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Felipe dos Pneus garante que seu foco será atender o cidadão 

 
 
Deputado estadual mais jovem da atual legislatura, Felipe dos Pneus (PRTB) foi enfático 
no seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta quinta-feira (14). 
Certo da sua missão nos próximos quatro anos, o parlamentar quer cultivar sensibilidade 
e atitude no atendimento às demandas do cidadão maranhense. 
 
“Quero ser capaz de entender e atender as necessidades de gente como o senhor Valdir, 
lá da zona rural de Santa Luzia, que me mostrou um balde de mangas e disse que essa 
era sua alimentação por meses. Quero convocar a todos para mudarem seu modo de 
pensar e agir. Minha responsabilidade é representar os maranhenses, que sonham com 
um futuro melhor”, afirmou o deputado. 
 
Em seu discurso, Felipe dos Pneus revelou, ainda, que resolveu celebrar a vitória nas 
urnas de maneira inusitada. “Foi uma festa para mais de mil de famílias. Resolvi 
compartilhar com eles a minha alegria, entregando mais de mil cestas básicas como 
forma de agradecimento”, comemorou o jovem parlamentar, que tem 24 anos, é 
engenheiro e natural da cidade de Santa Inês. 
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Deputado Adriano defende Agentes Comunitários de Saúde 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou responsabilidade do governo e 
defendeu reivindicações dos agentes comunitários de saúde do Maranhão, que pedem 
melhorias nas condições de trabalho e de remuneração, como adicional de 10% dos 
salários. “A categoria fez uma manifestação civilizada, eficiente e organizada, pedindo 
ajuda na sua luta para fazer com que o governo cumpra com as suas obrigações. Os 
agentes podem contar com o meu apoio nesta causa”, disse Adriano. 
 
Segundo o deputado oposicionista, a principal reivindicação dos agentes de saúde é o 
cumprimento da Lei Estadual nº 10.583/2017, para implantação da Política Estadual de 
Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do Maranhão (PECAPS). “Isto 
vem de um acordo nacional. É um programa nacional de agentes de saúde. E o governo 
comunista editou uma lei estadual que, na prática, se tornou uma pegadinha, porque é 
muito difícil de ser cumprida, pois trouxe uma série de requisitos que dificultam o acesso 
ao benefício”, explicou Adriano. 
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O parlamentar destacou ainda que um dos pontos mais polêmicos da referida lei 
estadual diz respeito à exigência de haver um prontuário eletrônico em cada unidade 
básica de saúde. “Para que os agentes de saúde recebam os 10% adicionais, precisam 
fazer presente no prontuário eletrônico. Só que o Governo do Estado, talvez de forma 
proposital, não combinou com as prefeituras, que teriam que fazer o investimento em 
prontuários eletrônicos em todas as unidades básicas”, ressaltou. 
 
Adriano informou ainda que acompanha a luta dos agentes comunitários de saúde há 
tempos, desde as reivindicações iniciadas na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). 
“Testemunhei muitas vezes, quando Sarney Filho era deputado federal, os agentes 
comunitários na galeria da fazendo pressão, conseguindo muitas vitórias. A última foi 
recente no final do ano passado conseguiram um aumento do teto salarial, na Câmara”, 
destacou o deputado. 
 
Veja... 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-EG2HOsm6os
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Sem nenhuma possibilidade aparente de consenso entre os deputados Hildo Rocha e 
Roberto Costa, direção partidária no estado deve remarcar a escolha do seu novo 
presidente 

 
Hildo quer rediscutir o MDB, mas não aceita consenso com Roberto Costa 

 
O MDB já remarcou duas vezes a eleição para escolha do presidente do diretório 
regional. 
 
Mas nem a nova data definida, 17 de fevereiro – ou seja, no domingo depois de amanhã 
– nunca esteve assegurada pela direção do partido. (Relembre aqui) 
 
Sem acordo de consenso entre o deputado federal Hildo Rocha e o estadual Roberto 
Costa, que concorrem à presidência, a tendência é que a discussão para definição do 
diretório seja suspensa por tempo indeterminado. 
 
E ao que tudo indica, o preço da guerra interna no MDB pode custar caro ao partido; ou 
pelo menos a saída de algumas lideranças. 
 
É aguardar e conferir… 

 

 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/12/13/sem-consenso-mdb-adia-eleicao-para-escolha-do-novo-comando-no-ma/
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Wellington propõe ações para o tratamento de pessoas com doenças genéticas e raras 

 
 
Nesta terça (12), o deputado Wellington do Curso esteve com os representantes de 
quatro associações de pessoas com doenças genéticas e raras (AMAGER, AMAPEB, 
ASPDOFT-MA e AHEMA) na Assembleia Legislativa, para juntos traçarem uma linha de 
condução de ações que garantam prioridade e qualidade no tratamento em todo o 
Estado. 
 
Atualmente as pessoas que precisam de tratamento e medicamentos entram com ação 
judicial para conseguir o que na verdade é um direito. A falta de centros especializados 
também é um agravante, principalmente para quem mora fora da capital maranhense. 
 
“O descaso e omissão do governo Flávio Dino para com estas pessoas que necessitam de 
tratamento e medicamentos é um ato grave e inadmissível. Como pode um cidadão ter 
que judicializar para conseguir algo que é um direito? Pensando nisto, os representantes 
nos procuraram para que pudéssemos chamar a atenção dos agentes e órgãos públicos, 
sociedade civil e a todos que possam vir a contribuir para a qualidade de vida destes 
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pacientes. Vamos discutir em audiência para que todas as solicitações sejam sanadas”, 
declarou Wellington do Curso. 
 
Na reunião ficou agendada uma audiência para o próximo dia 27, na Assembleia 
Legislativa às 14h. Onde serão convidados profissionais na área da saúde, conselhos 
estaduais e municipais de pessoas com deficiência física, Secretarias de Saúde Estadual 
e Municipal, Defensoria Pública (DPE), OAB/MA, Ministério Público (MPE), alunos e 
representantes de universidades e faculdades na área da saúde, pacientes e associações 
de pessoas com doenças genéticas e raras. 
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“Ação desrespeitosa e caloteira”, diz deputado Wellington sobre ato de Flávio Dino que 
nega 21,7% dos servidores 

 
Wellington afirmou que Flávio Dino deveria ter vergonha de desrespeitar, de forma tão incisiva,  
os servidores públicos do Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso se pronunciou, na manhã desta quinta-feira 
(14), contra a postura e ação do governador Flávio Dino que ingressou na justiça e, por 
meio de liminar, suspendeu, temporariamente, a implantação dos 21,7% no 
contracheque dos servidores públicos, até o julgamento do mérito da Ação Rescisória 
pelas Primeiras Câmaras Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA). 
 
Ao abordar a situação, Wellington afirmou que Flávio Dino deveria ter vergonha de 
desrespeitar, de forma tão incisiva, os servidores públicos do Maranhão. 
 
“De acordo com os servidores públicos, além de tentar derrubar todas as ações que os 
sindicatos têm na Justiça com causa ganha aos servidores, durante todo o seu mandato, 
o governador Flávio Dino fechou os olhos para as demandas do funcionalismo público 
do Maranhão e não concedeu nenhum reajuste salarial para a categoria. Agora, reeleito 
para mais quatro anos de gestão, com sua conduta já assegura que tudo continuará 
como está, com os servidores públicos esquecidos, desvalorizados e com os salários 
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defasados. Não ficaremos calados com essa ação do governador Flávio Dino. Postura 
desrespeitosa e caloteira”, afirmou o professor e deputado Wellington do Curso. 
 
ENTENDA A SITUAÇÃO QUE SUSPENDE O REAJUSTE DE 21,7% 
 
O despacho com a liminar foi proferido há apenas alguns dias após o governador Flávio 
Dino revogar o Decreto 34.593/2018, que autorizava o Estado a descumprir decisões 
judiciais em casos envolvendo a implantação de vantagens no contracheque dos 
servidores públicos. A liminar foi sob a alegação de possibilidade de perigo do dano com 
o comprometimento do equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas do 
Estado do Maranhão, caso continuasse a execução da sentença, que determinava as 
implantações. No entanto, o próprio Relatório de Gestão Fiscal do segundo quadrimestre 
de 2018, elaborado pela Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan), 
aponta que a Despesa Total com Pessoal está em 42,69%, bem abaixo do limite máximo 
fixado pela Lei de Responsabilidade Fiscal (art. 20, I, II, III), que é 49%, e do limite de 
alerta (art. 59, § 1o, II da LRF), que é 44,10%. Ou seja, a justificativa de possível dano ao 
equilíbrio financeiro e orçamentário do Estado não tem fundamento. 
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Adriano defende agentes comunitários de saúde 

 
Adriano lembrou que acompanha a luta dos agentes comunitários de saúde há tempos, desde as reivindicações  
iniciadas na Câmara dos Deputados, em Brasília 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou responsabilidade do governo e 
defendeu reivindicações dos agentes comunitários de saúde do Maranhão, que pedem 
melhorias nas condições de trabalho e de remuneração, como adicional de 10% dos 
salários. “A categoria fez uma manifestação civilizada, eficiente e organizada, pedindo 
ajuda na sua luta para fazer com que o governo cumpra com as suas obrigações. Os 
agentes podem contar com o meu apoio nesta causa”, disse Adriano. 
 
Segundo o deputado oposicionista, a principal reivindicação dos agentes de saúde é o 
cumprimento da Lei Estadual nº 10.583/2017, para implantação da Política Estadual de 
Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do Maranhão (PECAPS). “Isto 
vem de um acordo nacional. É um programa nacional de agentes de saúde. E o governo 
comunista editou uma lei estadual que, na prática, se tornou uma pegadinha, porque é 



 

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 

muito difícil de ser cumprida, pois trouxe uma série de requisitos que dificultam o acesso 
ao benefício”, explicou Adriano. 
 
O parlamentar destacou ainda que um dos pontos mais polêmicos da referida lei 
estadual diz respeito à exigência de haver um prontuário eletrônico em cada unidade 
básica de saúde. “Para que os agentes de saúde recebam os 10% adicionais, precisam 
fazer presente no prontuário eletrônico. Só que o Governo do Estado, talvez de forma 
proposital, não combinou com as prefeituras, que teriam que fazer o investimento em 
prontuários eletrônicos em todas as unidades básicas”, ressaltou. 
 
Adriano informou ainda que acompanha a luta dos agentes comunitários de saúde há 
tempos, desde as reivindicações iniciadas na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). 
“Testemunhei muitas vezes, quando Sarney Filho era deputado federal, os agentes 
comunitários na galeria da fazendo pressão, conseguindo muitas vitórias. A última foi 
recente no final do ano passado conseguiram um aumento do teto salarial, na Câmara”, 
destacou o deputado. 
 
Assista: 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-EG2HOsm6os
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Deputado Wellington defende agentes comunitários de saúde e aciona Ministério 
Público para obrigar Flávio Dino a cumprir a lei 

 
Após ouvir as solicitações dos agentes comunitários, o deputado Wellington ofereceu representação ao  
Ministério Público e à OAB para que adotem as devidas providências 

 
O deputado estadual Wellington do Curso se reuniu, na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, com varios agentes comunitários de saúde, que foram até ao Parlamento 
como forma de manifestação para que o governador Flávio Dino respeite a categoria. A 
principal demanda é para que haja o cumprimento da Lei Estadual nº 10.583/2017, para 
implantação da Política Estadual de Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do 
Estado do Maranhão (Pecaps). 
 
Na ocasião, os agentes comunitários expuseram suas experiências e disseram que, 
atualmente, se sentem enganados pelo governador. 
 
“Ano passado, o governador nos chamou para uma conversa. Editou uma Medida 
Provisória que adequava a Lei à nossa realidade, suspendendo a exigibilidade do 
prontuário eletrônico como obtenção para o incentivo financeiro de até 10%. Ele fez isso 
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porque sabia que era impossível atender a todos os requisitos. O tempo passou e a 
medida provisória não foi transformada em lei. Agora, aqui estamos: enganados e sem 
ter acesso ao que nos é de direito”, desabafou uma das agentes de saúde presentes na 
audiência. 
 
Após ouvir as solicitações dos agentes comunitários, o deputado Wellington ofereceu 
representação ao Ministério Público e à OAB para que adotem as devidas providências 
quanto ao descumprimento da Lei Estadual e, ainda, quando à não adequação da 
legislação à realidade social do estado. 
 
“Existem exigências legais que não têm sido atendidas junto aos municípios e que, com 
a atual infraestrutura, nem tem como ser atendidas. Como consequência, Flávio Dino, 
com o seu legalismo descontrolado, prejudica os agentes comunitários de saúde com a 
não concessão de, pelo menos, 10% de incentivo financeiro. Não é favor. É previsto em 
Lei. Encaminhamos os fatos aqui barrados ao Ministério Público para que adote as 
devidas providências. Não adianta, em coisa alguma, ter uma legislação que não é 
adequada à realidade social. O governador sabe disso. Tanto é que em 2018 ele 
suspendeu uma dessas exigências para que os agentes em todo Maranhão pudessem 
receber essa gratificação a partir de março. Agora, tenta usar a Lei para prejudicar a 
categoria. Estamos nessa luta. Contem comigo, agentes comunitários de saúde do 
Maranhão”, disse Wellington. 
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Em primeiro discurso, Felipe dos Pneus diz que foco será atender cidadão 

 
 
Deputado estadual mais jovem da atual legislatura, Felipe dos Pneus (PRTB) foi enfático 
no seu primeiro discurso na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta quinta-feira (14). 
Certo da sua missão nos próximos quatro anos, o parlamentar quer cultivar sensibilidade 
e atitude no atendimento às demandas do cidadão maranhense. 
 
“Quero ser capaz de entender e atender as necessidades de gente como o senhor Valdir, 
lá da zona rural de Santa Luzia, que me mostrou um balde de mangas e disse que essa 
era sua alimentação por meses. Quero convocar a todos para mudarem seu modo de 
pensar e agir. Minha responsabilidade é representar os maranhenses, que sonham com 
um futuro melhor”, afirmou o deputado. 
 
Em seu discurso, Felipe dos Pneus revelou, ainda, que resolveu celebrar a vitória nas 
urnas de maneira inusitada. “Foi uma festa para mais de mil de famílias. Resolvi 
compartilhar com eles a minha alegria, entregando mais de mil cestas básicas como 
forma de agradecimento”, comemorou o jovem parlamentar, que tem 24 anos, é 
engenheiro e natural da cidade de Santa Inês. 
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Drª. Thaiza sugere deslocar médicos de Matões do Norte para Chapadinha 

 
 
A deputada estadual Thaiza Hortegal (PP) sugeriu hoje (14), na Assembleia legislativa, 
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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Adriano defende Agentes Comunitários de Saúde 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) cobrou responsabilidade do governo e 
defendeu reivindicações dos agentes comunitários de saúde do Maranhão, que pedem 
melhorias nas condições de trabalho e de remuneração, como adicional de 10% dos 
salários. “A categoria fez uma manifestação civilizada, eficiente e organizada, pedindo 
ajuda na sua luta para fazer com que o governo cumpra com as suas obrigações. Os 
agentes podem contar com o meu apoio nesta causa”, disse Adriano. 
 
Segundo o deputado oposicionista, a principal reivindicação dos agentes de saúde é o 
cumprimento da Lei Estadual nº 10.583/2017, para implantação da Política Estadual de 
Cofinanciamento da Atenção Primária em Saúde do Estado do Maranhão (PECAPS). “Isto 
vem de um acordo nacional. É um programa nacional de agentes de saúde. E o governo 
comunista editou uma lei estadual que, na prática, se tornou uma pegadinha, porque é 
muito difícil de ser cumprida, pois trouxe uma série de requisitos que dificultam o acesso 
ao benefício”, explicou Adriano. 
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O parlamentar destacou ainda que um dos pontos mais polêmicos da referida lei 
estadual diz respeito à exigência de haver um prontuário eletrônico em cada unidade 
básica de saúde. “Para que os agentes de saúde recebam os 10% adicionais, precisam 
fazer presente no prontuário eletrônico. Só que o Governo do Estado, talvez de forma 
proposital, não combinou com as prefeituras, que teriam que fazer o investimento em 
prontuários eletrônicos em todas as unidades básicas”, ressaltou. 
 
Adriano informou ainda que acompanha a luta dos agentes comunitários de saúde há 
tempos, desde as reivindicações iniciadas na Câmara dos Deputados, em Brasília (DF). 
“Testemunhei muitas vezes, quando Sarney Filho era deputado federal, os agentes 
comunitários na galeria da fazendo pressão, conseguindo muitas vitórias. A última foi 
recente no final do ano passado conseguiram um aumento do teto salarial, na Câmara”, 
destacou o deputado. 
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Hélio Soares e Thaíza Hortegal propõem a criação de Frente Parlamentar para fiscalizar 
barragens 

 
Hélio Soares e Thaíza Hortegal propõem Frente Parlamentar por barragens no Maranhão 

 
Os deputados Hélio Soares (PR) e Thaíza Hortegal (PP) propuseram a reativação da 
Frente Parlamentar para a Fiscalização de Barragens e Comportas no Estado do 
Maranhão que tenha por objetivo imediato de criar um movimento para pressionar 
Governo Federal a providenciar medidas para assegurar a estabilidade das principais 
barragens do Maranhão: a do Rio  Pericumã, em Pinheiro, e a do Flores, em Pedreiras,  a 
do Batatã, em São Luís A ideia inicial é pedir uma audiência com o ministro do 
Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. 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. 
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As estruturas não recebem manutenção periodicamente e correm o risco de romper. A 
barragem do Pericumã rompeu no dia 11, causando apreensão em Pinheiro e 
adjacências. Os dois deputados se manifestaram quarta-feira sobre o assunto na tribuna 
da Assembleia Legislativa, de onde fizeram graves alertas para a situação da Barragem 
do Flores, em Pedreiras, nas proximidades de Joselândia. Eles e os que os apartearam 
manifestaram preocupação com as barragens depois da tragédia em Brumadinho, onde 
até ontem as turmas de salvamentos já haviam encontrado 166 mortos, resultado do 
rompimento de uma barragem formada por lama produzida de minas de ferro 
exploradas pela Vale. 
 
“O rompimento dos pilares e dos cabos da barragem – que inundou vários bairros da 
cidade de Pinheiro –  é um prenúncio, pois isso aí já vem acontecendo há muito tempo 
e, se não tomarmos providência enérgica e urgente, vai ser realmente uma catástrofe 
inimaginável. Por isso, deixo aqui a sugestão, para que a gente solicite, urgentemente, 
uma audiência com o ministro do Desenvolvimento Regional e acionemos os nossos 
senadores, Weverton Rocha (PDT), Eliziane (PPS) e Roberto Rocha (PSDB), para que 
possa ser encontrada uma solução para o problema”, destacou Hélio Soares, que 
defendeu a reedição da Frente Parlamentar em Defesa da Baixada, criada através da 
Resolução Legislativa 615/2011, da qual foi um dos signatários. 
 
O Plano foi confirmado pela deputada Thaíza 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, cujo rompimento vem 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 (PP), 
que 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 a deputada Thaíza Hortegal. 
 
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. 

 

 


