muita alegria a notícia da sanção desta Lei, cujo objeto, o Censo, será um 
norte e um avanço muito importante na elaboração de Políticas Públicas para a 
população de autistas em nosso Estado. Agradeço ao vice-governador Carlos Brandão, 
que assinou a sanção, e ao governador Flávio Dino pela sensibilidade, carinho e cuidado 
com que tratam as pessoas com deficiência no Maranhão.”, destacou o parlamentar. 
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COMO FUNCIONARÁ – De acordo com a Lei, a cada quatro anos deverá ser realizado um 
Censo para identificação e mapeamento dos autistas e o Estado poderá dispor de 
mecanismos que permitam atualização dos dados, mediante um auto cadastramento. 
 
Entre as informações que deverão constar no questionário, estão: tipos e graus de 
autismo, localização, grau de escolaridade, renda e profissão das pessoas com TEA e 
familiares, entre outros dados. 
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Sancionada lei que determina censo para população autista no MA 

 
 
Na última semana, o vice-governador Carlos Brandão (PSDB), que exercia interinamente 
a função de governador do estado, sancionou uma proposição aprovada na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, de autoria do deputado Rogério Cafeteira (DEM), que dispõe 
sobre a implantação do Programa Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista 
(TEA) e seus familiares. 
 
O objetivo da Lei sancionada é o de identificar, mapear e cadastrar o perfil 
socioeconômico das pessoas com TEA e de seus familiares, para garantir uma maior 
eficácia na elaboração de Políticas Públicas de Saúde, Educação, Trabalho e Lazer no 
Maranhão. 
 
“Recebi com muita alegria a notícia da sanção desta Lei, cujo objeto, o Censo, será um 
norte e um avanço muito importante na elaboração de Políticas Públicas para a 
população de autistas em nosso Estado. Agradeço ao vice-governador Carlos Brandão, 
que assinou a sanção, e ao governador Flávio Dino pela sensibilidade, carinho e cuidado 
com que tratam as pessoas com deficiência no Maranhão.”, destacou o parlamentar. 
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Como funcionará 
 
De acordo com a Lei, a cada quatro anos deverá ser realizado um Censo para 
identificação e mapeamento dos autistas e o Estado poderá dispor de mecanismos que 
permitam atualização dos dados, mediante um auto cadastramento. 
 
Entre as informações que deverão constar no questionário, estão: tipos e graus de 
autismo, localização, grau de escolaridade, renda e profissão das pessoas com TEA e 
familiares, entre outros dados. 
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Andreia Rezende recebe apoio para compor Mesa da Assembleia 

 
 
A Deputada Estadual eleita Andreia Martins Rezende (DEM), recebeu no início da noite 
de quinta-feira(10), em sua residência, a visita de cortesia do deputado Paulo Neto 
(DEM) e da sua esposa e ex-prefeita de Mata Roma, Carmem Neto. 
 
Durante a visita – que também contou com a presença do seu esposo, deputado Stenio 
Rezende, estiveram dialogando sobre a atual situação política do Maranhão e os novos 
desafios que virão pela frente no mandato. 
 
De acordo com Andreia, “somente com um Estado equilibrado e com suas 
responsabilidades financeiras e fiscais em dias, é que podemos sonhar com geração de 
emprego e renda, esse é o maior desafio do nosso governador Flávio Dino,” destacou. 
 
Na oportunidade, o deputado Paulo Neto declarou apoio à deputada Andreia para 
primeira secretaria na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, na chapa 
encabeçada pelo presidente, Othelino Neto (PCdoB). 
 
O casal ressaltou a felicidade em estar com a deputada Andreia e ver como sua 
recuperação vem sendo excelente. 
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Deputada Andreia Rezende recebe apoio de deputado para compor mesa diretora na 
Assembleia 

 
Andreia Rezende, deputado Paulo Neto (DEM) e sua esposa e ex-prefeita de Mata Roma, Carmem Neto. 

 
A Deputada Estadual eleita Andreia Martins Rezende (DEM), recebeu no início da noite 
de  quinta-feira(10), em sua residência, a visita de cortesia do deputado Paulo Neto 
(DEM) e da sua esposa e ex-prefeita de Mata Roma, Carmem Neto. 
 
Durante a visita – que também contou com a presença do seu esposo, deputado Stenio 
Rezende, estiveram dialogando sobre a atual situação política do Maranhão e os novos 
desafios que virão pela frente no mandato. 
 
De acordo com Andreia, “somente com um Estado equilibrado e com suas 
responsabilidades financeiras e fiscais em dias, é que podemos sonhar com geração de 
emprego e renda, esse é o maior desafio do nosso governador Flávio Dino,“ destacou. 
 
Na oportunidade, o deputado Paulo Neto  declarou apoio à deputada Andreia para 
primeira secretaria na mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, na chapa 
encabeçada pelo presidente, Othelino Neto (PCdoB). 
 
O casal ressaltou a felicidade em estar com a deputada Andreia e ver como sua 
recuperação vem sendo excelente. 

 


