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Deputado Ciro Neto solicita equipe técnica para que municípios se habilitem a receber 
cofinanciamento 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (13), em sessão plenária, o deputado Ciro Neto (PP) 
solicitou do Governo do Estado a disponibilização de equipe técnica para auxiliar na 
habilitação dos municípios a receberem o cofinanciamento PECAPS (Política Estadual de 
Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do Maranhão /Lei Estadual 
nº 10.583, de 24 de abril de 2017), que será destinado aos Agentes Comunitários de 
Saúde (ACS). 
 
Ciro Neto parabenizou o governo pela atitude do cofinanciamento e lembrou que a lei já 
prevê que os municípios têm critérios e parâmetros para que o Estado disponibilize esse 
recurso de financiamento. “E se o município não se habilitar, o Estado fica 
impossibilitado”. 
 
O deputado Ciro Neto também solicitou ao líder do governo, deputado Rafael Leitoa 
(PDT), que interceda junto ao secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, para que 
disponibilize técnicos da Secretaria para acompanhar as Prefeituras e minimizar toda 
essa burocracia, a fim de que a lei possa ser aplicada na sua plenitude o mais rápido 
possível. 
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Mical Damasceno faz seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa 

 
 
Estreante na tribuna da Casa do Povo, a deputada estadual Mical Damasceno (PTB) 
proferiu discurso, na manhã de terça-feira (12), para agradecer os votos conscientes que 
recebeu e reafirmar o compromisso de usar o seu mandato como um instrumento de 
transformação social. 
 
Com forte influência no segmento evangélico, a parlamentar iniciou seu 
pronunciamento agradecendo a Deus, ao pai e pastor, Pedro Aldi Damasceno, às 
comunidades cristãs e a todos os maranhenses, que apoiaram o seu projeto político. 
 
Na tribuna, a deputada falou sobre como deve desenvolver parte das suas ações 
parlamentares. “Nosso mandato visa servir com excelência a toda a população 
maranhense, com dedicação especial para a assistência social, com projetos relevantes 
para o nosso povo. Vamos trabalhar as políticas públicas, a valorização da família, a 
saúde, a educação, o trabalho e a segurança, sempre ouvindo as demandas das 
comunidades, para termos sucesso em todas as nossas proposições”, afirmou a 
parlamentar. 
 
Ainda em seu pronunciamento, a deputada reiterou que é fruto da organização política 
das Assembleias de Deus no Maranhão e dos anseios pela apologia de valores, que 
devem nortear uma sociedade cristã digna deste nome. Agradeceu ao governador Flávio 
Dino e ao senador Weverton Rocha, pelo apoio necessário para essa conquista, e 
finalizou o discurso dedicando sua vitória a Deus. 
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O início da atuação parlamentar dos governistas e oposicionistas na Assembleia 

 
 
A sessão plenária desta quarta-feira (13) da Assembleia Legislativa foi uma vitória dos 
governistas para os oposicionistas. O principal assunto das discussões foi o fechamento 
do Hospital de Matões para reforma. 
 
Desde a semana passada, o assunto vem sendo discutido no plenário, inclusive com 
pedido de explicações por parte da Secretaria de Saúde, feito pelo deputado Adriano 
Sarney (PV). Já Wellington do Curso (PSDB) preferiu a exibição nas redes sociais, como é 
sua característica. 
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O fato é que enquanto os oposicionistas buscam se aproveitar da Fake News em relação 
ao fechamento da unidade de saúde, governistas estão unidos para ajudar os 14 
municípios que são diretamente beneficiados com o Hospital de Matões. 
 
O líder do governo, deputado Rafael Leitoa (PDT), explicou que o governo já se reuniu 
com os secretários municipais da regional que abrange a unidade hospitalar para 
pactuar, em consenso, como o Hospital funcionará após a reforma. 
 

 
 
O discurso de Leitoa foi seguido de elogios e explicações de vários outros deputados. 
Médico, Yglésio (PDT) explicou a dificuldade herdada pelo atual governo em relação aos 
hospitais de 20 leitos. 
 
“É um legado do antigo sistema de construção de unidades de saúde no Maranhão dos 
idos aí de 2010 a 2014. Hospitais de vinte leitos encontram uma dificuldade 
fundamental, que é o financiamento. Eles não são financiados pelo Ministério da Saúde. 
Não é reconhecido. É um peso grande na conta do Estado”, esclareceu Yglésio. 
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Quem também entrou no assunto foi Wendell Lages (PMN). Assim como Yglésio, ele 
participou de reunião ontem com o secretário de saúde, Carlos Lula, e saiu satisfeito com 
o resultado. 
 
Outros deputados governistas como Ciro Neto (PP), Ricardo Rios (PDT), Antonio Pereira 
(DEM), Helena Duailibe (SD), Marco Aurélio (PCdoB) e Dra. Thaíza (PP) elogiaram os 
esforços realizados pelo governo do Estado no sentido de reorganização de todo o 
sistema de saúde, e apresentaram soluções para diminuir os impactos do fechamento 
temporário do Hospital de Matões. 
 

 
 
Enquanto os governistas lutam pelos reais interesses da população, a oposição só quer 
se aproveitar da situação para criticar o governo, sem efetividade alguma. 
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Glalbert Cutrim solicita recuperação da Ponte do Marimbondo, entre Pedreiras e 
Joselândia 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou na manhã 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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Márcio Honaiser faz indicação solicitando a reforma do Mercado do Bequimão 

 
 
Durante décadas, o Mercado do Bequimão (COBAL) abasteceu centenas de pessoas em 
São Luís, antes de ser desativado. Atendendo à demanda da população do bairro e áreas 
vizinhas, e do companheiro de partido, vereador Raimundo Penha (PDT), o deputado 
estadual Márcio Honaiser (PDT) fez indicação solicitando ao Governo do Estado e à 
Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra) a reforma e reativação do mercado. 
 
De acordo com o deputado, uma vez revitalizado, o local atenderia, além do Bequimão, 
bairros vizinhos como Cohama, Maranhão Novo e Ipase, não só restabelecendo o 
abastecimento na região, como contribuindo para melhoria da renda dos feirantes e 
comerciantes e para a qualidade de vida dos moradores. 
 
“Desde a primeira gestão do governador Flávio Dino, a administração estadual vem 
realizando reformas e melhorias em mercados da capital e do interior. No Bequimão 
seria de suma importância reativar a Cobal, melhorando assim o abastecimento daquela 
área e de todo o município de São Luís”, frisou Márcio Honaiser. 

 

  



 

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: 
Pastor Cavalcante ocupa tribuna para defender 
servidores públicos do município de Açailândia 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/02/2019 

Pastor Cavalcante ocupa tribuna para defender servidores públicos do município de 
Açailândia 

 
 
O deputado Pastor Cavalcante (PROS) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na 
manhã desta quarta-feira (13), para relatar uma série de desmandos que estariam sendo 
praticados contra os servidores do município de Açailândia, com base em uma reunião 
que participou com a comissão de greve do funcionalismo, no último dia 10, naquela 
cidade, intermediada pelo presidente do Sindicato dos Servidores Públicos de Açailândia, 
Francisco Melo. 
 
O parlamentar afirmou que ouviu atentamente as denúncias formuladas contra o 
prefeito Juscelino (PC do B) e lembrou que tais denúncias já haviam sido destacadas da 
tribuna do Parlamento Estadual, em sua primeira semana de atividades, este ano, pelo 
deputado Wellington do Curso (PSDB). 
 
Pastor Cavalcante afirmou que a cidade de Açailândia passa por um processo de 
abandono, com muitas mazelas. “O prefeito não tem se colocado como defensor da 
cidade, contra os problemas que assolam o município e, sim, como um promotor de tudo 
que acontece lá”, afirmou o parlamentar. 
 



 

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 

Ele acrescentou que a greve deflagrada pelos professores não prejudicou apenas os 
alunos, mas toda a sociedade e afirmou que a classe do magistério está sendo penalizada 
pela atual administração de Açailândia. 
 
“A Lei 11.738/2008 garante aos professores um terço da jornada para planejamento. 
Ocorre que o prefeito Juscelino quer aumentar a carga de trabalho dos professores, 
retirando a gratificação sobre a jornada extra de um terço que já está garantida pela lei 
federal a favor dos professores”, destaca o deputado. 
 
Ele lembrou que a eleição dos diretores e vice-diretores das escolas está na meta do 
Plano Municipal de Educação, enfatizando que, mesmo assim, o prefeito está 
descumprindo completamente tal norma institucional. 
 
Disse ainda o deputado: “Vale a pena ressaltar que o governador Flávio Dino tem feito 
um belíssimo trabalho no Maranhão e o trabalho que fez lhe trouxe como resultado uma 
reeleição no primeiro turno. Esse governador que trabalha, que nós, da base, apoiamos, 
implantou nas escolas estaduais a eleição de diretores. Mas o prefeito de Açailândia, 
mesmo sendo do PCdoB, está caminhando em direção oposta ao chefe do Executivo”, 
afirmou. 
 
Outra irregularidade do prefeito, apontada pelo Pastor Cavalcante, diz respeito ao 1/3 
de férias, que lembra ser um direito dos professores e demais servidores. Acrescenta ele 
que, em Açailândia, eles só recebem seis meses depois que saem de férias. “Isso só 
acontece em Açailândia. Porque não creio que aconteça em outro município e os seus 
representantes legislativos fiquem calados”, disse. 
 
O mais grave, segundo Pastor Cavalcante, é que o prefeito não está fazendo os repasses 
do Instituto de Previdência do Servidor Municipal de Açailândia, que totaliza 22%, sendo 
11% dos servidores e 11% da parte patronal. O deputado finalizou afirmando que o 
prefeito Juscelino está agindo na contramão da moralidade pública. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá faz indicação pedindo a conclusão do centro de hemodiálise 
de Pinheiro 

 
 
No uso da tribuna na sessão ordinária desta quarta-feira (13), o Deputado Dr. Leonardo 
Sá (PR), falou sobre a necessidade da conclusão em urgência do centro de hemodiálise 
que está há mais de um ano sendo construído em Pinheiro, e protocolou uma indicação 
na Assembleia Legislativa pedindo a conclusão do centro. 
 
O centro de hemodiálise atendera pacientes com doenças renais crônicas e agudas da 
cidade de Pinheiro e de toda região da Baixada, oferecendo o tratamento que muitos 
pacientes buscam na capital, tendo que arcar com despesas de deslocamento e 
hospedagem. Em seu discurso Deputado Dr. Leonardo Sá destacou a importância da 
conclusão do centro. 
 
“A grande maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise são de famílias humildes 
que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando filas de marcação nos 
hospitais e o cansaço da viagem, alguns tendo que voltar no mesmo dia por falta de 
condições e locais de hospedagem aqui na capital. 
 
Fazendo uma análise dos pacientes de Pinheiro, vemos que só a passagem de Pinheiro 
para cá custa 50 reais pelo ferry, sendo 100 reais ida e volta, custo altíssimo para alguns 
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pacientes que fazem esse trajeto 3 vezes por semana, sendo ainda mais caro para 
pacientes de outras cidades mais longes”, Ressaltou. 
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Dra. Thaiza sugere deslocar médicos do Hospital de Matões para o macrorregional de 
Chapadinha 

 
 
Durante aparte ao deputado Rafael Leitoa, Líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
ontem (13), a deputada Dra. Thaiza Hortegal sugeriu que as equipes que trabalhavam no 
Hospital de Matões do Norte, agora em reforma, possam ser deslocadas para o 
macrorregional de Chapadinha. 
 
“Uma sugestão seria fazer o deslocamento dessas equipes e serviços médicos para 
Chapadinha onde faltam profissionais. Nossa maior dificuldade é conseguir leito de alta 
complexidade, e se temos um hospital para atender nesta estrutura, que já foi aberto na 
maior cidade do Baixo Parnaíba, em uma região que precisa, seria um gesto de grande 
importância do Governador, do Secretário Carlos Gula, deslocar esses profissionais para 
o hospital de Chapadinha e assim ficar em pleno funcionamento”, sugeriu Dra. Thaiza. 
 
Na oportunidade, a parlamentar cobrou os prazos reais de entrega das unidades, a 
exemplo do Centro de Hemodiálise de Pinheiro e a conclusão da reforma do Hospital de 
Matões do Norte. 
 
“Somos cobrados em nossas regiões e precisamos dar satisfações ao nosso povo. E nós 
que somos da base do Governo precisamos ter essas informações, principalmente, 
referente aos prazos de entrega, da volta de funcionamento, da conclusão das 
unidades”, cobrou Dra. Thaiza. 
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Deputado Adriano revela intenção de disputar a Prefeitura de São Luís 

O deputado estadual Adriano (PV), anunciou em primeira mão na rádio Nova FM 93.1, 
que tem a intenção de disputar a Prefeitura de São Luís. De acordo com o parlamentar, 
a sua intenção é finalmente propor um debate de elevado nível para a capital 
maranhense e não ficar apontando que a capital está sendo comandada por mais de 30 
anos por um partido político. 
 
Adriano diz que o principal problema de São Luís é falta de gestão, por isso precisa de 
um debate elevado e que as picuinhas sejam deixadas de lado. 
 
Veja o vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_jghK1Hu5jo
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Dr. Leonardo Sá faz indicação pedindo a conclusão do centro de hemodiálise de Pinheiro 

 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá (PR), falou nesta quarta-feira (13), sobre a necessidade da 
conclusão em urgência do centro de hemodiálise que está há mais de um ano sendo 
construído em Pinheiro, e protocolou uma indicação na Assembleia Legislativa pedindo 
a conclusão do centro. 
 
O centro de hemodiálise atendera pacientes com doenças renais crônicas e agudas da 
cidade de Pinheiro e de toda região da Baixada, oferecendo o tratamento que muitos 
pacientes buscam na capital, tendo que arcar com despesas de deslocamento e 
hospedagem. 
 
Em seu discurso Deputado Dr. Leonardo Sá destacou a importância da conclusão do 
centro: “A grande maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise são de famílias 
humildes que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando filas de marcação 
nos hospitais e o cansaço da viagem, alguns tendo que voltar no mesmo dia por falta de 
condições e locais de hospedagem aqui na capital. Fazendo uma análise dos pacientes 
de Pinheiro, vemos que só a passagem de Pinheiro para cá custa 50 reais pelo ferry, 
sendo 100 reais ida e volta, custo altíssimo para alguns pacientes que fazem esse trajeto 
3 vezes por semana, sendo ainda mais caro para pacientes de outras cidades mais 
longes”, Ressaltou.   
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Thaiza Hortegal protocola pedido de criação de frente parlamentar para acompanhar 
recuperação de barragens 

Dos 14 estados incluídos no Plano de Ações Estratégicas para Reabilitação de Barragens 
da União (Planerb), anunciado pelo Governo Federal na última semana, o Maranhão foi 
contemplado para recuperação de três barragens, localizadas no Rio Pericumã, em 
Pinheiro, Flores, em Pedreiras, e Batatã, em São Luís. 
 

 
 
O Plano foi confirmado pela deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP), que solicitou ao 
Ministério de Desenvolvimento Regional reunião com a equipe do Planerb, na tentativa 
de agilizar a recuperação da barragem de Pericumã, onde cabos se romperam esta 
semana e vêm causando inundações em bairros ribeirinhos. Para a deputada, é 
necessário a criação de uma Frente Parlamentar, cujo pedido já foi protocolado, para 
garantir o acompanhamento não apenas do plano, mas de diversas ações de prevenção 
a tragédias. 
 
“Precisamos cobrar agilidade, levantar todas as informações necessárias e garantir todo 
suporte. Estaremos também em Brasília cobrando o Ministério para poder agilizar a 
recuperação dessas barragens. Contamos com o apoio do deputado André Fufuca, que 
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esteve com o secretário nacional da Defesa Civil, e, também, está marcando uma 
audiência com o ministro e demais deputados federais e senadores maranhenses. Então, 
é importante que essa Frente Parlamentar esteja montada e, assim, apresentar a real 
situação, para que todos fiquem cientes da gravidade do caso, que envolve parte do 
Médio Mearim, a Baixada e a capital”, disse Dra. Thaiza. 
 
A Frente Parlamentar para Fiscalização das Barragens e Comportas no Estado do 
Maranhão terá a prerrogativa de levantar todas essas informações sobre as barragens, 
fiscalizar as estruturas, intervir junto aos órgãos responsáveis por manutenção e o 
custeio dessas barragens, realizar as inspeções de segurança, planos de estudo técnico 
e audiências públicas, entre outras necessidades. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá faz indicação pedindo a conclusão do centro de hemodiálise 
de Pinheiro 

No uso da tribuna na sessão ordinária desta quarta-feira (13), o Deputado Dr. Leonardo 
Sá (PR), falou sobre a necessidade da conclusão em urgência do centro de hemodiálise 
que está há mais de um ano sendo construído em Pinheiro, e protocolou uma indicação 
na Assembleia Legislativa pedindo a conclusão do centro. 
 

 
 
O centro de hemodiálise atendera pacientes com doenças renais crônicas e agudas da 
cidade de Pinheiro e de toda região da Baixada, oferecendo o tratamento que muitos 
pacientes buscam na capital, tendo que arcar com despesas de deslocamento e 
hospedagem. 
 
Em seu discurso Deputado Dr. Leonardo Sá destacou a importância da conclusão do 
centro. 
 
“A grande maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise são de famílias humildes 
que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando filas de marcação nos 
hospitais e o cansaço da viagem, alguns tendo que voltar no mesmo dia por falta de 
condições e locais de hospedagem aqui na capital. Fazendo uma análise dos pacientes 
de Pinheiro, vemos que só a passagem de Pinheiro para cá custa 50 reais pelo ferry, 
sendo 100 reais ida e volta, custo altíssimo para alguns pacientes que fazem esse trajeto 
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3 vezes por semana, sendo ainda mais caro para pacientes de outras cidades mais 
longes”, Ressaltou.   
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Glalbert Cutrim solicita recuperação da Ponte do Marimbondo, entre Pedreiras e 
Joselândia. 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou na manhã 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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Deputado quer garantir que os formandos da universidade estadual atuem no próprio 
Maranhão, garantindo a formação de profissionais para os maranhenses 

 
Roberto quer garantir formação de maranhenses nos cursos maranhenses 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) propôs, na tarde de segunda-feira (11), na 
Assembleia Legislativa, uma proposta de Projeto de Lei que visa conceder aos alunos 
maranhenses uma bonificação na nota do vestibular da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). 
 
A proposta segue o exemplo da política afirmativa denominada “Ingresso Qualificado”, 
de autoria do deputado Marco Aurélio (PCdoB), que impôs o bônus de até 20% nas notas 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes maranhenses. Ao se 
pronunciar, ele destacou a importância da articulação de ações em defesa dos alunos do 
Maranhão, priorizando o acesso à universidade estadual. 
 
“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, com o deputado Marco Aurélio, subscrito pela deputada Cleide 
Coutinho, a proposta de bonificação, mas para as notas do vestibular da Uema. 
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A maioria dos estudantes de Medicina, um dos cursos mais concorridos da universidade, 
não é maranhense. 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. 
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Glalbert quer construção de ponte entre Pedreiras e Joselândia… 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou na manhã 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 ao 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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Pará Figueiredo afirma que exercerá mandato visando ao desenvolvimento do 
Maranhão 

 
Pará Figueiredo disse estar consciente de que sua missão no Parlamento será traduzir a confiança  
depositada pelos eleitores 

 
Ao utilizar a tribuna pela primeira vez, nesta quarta-feira (13), o deputado Pará 
Figueiredo (PSL) afirmou que exercerá o mandato parlamentar visando ao 
desenvolvimento do Maranhão. Ele disse que pretendia, nas suas primeiras palavras, 
“fazer uma breve reflexão sobre a política, uma ciência crítica da realidade, mas que 
mantém a utopia como uma de suas principais referências”. 
 
Por conta disso, o deputado garantiu que não se furtará das articulações de força visando 
ao desenvolvimento do Estado. “Creio que para ser um político, o homem precisa, antes 
de tudo, ser um sonhador, com vocação para o otimismo, capaz de vislumbrar grandes 
transformações. Não tenho dúvidas de que o objetivo político é a garantia da vida em 
seu sentido mais amplo, que é o sentido de libertação para ser satisfatório enquanto um 
homem puder caminhar em busca dos objetivos”, enfatizou. 
 
O parlamentar disse que está consciente de que sua missão no Parlamento será traduzir 
a confiança depositada pelos eleitores, respondendo com responsabilidade e dedicação 
ao espírito público e às determinações múltiplas da população. “Para isso, é necessário 
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compromisso, empenho, dedicação, ideias, convicções e, sobretudo, transparência em 
um processo diário e em constante construção, cujos tijolos são colocados um a um”. 
 
De acordo com o deputado, sua atuação será pautada nos ideais democráticos e que seu 
olhar será voltado para a formulação de políticas públicas com vistas ao 
desenvolvimento econômico, inclusão social e melhoria da qualidade dos serviços 
básicos à população. 
 
Ele agradeceu, também, aos eleitores e familiares que o ajudaram a se eleger deputado 
estadual. “Ao meu pai, minha mãe, minha esposa, meus filhos que, nas lágrimas 
derramadas, no franzir das testas e,sobretudo, nas angústias dos sonhos, me deram 
todas as forças e me enrijeceram para vencer”, disse. 
 
Fez ainda um agradecimento especial ao povo de São João Batista, que ele disse ser um 
município com forte tradição cultural e históricas lutas libertárias: “Agradeço, também, 
ao governador Flavio Dino pela entrega do Centro de Ensino Rosário Sá, no próximo dia 
14, no programa Escola Digna, na minha querida Feira Nova, do meu amigo, o prefeito 
Tiago Dantas. Antes de concluirmos, elevo o meu pensamento a Deus, pedindo que 
ilumine e derrame suas bênçãos sobre todos nós. Por derradeiro, agradeço aos colegas 
desta nova Assembleia pela deferência, consideração e carinho”. 
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“Flávio Dino enganou todo mundo“, diz deputado Wellington ao cobrar nomeação 
imediata dos aprovados na Polícia Militar e outros concursos 

 
Deputado Wellington mantém atuação parlamentar firme em defesa de concursados 

 
Falsas promessas e ações midiáticas. Essa é a descrição do que o governador Flávio Dino 
tem feito no Maranhão, sobretudo, quanto aos aprovados em concursos públicos. 
Diante disso, na Assembleia Legislativa, o deputado Wellington do Curso voltou a cobrar 
a nomeação imediata dos 1.800 aprovados no concurso da PM, já que houve a previsão 
na lei orçamentária de 2019 para a nomeação de 2.000 novos PM’s. A solicitação do 
deputado Wellington abrange os integrantes do cadastro reserva, as pessoas com 
deficiência e os subjudice’s. 
 
Além disso, o deputado Wellington solicitou também a retirada da cláusula de barreira 
no concurso da Polícia Civil, bem como a nomeação dos aprovados. 
 
“Essa não é a primeira vez em que solicitamos a imediata nomeação dos aprovados no 
concurso da Polícia Militar e Polícia Civil. Existe previsão orçamentária, por exemplo, 
para a nomeação imediata de 2.000 novos policiais militares. Falta é competência! 
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Governador, pare de brincar com a segurança das pessoas. A vida delas não se pode 
devolver com essa propaganda mentirosa. Quando o assunto é concurso público e 
nomeação o que se percebe é que Flávio Dino enganou todo mundo”, disse o deputado 
Wellington. 
 
A defesa dos concursados é uma característica do deputado Wellington do Curso, que 
também já cobrou a nomeação dos aprovados no certame da EMAP, SEGEP, DETRAN, 
entre outros. 
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DEM vai perder a Sedes para o PDT do Deputado Márcio Honaiser 

 
Deputado Márcio Honaiser é apontado nos bastidores da política como o futuro titular da SEDES 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB), embora ainda não tenha usado as redes sociais para 
anunciar os novos integrantes do Governo, nos bastidores já é tida como certa que o 
DEM vai perder a Secretaria de Desenvolvimento Social para PDT, que já indicou o 
deputado Márcio Honaiser para ocupar a pasta. 
 
Outra mudança ocorrerá na secretaria de Meio Ambiente e Recursos Naturais, onde 
Marcelo Coelho deverá ser substituído por Rafael Fufuca, irmão do deputado federal 
André Fufuca, presidente estadual do PP. Também especula-se uma remota 
possibilidade da deputada Ana do Gás (PCdoB) assumir a Secretaria da Mulher. 
 
O DEM andou perto de manter a SEDES, uma das secretarias mais importantes do 
Governo, mas tentou impor nome recursado pelo Palácio dos Leões e quando tentou 
concordar a sugestão que lhe ofereceram dentro do partido, Flávio Dino já havia decido 
nomear Rogério Cafeteira na Secretaria de Esportes. 
 
Dentre os escolhidos que ainda não foram anunciados encontra-se o deputado federal 
Rubens Pereira Júnior (PCdoB), apontado com futuro secretário de Cidades. Sua 
indicação vai permitir ao governo concretizar uma articulação para permitir que Gastão 
Vieira assuma o mandato de deputado federal. 
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O natural seria o primeiro suplente Simplício Araújo (SD) assumir o mandato com a 
licença de Rubens Junior, mas como ele retornou para o cargo de secretário de Indústria 
e Comércio, abrirá mão da cadeira para o segundo suplente Gastão (PROS). 
 
Honaiser fará companhia ao secretário Marcelo Tavares, que também pediu licença do 
mandato, permitindo desta forma o retorno de Edivaldo Holanda ao plenário na 
condição de primeiro suplente da coligação. Já o deputado do PDT, deixará a vaga para 
o empresário Ariston. Mas como ainda falta o governador se manifestar, é melhor 
aguardar mais algumas horas para ter a confirmação. 
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Prefeito Luciano e os deputados André e Dra. Thaiza na luta para solucionar os 
problemas da Barragem do Pericumã 

 
Prefeito Luciano, deputado federal André Fufuca e a deputada estadual Dra. Thaiza 

 
Uma força-tarefa formada por apenas três políticos tem lutado para solucionar os 
problemas da Barragem do Pericumã, que tem provocado transtornos aos moradores do 
município de Pinheiro-MA. 
 
O prefeito da cidade, Luciano Genésio, o deputado federal André Fufuca e a deputada 
estadual Dra. Thaiza Hortegal têm se viabilizado para ajeitar a situação da falta de 
infraestrutura da comporta na barragem. 
 
Veja mais... 

 

  

https://luispablo.com.br/politica/2019/02/prefeito-luciano-e-os-deputados-andre-e-dra-thaiza-na-luta-para-solucionar-os-problemas-da-barragem-do-pericuma/
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Ariston Ribeiro e Zito Rolim na expectativa de assumir uma vaga na Alema 

 
Ambos os políticos foram bem votados e aguardam o anúncio de novos deputados para cargos  
no Governo do Estado para assumir uma vaga na Alema 

 
A reforma administrativa iniciada pelo governador Flávio Dino (PCdoB), tem colocado 
muitos políticos maranhenses na expectativa de assumir uma vaga na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. É o caso dos suplentes de deputado estadual Ariston Ribeiro 
(Avante) e Zito Rolim (PDT). 
 
Com o retorno do deputado estadual Edivaldo Holanda, que assume pela indicação de 
Marcelo Tavares para a Casa Civil do Governo do Estado. Os próximos da fila são Ariston 
e Zito. 
 
Ariston é vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente do Avante, Hilton Gonçalo. 
Já Zito Rolim é pai do prefeito de Codó, Francisco Nagib. 
 
Ambos os políticos foram bem votados e aguardam o anúncio de novos deputados para 
cargos no Governo do Estado para assumir uma vaga na Alema. 
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Glalbert quer recuperação de ponte entre Pedreiras e Joselândia 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), protocolou na manhã 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 ao 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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Leonardo Sá pede conclusão do Centro de Hemodiálise de Pinheiro 

 
 
No uso da tribuna na sessão ordinária desta quarta-feira (13), o deputado Dr. Leonardo 
Sá (PR) falou sobre a necessidade da conclusão, com urgência, do Centro de Hemodiálise 
do município de Pinheiro, que está há mais de um ano sendo construído. O parlamentar 
protocolou uma indicação, na Assembleia Legislativa, pedindo a sua conclusão. 
 
O Centro de Hemodiálise atenderá pacientes com doenças renais crônicas e agudas da 
cidade de Pinheiro e de toda a região da Baixada, oferecendo o tratamento que muitos 
pacientes buscam na capital, tendo que arcar com despesas de deslocamento e 
hospedagem. 
 
A obra foi prometida para dezembro de 2017, mas nunca efetivamente entregue à 
população (reveja). Em setembro do ano passado, uma idosa acabou morrendo na portal 
de um hospital da cidade, justamente por falta de atendimento de hemodiálise (saiba 
mais). 
 
Em seu discurso, o deputado destacou a importância da conclusão do centro, além dos 
custos que muitas famílias têm no deslocamento até São Luís para o tratamento. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/09/22/pinheiro-centro-de-hemodialise-havia-sido-prometido-para-dezembro-de-2017/
http://gilbertoleda.com.br/2018/09/21/sem-hemodialise-idosa-morre-na-porta-do-hospital-de-pinheiro/
http://gilbertoleda.com.br/2018/09/21/sem-hemodialise-idosa-morre-na-porta-do-hospital-de-pinheiro/


 

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 

“A grande maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise são de famílias humildes, 
que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando filas de marcação nos 
hospitais e o cansaço da viagem, alguns tendo que voltar no mesmo dia por falta de 
condições e locais de hospedagem aqui na capital. Fazendo uma análise dos pacientes 
de Pinheiro, vemos que só a passagem para cá custa R$ 50,00 pelo ferry, sendo R$ 100,00 
ida e volta, custo altíssimo para alguns pacientes, que fazem esse trajeto três vezes por 
semana, sendo ainda mais caro para pacientes de outras cidades mais longes”, ressaltou 
Dr. Leonardo Sá. 
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Mical Damasceno faz seu primeiro pronunciamento na Assembleia 

 
 
Estreante na tribuna da Casa do Povo, a deputada estadual Mical Damasceno (PTB) 
proferiu discurso, na manhã de terça-feira (12), para agradecer os votos conscientes que 
recebeu e reafirmar o compromisso de usar o seu mandato como um instrumento de 
transformação social. 
 
Com forte influência no segmento evangélico, a parlamentar iniciou seu 
pronunciamento agradecendo a Deus, ao pai e pastor, Pedro Aldi Damasceno, às 
comunidades cristãs e a todos os maranhenses, que apoiaram o seu projeto político. 
 
Na tribuna, a deputada falou sobre como deve desenvolver parte das suas ações 
parlamentares. “Nosso mandato visa servir com excelência a toda a população 
maranhense, com dedicação especial para a assistência social, com projetos relevantes 
para o nosso povo. Vamos trabalhar as políticas públicas, a valorização da família, a 
saúde, a educação, o trabalho e a segurança, sempre ouvindo as demandas das 
comunidades, para termos sucesso em todas as nossas proposições”, afirmou a 
parlamentar. 
 
Ainda em seu pronunciamento, a deputada reiterou que é fruto da organização política 
das Assembleias de Deus no Maranhão e dos anseios pela apologia de valores, que 
devem nortear uma sociedade cristã digna deste nome. Agradeceu ao governador Flávio 
Dino e ao senador Weverton Rocha, pelo apoio necessário para essa conquista, e 
finalizou o discurso dedicando sua vitória a Deus. 
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Na MOB, Felipe dos Pneus trata sobre paralisação de vans 

 
 
O deputado estadual Felipe dos Pneus (PRTB) esteve, na manhã de quarta-feira (13), 
reunido com o presidente da Agência Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos 
(MOB), Lawrence de Melo Pereira, para tratar sobre a demanda dos motoristas de vans, 
em particular os que fazem o transporte na região de Santa Inês e cidades vizinhas. 
 
O presidente da MOB esclareceu que está sendo feita uma regularização para humanizar 
o serviço e garantir mais segurança, tanto para passageiros quanto para os próprios 
motoristas. A intenção é regularizar o máximo de veículos e garantir maior segurança, 
para que a população seja melhor atendida. 
 
Felipe dos Pneus solicitou que fosse dilatado o prazo para que os motoristas pudessem 
cumprir todas as normas estabelecidas para o serviço e foi informado que, na semana 
que vem, o governo irá divulgar uma portaria, que estenderá em 45 dias o prazo de 
regularização. 
 
“Considero muito produtiva a reunião e agradeço a solicitude do Dr. Lawrence Melo, que 
se mostrou muito sensível à situação não só dos passageiros, como dos motoristas da 
nossa região. A informação de que haverá uma ampliação do prazo para regularização é 
uma demonstração de que o governo quer que o serviço continue, porém de uma forma 
legal e segura”, concluiu Felipe. 
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Roberto Costa propõe bonificação a maranhenses na nota da Uema 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) propôs, na tarde de segunda-feira (11), na 
Assembleia Legislativa, uma proposta de Projeto de Lei que visa conceder aos alunos 
maranhenses uma bonificação na nota do vestibular da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema). 
 
A proposta segue o exemplo da política afirmativa denominada “Ingresso Qualificado”, 
de autoria do deputado Marco Aurélio (PCdoB), que impôs o bônus de até 20% nas notas 
do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para estudantes maranhenses. Ao se 
pronunciar, ele destacou a importância da articulação de ações em defesa dos alunos do 
Maranhão, priorizando o acesso à universidade estadual. 
 
“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, com o deputado Marco Aurélio, subscrito pela deputada Cleide 
Coutinho, a proposta de bonificação, mas para as notas do vestibular da Uema.  
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A maioria dos estudantes de Medicina, um dos cursos mais concorridos da universidade, 
não é maranhense. 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. 
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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. 
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No uso da tribuna na sessão ordinária desta quarta-feira (13), o deputado Dr. Leonardo 
Sá (PR) falou sobre a necessidade da conclusão, com urgência, do Centro de Hemodiálise 
do município de Pinheiro, que está há mais de um ano sendo construído. O parlamentar 
também protocolou uma indicação, na Assembleia Legislativa, pedindo a sua conclusão. 
 
O Centro de Hemodiálise atenderá pacientes com doenças renais crônicas e agudas da 
cidade de Pinheiro e de toda a região da Baixada, oferecendo o tratamento que muitos 
pacientes buscam na capital, tendo que arcar com despesas de deslocamento e 
hospedagem. 
 
Em seu discurso, o deputado destacou a importância da conclusão do centro, além dos 
custos que muitas famílias têm no deslocamento até São Luís para o tratamento. 
 
“A grande maioria das pessoas que necessitam de hemodiálise são de famílias humildes, 
que acabam tendo que se deslocar até São Luís, enfrentando filas de marcação nos 
hospitais e o cansaço da viagem, alguns tendo que voltar no mesmo dia por falta de 
condições e locais de hospedagem aqui na capital. Fazendo uma análise dos pacientes 
de Pinheiro, vemos que só a passagem para cá custa R$ 50,00 pelo ferry, sendo R$ 100,00 
ida e volta, custo altíssimo para alguns pacientes, que fazem esse trajeto três vezes por 
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semana, sendo ainda mais caro para pacientes de outras cidades mais longes”, ressaltou 
Dr. Leonardo Sá. 
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Assembleia pode ganhar dois novos deputados com mudanças no governo Dino 

 
 
É grande a expectativa entre os suplentes de deputado estadual com a reforma 
administrativa que está sendo feita pelo governador Flávio Dino no Executivo Estadual.  
 
Novos deputados podem tomar posse nos próximos dias, caso Dino confirme algum 
parlamentar para integrar o seu secretariado.  
 
Comenta-se nos bastidores que nomes que se elegeram para a atual legislatura, mas já 
integraram a equipe do governo e fizeram bom trabalho, podem voltar para comandar 
alguma pasta. É o caso de Márcio Honaiser (PDT).  
 
Há também a possibilidade de outros deputados assumirem alguma secretaria. O nome 
de Ana do Gás (PCdoB) também aparece com força para ocupar alguma pasta no 
governo.  
 
Com isso, há a expectativa dos primeiros suplentes em assumir um mandato na 
Assembleia Legislativa. Ariston (Avante), ligado ao prefeito de Santa Rita Hilton Gonçalo, 
e Zito Rolim (PDT), ex-prefeito de Codó, podem ser os novos parlamentares do 
Maranhão. 
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Mical Damasceno faz agradecimentos em seu primeiro pronunciamento na Assembleia 
Legislativa 

 
 
Estreante na tribuna da Casa do Povo, a deputada estadual Mical Damasceno (PTB) 
proferiu discurso nesta semana para agradecer os votos que recebeu e reafirmar o 
compromisso de usar o seu mandato como um instrumento de transformação social. 
 
Com forte influência no segmento evangélico, a parlamentar iniciou seu 
pronunciamento agradecendo a Deus, ao pai e pastor, Pedro Aldi Damasceno, às 
comunidades cristãs e a todos os maranhenses, que apoiaram o seu projeto político. 
 
Na tribuna, a deputada falou sobre como deve desenvolver parte das suas ações 
parlamentares. “Nosso mandato visa servir com excelência a toda a população 
maranhense, com dedicação especial para a assistência social, com projetos relevantes 
para o nosso povo. Vamos trabalhar as políticas públicas, a valorização da família, a 
saúde, a educação, o trabalho e a segurança, sempre ouvindo as demandas das 
comunidades, para termos sucesso em todas as nossas proposições”, afirmou a 
parlamentar. 
 
Ainda em seu pronunciamento, a deputada reiterou que é fruto da organização política 
das Assembleias de Deus no Maranhão e dos anseios pela apologia de valores, que 
devem nortear uma sociedade cristã digna deste nome. Agradeceu ao governador Flávio 
Dino e ao senador Weverton Rocha, pelo apoio necessário para essa conquista, e 
finalizou o discurso dedicando sua vitória a Deus. 
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Com sete médicos, dois dentistas e uma nutricionista no plenário, Saúde vira tema 
dominante na Assembleia Legislativa 

 
Os médicos Helena Duailibe, Thaíza Hortegal, Cleide Coutinho, Antonio Pereira,  
Arnaldo Melo, Leonardo Sá, Yglésio Mouses, os dentistas Andreia Rezende e Adelmo 
 Soares e a nutricionista Daniella Tema dominam o tema Saúde no plenário 
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Todos os sinais emitidos até ontem indicaram que, pelo menos nos primeiros meses, a 
área de Saúde será o tema dominante no plenário da Assembleia Legislativa. O sinal mais 
forte acendeu ontem, quando o líder do Governo, deputado Rafael Leitoa (PDT), 
permaneceu longo tempo na tribuna respondendo a aparte dos deputados sobre 
questões diversas relacionadas ao tema. E a explicação para isso é que as urnas 
mandaram nada menos que sete médicos – Cleide Coutinho (PDT), Helena Duailibe (SD), 
Thaíza Hortegal (PP) Arnaldo Melo (MDB), Antônio Pereira (DEM), Leonardo Sá (PR) e 
Yglésio Moyses (PDT) -, dois dentistas – Andreia Rezende (DEM) e Adelmo Soares 
(PCdoB) – e uma nutricionista – Daniella Tema – para o parlamento estadual. Eles 
representam 25% do plenário e a maioria deles marinheiros de primeiro mandato, 
naturalmente motivados a mostrar serviço, preocupados em dar respostas rápidas aos 
seus eleitores. 
 
O tema Saúde chegou ao plenário nesta legislatura na semana passada, levado pelo 
deputado Adriano Sarney (PV), que questionou o Governo acerca do fechamento do 
Hospital de Matões, tentando dar ao caso um tom de escândalo, principalmente por 
conta da alegação de que mais de duas centenas de servidores seriam demitidos. O líder 
do Governo, deputado Rafael Leitos (PDT), no entanto, após avistar-se com o secretário 
de Saúde, Carlos Lula, discursou dando uma série de explicações, entre elas a de que o 
hospital foi desativado para ser reformado, estando a Secretaria de Saúde estudando a 
possibilidade de transformá-lo em policlínica, sem que nada esteja ainda decidido. A 
provocação do deputado Adriano Sarney e a pronta resposta do líder Rafael Leitoa, que 
recebeu o suporte do líder do bloco governista Unidos pelo Maranhão, deputado Marco 
Aurélio (PCdoB), que, a exemplo do líder do Governo, defendeu enfaticamente, com 
argumentos consistentes, a política de Saúde da gestão do governador Flávio Dino 
(PCdoB), comandada pelo secretário Carlos Lula. 
 
Nos embates ocorridos até agora, tem chamado a atenção o fato de que, mesmo os 
adversários mais duros, como o próprio Adriano Sarney, não têm conseguido apontar 
problemas de gestão ou de eficiência na área de Saúde no Governo do PCdoB. O que tem 
surgido são problemas pontuais, como o levantado ontem pelo deputado Leonardo Sá, 
que pediu pressa na conclusão do Centro de Hemodiálise que está sendo construído em 
Pinheiro, iniciativa imediatamente encampada pela deputada Thaíza Hortegal, que já fez 
algumas observações pertinentes em relação ao quadro geral da saúde na região da 
Baixada Ocidental, que tem Pinheiro como referência, para onde convergem todas as 
demandas da região. 
 
No geral, há por parte desses parlamentares o reconhecimento de que o Governo do 
Estado está trabalhando duro e de maneira eficiente nessa área. Ninguém nega que o 
atual Governo recebeu do Governo anterior os esqueletos do Saúde é Vida, um 
gigantesco e, segundo especialistas, mal planejado programa que previa a construção de 
mais de 70 hospitais municipais (20 leitos), regionais (50 leitos) e macrorregionais (150 
leitos) financiados pelo BNDES. O atual Governo teve de redimensionar o programa e já 
construiu cinco hospitais macrorregionais e equipou – Imperatriz, Pinheiro, Bacabal, 
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Caxias, Presidente Dutra e São Luís, que ganhou também o hospital especializado em 
cirurgia ortopédica. O que está acontecendo agora é a tentativa natural de encontrar 
solução para problemas pontuais e específico de um ou outro município. Como é o caso 
da conclusão Centro de Hemodiálise de Pinheiro, pedida pelo deputado Leonardo Sá 
com o apoio da deputada Thaíza Hortegal. 
 
Nesse contexto, o deputado Antônio Pereira, que é empresário do ramo, vai sempre 
colocar em pauta problemas de saúde na Região Tocantina; a deputada Cleide Coutinho, 
que é empresária de ponta na área como dona de hospital, e Arnaldo Melo, que passou 
os últimos dois anos como diretor da Funasa, com uma visão nacional da área, 
reivindicarão melhorias para esse ou aquele serviço de saúde na região de Caxias, onde 
está instalado um Curso de Medicina, e Colinas; Leonardo Sá e Thaíza Hortegal, ambos 
profissionais militantes, baterão em teclas por Pinheiro e pela Baixada inteira; Helena 
Duailibe, que já foi secretária de Saúde de São Luís e do Maranhão, terá sempre 
observações e sugestões para tornar o sistema mais eficiente, assim como Yglésio 
Moyses, que que tem no currículo um período como diretor do Socorrão. Os 
odontólogos Adelmo Soares e Andreia Rezende, cujo marido, o ex-deputado Stênio 
Rezende, e o pai, o ex-deputado Francisco Martins são médicos, e a nutricionista Daniella 
Tema, que passou mais de dois anos à frente do Hospital Macrorregional de Presidente 
Dutra, certamente baterão na mesma tecla em favor das suas regiões. 
 
É previsível que a Oposição vai procurar brechas nessa seara para estocar o Governo, 
mas pelo que demonstrou, o líder governista Rafael Leitoa, que é engenheiro civil, 
demonstrou que está preparado para responder de maneira convincente a todas as 
perguntas que lhe forem dirigidas, por oposicionistas ou a aliados. Para isso, acionará 
sempre que necessário o secretário Carlos Lula, um jovem advogado que surpreende a 
aliados e adversários pela competência com que vem comandando o gigantesco, sensível 
e absolutamente necessário Sistema Estadual de Saúde. 
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Adelmo Soares alerta: revisão de aposentadoria rural pode afundar municípios 
maranhenses 

 
Adelmo Soares faz alerta dramático sobre a MP que ameaça as aposentadorias rurais 

 
Se a MP nº 871, editada pelo presidente Jair Bolsonaro (PSL) para vasculhar as 
aposentadorias rurais por meio de um programa de revisão de benefícios previdenciários 
e modificações nas regras para acessar e requerer o auxílio, tendo como objetivo 
combater fraudes, muitos municípios maranhenses e de outros estados afundarão. O 
alerta, dramático e feito em tom de denúncia, partiu do deputado Adelmo Soares 
(PCdoB), para quem a medida, que foi editada à revelia do Conselho Nacional da 
Previdência Social, “é apenas um pretexto jogar nas costas dos mais humildes 
trabalhadores e beneficiários o peso e a responsabilidade dos ajustes, desmonte e cortes 
de direitos”. 
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Num discurso denso, bem alinhavado, o deputado Adelmo Soares – que foi secretário de 
Agricultura Familiar –  chamou a atenção para o fato de que ”as novas regras de carência, 
comprovação documental e prazos de requerimento dos benefícios têm como objetivo 
dificultar ou restringir o acesso à pensão por morte, auxílio-reclusão, licença-
maternidade, Benefício de Prestação Continuada, o famoso BPC, e a aposentadoria dos 
trabalhadores rurais”. E afirmou que muitas dessas normas, inclusive, são ilegais e 
inconstitucionais. “A Medida Provisória 871 traz inseguranças financeiras aos 
beneficiários da previdência ao instituir a suspensão dos benefícios sem assegurar 
formas adequadas de defesa e excluir milhares dos direitos previdenciários”, atacou. 
 
Adelmo Soares revelou um dado que, se efetivadas tais mudanças, as consequências 
serão desastrosas tanto no campo social quanto no plano econômico. ”se olharmos a 
realidade do povo maranhense, é possível afirmar que o nosso grandioso estado, o 
pagamento das aposentadorias, das pensões e outros amparos assistenciais superam a 
receita do FPM de aproximadamente 70% dos 217 municípios do Maranhão. Ou seja, 
152 municípios têm a receita da aposentadoria rural maior do que o próprio FPM. Muitos 
deles com um valor três, quatro, cinco vezes maior. Na cidade de Pinheiro, por exemplo, 
o pagamento de aposentadoria rural chega a ser cinco vezes maior do que o FPM. São 
R$ 158 milhões arrecadados a partir da aposentadoria rural e benefícios de auxílios 
previdenciários”, revelou. 
 
O deputado do PCdoB foi mais longe: “Segundo o Censo de 2010, cerca de 59% dos 
municípios maranhenses possuíam só 20 mil habitantes, 90% possuem menos de 50 mil 
habitantes, o que representa 54% da nossa população. Três milhões e meio de 
maranhenses vivem num ambiente rural, ou seja, o Maranhão é formado em sua grande 
maioria por economias locais, o Maranhão é rural. Em 2018, o estado recebeu R$ 8 
bilhões em aposentadorias rurais, enquanto que o FPE e o FPM representam um pouco 
mais de R$ 5,3 bilhões, somando todos os FPMs. Traduzindo isso na realidade cotidiana 
é possível afirmar que, embora a Previdência Social não seja considerada uma política 
pública de combate à pobreza, são milhares as famílias, sobretudo, os pequenos 
municípios de áreas rurais que têm na aposentadoria o seu sustento, o seu 
desenvolvimento econômico, a farmácia, a quitanda, a bodega, o supermercado das 
comunidades rurais dos povoados, das cidades pequenas é quem mais vai sofrer com 
essa insegurança em relação à Previdência”. 
 
Poucas vezes em tempos recentes o plenário da Assembleia Legislativa foi impactado 
por um alerta tão grave. 
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Dra. Thaiza sugere deslocar médicos de Matões para o macrorregional em Chapadinha 

 
Na oportunidade, a parlamentar cobrou os prazos reais de entrega das unidades 

 
Durante aparte ao deputado Rafael Leitoa, Líder do Governo na Assembleia Legislativa, 
na quarta-feira (13), a deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) sugeriu que as equipes que 
trabalhavam no Hospital de Matões do Norte, agora em reforma, possam ser deslocadas 
para o macrorregional de Chapadinha. 
 
“Uma sugestão seria fazer o deslocamento dessas equipes e serviços médicos para 
Chapadinha, onde faltam profissionais. Nossa maior dificuldade é conseguir leito de alta 
complexidade, e se temos um hospital para atender nesta estrutura, que já foi aberto na 
maior cidade do Baixo Parnaíba, em uma região que precisa, seria um gesto de grande 
importância do governador, do secretário Carlos Lula, deslocar esses profissionais para 
o hospital de Chapadinha e, assim, ficar em pleno funcionamento”, sugeriu Dra. Thaiza. 
 
Na oportunidade, a parlamentar cobrou os prazos reais de entrega das unidades, a 
exemplo do Centro de Hemodiálise de Pinheiro e a conclusão da reforma do Hospital de 
Matões do Norte. 
 
“Somos cobrados em nossas regiões e precisamos dar satisfações ao nosso povo. E nós, 
que somos da base do governo, precisamos ter essas informações, principalmente, 
referente aos prazos de entrega, da volta do funcionamento e da conclusão das 
unidades”, cobrou Dra. Thaiza. 

 


