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Deputada Cleide Coutinho desmente apoio à reeleição do prefeito Fábio Gentil 

 
 
A deputada Cleide Coutinho negou a informação de que tenha declarado apoio à 
reeleição do prefeito de Caxias, Fábio Gentil. Ela disse que nunca cogitou com seu grupo 
político se aliar a Gentil. 
 
“Não tem a menor procedência a informação postada hoje, 19/02, sobre minha adesão 
política ao grupo político do prefeito Fabio Gentil”, afirmou Cleide. 
 
A informação falsa foi dada pelo prefeito Fábio Gentil ao jornalista Diego Emir, em seu 
blog. 
 
“Sou civilizada, na vida pessoal, profissional e política, e seguindo os ensinamentos do 
meu saudoso marido, não faço inimigos na política. Por isto mantenho a melhor relação 
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pessoal e institucional com todos os atores da política caxiense, entre eles o prefeito 
Fabio assim como todos os meus pares na assembleia legislativa do estado, sempre no 
interesse dos municípios que me honraram com expressiva votação”, completou. 
 
De acordo com Cleide, quando seu grupo político se reunir e decidir a caminhada para 
2020 em Caxias será informado aos caxienses. 
 
Ficou feio para o prefeito Fábio Gentil ser desmentido em público pela deputada Cleide 
Coutinho. 
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Dr Leonardo Sá vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional pedir recuperação da 
Barragem do Pericumã 

 
 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. 
 
Na oportunidade, o parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios 
Pericumã em Pinheiro e Flores em Joselândia. 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na cidade. 
 
Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
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que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
 
O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação. 
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
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Fábio Gentil explica que tem conversas com Cleide Coutinho, mas ainda não tratou de 
aliança visando a disputa de 2020 

 
 
Após a ampla repercussão que ganhou a matéria sobre uma possível união entre Fábio 
Gentil e Cleide Coutinho, o prefeito de Caxias fez uma nova manifestação sobre o 
assunto. O gestor público não esconde seu apreço pela viúva de Humberto Coutinho, 
inclusive acredita que eles podem estar juntos, mas reconhece que no atual momento 
ainda não tratou do assunto com a parlamentar. 
 
“Venho aqui dirigir-me ao estimado blogueiro Diego Emir e seus leitores e parabenizá-lo 
pelos relevantes serviços prestados à sociedade, informando nossos internautas 
maranhenses. 
Gostaria de esclarecer acerca da matéria publicada no blog Diego Emir na data desta 
terça-feira 19 de fevereiro com o título 
 
“Fábio Gentil revela que deputada Cleide Coutinho também deve aderir ao seu grupo 
político”. 
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Nosso diálogo com a deputada Cleide Coutinho, bem como com os deputados Adelmo 
Soares e Zé Gentil, todos deputados caxienses, tem sido muito bom. Os 3 são sempre 
muito receptivos aos nossos pleitos e estão dispostos a trabalharem pelo bem comum 
de nossa gente. 
 
A Deputada Cleide Coutinho, a quem tenho muito respeito e sempre mantivemos um 
excelente diálogo, tem sim, conversado conosco no sentido de trabalharmos em 
harmonia para a melhoria de vida das pessoas em Caxias, nunca, em momento algum, 
tratamos em relação a composição de grupo político. Isso não quer dizer que em um 
futuro, não possa acontecer, até porque, entendemos que, quem quer o bem de Caxias, 
deve trabalhar em união. 
 
Estamos sim abertos ao diálogo, porém, essa conversa de composição de grupo, ainda 
não tivemos, mas digo que nos honraria muito, ter Dra Cleide conosco, até porque já 
pertenci ao grupo político do saudoso deputado Humberto Coutinho e não seria 
absolutamente nada estranho, unirmo-nos novamente, desde que seja com o propósito 
de trabalharmos por nossa gente. 
 
Agradeço ao nobre blogueiro Diego Emir pela oportunidade de esclarecer os fatos. 
 
Nosso grupo continua sólido e coeso, abraçando sempre à todos que queiram o bem de 
Caxias e do Maranhão. 
Obrigado! 
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Adriano é o líder da Oposição na Assembleia 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) anunciou, nesta terça-feira (19), na Assembleia 
Legislativa, que vai liderar, nesta legislatura, o Bloco Parlamentar de Oposição, formado 
por uma aliança entre PV e MDB, em um total de cinco deputados. “A oposição é um 
bloco de extrema importância para a democracia, um contraponto em todos os governos 
é necessário com respeito, educação, profissionalismo e, sobretudo, pensando em 
primeiro lugar no povo do Maranhão”, declarou. 
  
O Bloco de Oposição será formado pelos deputados Adriano (PV), Arnaldo Melo (MDB), 
César Pires (PV), Roberto Costa (MDB) e Rigo Teles (PV). Vale lembrar que Adriano está 
em seu segundo mandato na Assembleia e que foi reeleito com mais de 50 mil votos nas 
últimas eleições. O deputado enfrentará o desafio de coordenar um grupo parlamentar 
experiente e firme em suas posições políticas. 
  
“Quero agradecer aos colegas pela minha indicação para líder do bloco. Cada um dos 42 
deputados desta Casa são naturalmente líderes, pois honraram cada voto popular que 
receberam, e nunca vou pretender ser líder de líderes, ao contrário, serei amigo, colega, 
voltado ao diálogo, com intuito de, sempre, avançar no caminho da democracia e em 
benefício do nosso Maranhão”, disse Adriano, lembrando que, nos quatro anos da 
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legislatura passada, os dois partidos, PV e MDB, não conseguiram diálogo suficiente para 
harmonizarem-se em bloco, mas atualmente isto se tornou realidade. 
  
Com o Bloco de Oposição concretizado, conclui-se uma importante etapa na formação 
das forças políticas na Assembleia e começa-se a definir a participação de cada grupo 
nas comissões técnicas. Neste caso, a Oposição poderá indicar membros para as 
comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Orçamento, Assuntos Econômicos, 
Desenvolvimento, entre outras. O deputado informou ainda que um membro da 
Oposição deverá presidir a Comissão de Meio Ambiente. 
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Dr Leonardo Sá vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional pedir recuperação da 
Barragem do Pericumã 

 
 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na oportunidade, o 
parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios Pericumã em Pinheiro 
e Flores em Joselândia. 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na cidade. 
 
Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
 
O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação. 
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
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Rafael Leitoa descarta, pelo menos por enquanto, disputar a Prefeitura de Timon 

 
 
Líder do governo na Assembleia Legislativa, Rafael Leitoa (PDT), afirmou que atualmente 
não pensa disputar a Prefeitura de Timon no próximo ano. De acordo com o deputado 
estadual, atualmente seu grupo político tem três nomes de destaque que podem encarar 
a corrida eleitoral: a secretária de Educação, Dinair Veloso; o secretário de Saúde, Márcio 
Vaz e o vereador Uilma Resende. 
 
Na opinião de Rafael Leitoa todos os três estão qualificados para entrar na disputa da 
Prefeitura de Timon e ainda assim outros nomes podem surgir. O primo do atual prefeito 
Luciano Leitoa, também não descarta uma eventual candidatura caso venha ser 
chamado para uma missão, mas que o ideal seria mesmo a escolha de outro nome e ele 
permanecer na Assembleia Legislativa. 
 
Apesar da negativa inicial de Rafael Leitoa, ele é considerado a grande aposta do seu 
próprio grupo político, afinal o parlamentar possui grande aprovação e simpatia do povo 
timonense. 
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Cleide Coutinho descarta declarar apoio a Fábio Gentil neste momento 

 
 
Após publicação neste blog da informação de que Cleide Coutinho poderia aderir ao 
grupo político de Fábio Gentil, a deputada estadual reagiu e informou que a declaração 
do prefeito Fábio Gentil não procede. 
 
Em comunicado ao blog, Cleide declarou: “Como deputada estadual, que obteve a 
segunda votação do estado, exerço liderança política de um grupo em caxias composto 
de três vereadores, um ex-prefeito, dois ex-vice-prefeito, um ex-presidente da câmara, 
ex-vereadores e centenas de lideranças populares e comunitárias com quem 
compartilho minhas decisões políticas estratégicas e entre elas nunca se cogitou a 
adesão divulgada por seu blog. 
 
Sou civilizada, na vida pessoal, profissional e política, e seguindo os ensinamentos do 
meu saudoso marido, não faço inimigos na política. Por isto mantenho a melhor relação 
pessoal e institucional com todos os atores da política caxiense, entre eles o prefeito 
Fabio assim como todos os meus pares na assembleia legislativa do estado, sempre no 
interesse dos municípios que me honraram com expressiva votação. 
 
Quando meu grupo político se reunir e decidir nossa caminhada para 2020 em Caxias, 
terei enorme prazer em lhe informar, pelo respeito profissional que você merece”. 
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Dra.Thaiza solicita melhorias nos serviços de ferry durante o Carnaval 

 
 
Em discurso proferido nesta terça-feira (19), a deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) 
criticou as condições dos serviços prestados pelos ferry boats, que fazem a travessia São 
Luís-Cujupe. Em um dos períodos mais movimentados para o setor, ou seja, o feriado de 
Carnaval, a parlamentar teme pela segurança dos passageiros e pela falta de respeito 
com os consumidores que usufruem do transporte. De acordo com o levantamento feito 
pela deputada, são 150 mil pessoas por mês e uma arrecadação de R$ 1,5 milhão. 
 
“O que se observa é um transporte sucateado, sem higienização, sem alimentação 
armazenada de forma adequada e banheiros quase impossíveis de serem utilizados. E o 
mais grave:  a travessia dura entre uma hora e meia ou até duas horas”, reclamou a 
deputada. 
 
Pela proximidade do feriado, a parlamentar apresentará requerimento à Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana (MOB) solicitando ao órgão que realize uma operação 
em conjunto com a Capitania dos Portos, EMAP e demais órgãos competentes, para 
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garantir os direitos e a segurança dos passageiros, além da estruturação de um serviço 
de primeiros- socorros em cada embarcação. 
 
“Casos de pessoas que passam mal são muito comuns e não há um profissional apto para 
os atendimentos de primeiros-socorros. Por isso, sugiro pelo menos que a tripulação seja 
treinada, ou melhor ainda, que seja instalado um posto médico. Isso é algo muito 
preocupante. O que muitas vezes salvam são as ambulâncias com os profissionais que 
fazem essa travessia vindo dos municípios transportando pacientes até São Luís. E 
quando não houver? Os passageiros estão a própria sorte”, discursou a deputada. 
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Dr Leonardo Sá vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional pedir recuperação da 
Barragem do Pericumã 

O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na oportunidade, o 
parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios Pericumã em Pinheiro 
e Flores em Joselândia. 
 

 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na cidade. 
Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
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que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
 
O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação. 
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
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Fernando Pessoa esclarece atual situação financeira do Cordino Esporte Clube 

Na sessão desta terça-feira (19), o deputado Fernando Pessoa (SD) esclareceu sobre a 
atual situação financeira do Cordino Esporte Clube, do município de Barra do Corda. 
Segundo o parlamentar, uma das causas geradoras da crise enfrentada pelo time de 
futebol é o bloqueio de parte dos recursos pela Justiça, por conta de débitos da gestão 
anterior. 
 

 
 
Fernando Pessoa afirmou que os problemas financeiros que, hoje, prejudicam o time 
têm relação direta com as administrações anteriores, que não cumpriam com os devidos 
pagamentos de fornecedores. O deputado pontuou, também, que, por conta de ações 
judiciais, os bens da instituição são constantemente bloqueados, prejudicando jogadores 
e funcionários. 
 
O deputado ressaltou, ainda, que o time sobrevive apenas com o incentivo da Prefeitura. 
Fernando Pessoa colocou-se à disposição para ajudar a solucionar o problema e 
informou que, assim que tiver as emendas liberadas, destinará parte dos recursos para 
a reforma do Estádio Municipal Leandro Cláudio da Silva (“Leandrão”). 
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“E essa semana ainda, quando chegar em Barra do Corda, irei sentar com a diretoria do 
Cordino, uma instituição independente do poder público, para prestar apoio e ajudar no 
que for necessário. O Cordino está precisando de parceiros, o Cordino está precisando 
de ajuda e não de ser criticado, porque a diretoria que hoje está presidindo o Cordino 
também foi a responsável para que o time fosse campeão”, assinalou. 
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Deputada Ana do Gás participa da entrega de títulos de propriedade a moradores de 
Paço do Lumiar 

Na manhã deste último sábado (16), a Deputada Estadual Ana do Gás (PCdoB), participou 
da solenidade de entrega de títulos de Regularização Fundiária para a Comunidade do 
Jardim das Mercês, o evento ocorreu no Convento das Irmãs da Purificação em Paço do 
Lumiar. 
 

 
 
Na ocasião foram contempladas 513 famílias, que há mais de duas décadas viviam nos 
imóveis sem a segurança da posse e agora possuem o Registro definitivo do seu imóvel. 
 
A entrega dos títulos é mais uma etapa do programa de regularização fundiária e 
imobiliária do Governo do Estado, que nesta gestão já beneficiou 17 mil famílias em todo 
o Maranhão. 
 
“É muito gratificante ver essas famílias humildes, conquistando o sonho do registro de 
seu imóvel, é uma segurança para essas famílias, que agora podem fazer investimentos 
em suas casas de maneira mais segura. Parabéns ao nosso Governador Flávio Dino, pela 



 

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 

iniciativa de garantir o direito a moradia e segurança jurídica a essas famílias”, ressaltou 
Ana do Gás 
 
Estiveram participando do evento também o vice-governador Carlos Brandão; o 
secretário de Estado da Casa Civil, Marcelo Tavares; os deputados federais, Márcio Jerry 
e Bira do Pindaré, o presidente da Associação de Moradores do Jardim das Mercês, 
Manoel Lacerda; autoridades locais e comunidade em geral. 
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Deputado apresenta projetos de lei em defesa dos direitos dos animais; consumidores 
ganham mais transparência e confiança nos serviços 

 
 
Quem cria animal de estimação geralmente fica apreensivo quando deixa seu cão, gato 
ou outro animal aos cuidados de pet shops e clínicas veterinárias. Mas um projeto de lei 
do deputado estadual Duarte Jr. promete trazer mais transparência e confiança na 
relação entre empresas de serviços veterinários e consumidores. 
 
O projeto torna obrigatória a instalação e adequado funcionamento de sistema de 
monitoramento audiovisual em clínicas veterinárias, empresas de serviços de higiene, 
estética e de guarda de animais domésticos, para que os criadores possam acompanhar 
em tempo real o tratamento dedicado aos seus animais. 
 
“O videomonitoramento tem como objetivo inibir eventuais maus-tratos aos animais em 
pet shops, bem como se tornará um diferencial na prestação desse serviço”, esclarece 
Duarte Jr. “E de fato, com mais transparência, o projeto vai fortalecer a relação de 
confiança entre as empresas e seus consumidores”, completa o deputado. 
 
Como funciona o monitoramento 
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O projeto torna obrigatória a instalação do sistema de monitoramento audiovisual nos 
estabelecimentos, que também devem informar através de cartazes a existência de tal 
sistema e seu objetivo. O atendimento, seja médico ou estético, deve ser transmitido em 
tempo real para um monitor localizado na sala de espera ou recepção. E as imagens 
devem continuar a ser compartilhadas com o cliente mesmo se ele não permanecer no 
local durante todo o atendimento. 
 
Com a lei em vigor, a pena para o estabelecimento que cometer uma primeira infração 
será de advertência. Em caso de reincidência, o projeto prevê multa de R$ 1.000, que 
será aplicada em dobro a cada nova reincidência. Todos os valores arrecadados das 
penas serão destinados para o Fundo de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado do 
Maranhão. 
 
Pena maior para maus-tratos 
 
Também nesta semana, Duarte Jr. protocolou projeto de lei que atualiza a Lei Estadual 
de Proteção aos Animais, aumentando o valor das multas em dinheiro aplicadas para 
quem cometer crimes contra os animais. Com a nova lei, infrações leves ficariam entre 
R$ 1.700 e R$ 2.000, infrações graves, entre R$ 2.000 e R$ 2.500, e as gravíssimas, entre 
R$ 2.500 e R$ 3.500. 
 
“A sensação de impunidade é um incentivo para o descumprimento da lei, por essa 
razão, neste caso, se faz necessário o aumento da pena como forma de desestimular 
práticas de maus-tratos aos animais, bem como garantir que esta sanção cumpra seu 
caráter punitivo, coercitivo e pedagógico”, informa Duarte Jr. 
 
Dessa forma, os dois projetos de lei visam garantir a dignidade e a integridade física dos 
animais. “Assim estamos lutando pelo respeito à Declaração Universal dos Direitos dos 
Animais, que estabelece condições dignas e responsabilidades que todos nós devemos 
assumir”, completa o deputado. 
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Deputada Dra. Thaiza Hortegal faz indicações para recuperação de estradas e ponte no 
Maranhão 

Recuperação de estradas, ponte e fiscalizações foram temas das primeiras indicações 
da deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP). Além do pedido sobre a presença da equipe 
técnica do Governo do Estado na barragem em Pinheiro, a parlamentar protocolou 
indicação solicitando ao superintendente do DNIT no Maranhão, Gerardo Fernandes, a 
recuperação da BR-222, principalmente no trecho entre as cidades de Chapadinha e 
Vargem Grande. 
 

 
 
À Sinfra, Secretaria de Estado de Infraestrutura, Dra. Thaiza pediu a recuperação da MA-
014 e vistoria e reforma urgente na ponte José Sarney, em Santa Helena (MA). A 
deputada recebeu diversas reclamações de lideranças e moradores sobre a estrutura da 
ponte José Sarney, onde, segundo depoimentos, se encontra instável e precisa de 
reparos urgentes. 
 
“A MA-014 está em situação precária e prejudica o escoamento da produção e outras 
atividades econômicas da região que liga o Mearim ao Baixo Parnaíba. Pedi também à 
Sinfra, além de fiscalização, reparos e manutenção da ponte José Sarney, a 
pavimentação asfáltica da mesma. Trata-se de uma estrutura com mais de 30 anos que 
não recebe reparos e a situação merece urgência”, disse a deputada. 
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Frente Parlamentar sobre as barragens inicia atividades… 

 
Drª Thaíza é articuladora da Frente em defesa das barragens 

 
O Diário Oficial da Assembleia Legislativa trouxe, nesta terça-feira (19), a publicação 
oficial da Frente Parlamentar para Fiscalização das Barragens e Comportas no Estado do 
Maranhão, idealizada pela deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP). 
 
O próximo passo será oficiar os órgãos competentes e entidades sobre o início dos 
trabalhos e compor o corpo técnico da frente. 
 
Em seu discurso, a deputada anunciou a reunião do prefeito de Pinheiro, Luciano 
Genésio, no Ministério Regional de Desenvolvimento, em Brasília, com a presença do 
senador Weverton Rocha (PDT) e do deputado federal André Fufuca (PP), para atualizar 
a situação da barragem no Rio Pericumã e outras estruturas no Maranhão. 
 
“Já vamos comunicar o início dos trabalhos da Frente Parlamentar e nos colocar à 
disposição para compilar essas demandas e garantir um fluxo de ação mais prático. E, 
claro, cobrar agilidade na obra da nossa barragem em Pinheiro, assunto trazido por nós 
e que, graças a Deus, nessa articulação política do prefeito Luciano, do deputado André 
Fufuca e do nosso senador Weverton Rocha, conseguiram agilizar a reunião com a 
equipe do ministério. Então, podem ter certeza que vamos trabalhar incansavelmente 
para que dias melhores cheguem à nossa região e, de uma vez por todas, esse grande 
pesadelo da comporta da barragem do rio Pericumã venha a cessar”, garantiu. 
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Deputado estadual reuniu-se com o ministro do Desenvolvimento Regional e discutiu 
intervenção também na Barragem do Flores, em Joselândia 

 
Leonardo com o ministro e Josimar de Maranhãozinho 

 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na oportunidade, o 
parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios Pericumã em Pinheiro 
e Flores em Joselândia. 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na cidade. 
 
Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
 
O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação. 
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
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Wellington convida para audiência que discutirá defesa das pessoas com doenças 
genéticas e raras 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou as redes sociais para convidar toda a 
população para participar de uma importante audiência pública que discutirá Políticas 
Públicas e atendimento nos hospitais do Maranhão para doenças genéticas e raras.  
 
A audiência contará com a representatividade do Ministério Público, Defensoria, 
Prefeitura, associações, conselhos, entre outros. 
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“Recebemos essa solicitação das pessoas com doenças raras e genéticas. Na audiência, 
ouviremos a população e, juntos, elaboraremos propostas que possam melhorar o 
atendimento nos hospitais, objetivando assim a elaboração de políticas públicas voltadas 
para a saúde. Estão todos convidados para esse importante momento de discussão”, 
disse Wellington. 
 
A audiência ocorrerá na Assembleia Legislativa do Maranhão, no auditório do 
Plenarinho, a partir das 14 horas, terça-feira, dia 27 de fevereiro. 
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Deputado Zé Gentil denuncia precariedade em rodovias federais 

 
Deputado Zé Gentil alertou para condições precárias de rodovias já causaram vários acidentes com mortos 

 
O deputado Zé Gentil (PRB) denunciou, na sessão plenária desta segunda-feira (18), as 
precariedades das BRs 135 e 316. O parlamentar também pediu a aprovação do projeto 
de lei de sua autoria, que determina a inclusão do tipo sanguíneo do cidadão nas 
carteiras de identidades, para fins de reconhecimento em casos de acidentes nas 
estradas. 
 
No discurso, o deputado destacou a situação preocupante das estradas no Maranhão, 
cujas condições precárias já ocasionaram vários acidentes com mortos. Zé Gentil cobrou 
responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). 
 
“Solicito ao DNIT uma explicação, a razão pela qual aquelas estradas estão da maneira 
que estão. A BR-135 não tem mais condição de tráfego. Nós queremos uma explicação 
para que seja recuperado aquele trecho da estrada, onde vem acontecendo muitos 
acidentes,”, disse. 
 
PROJETO 
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Ainda em seu discurso, o deputado Zé Gentil também pediu à Casa Legislativa a 
aprovação do seu projeto de lei, que inclui os tipos sanguíneos dos cidadãos nas carteiras 
de identidade. Para ele, a identificação de todos os passageiros poderá facilitar o 
processo de reconhecimento de vítimas de acidentes nas rodovias federais e estaduais. 
 
“Não existe meio melhor do que a carteira de identidade para que sejam disponibilizados 
os tipos sanguíneos das pessoas para identificação em casos de acidentes”, finalizou. 
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Deputado Wellington recebe vice-presidente do Hospital do Câncer e apresenta 
destinação de R$ 500 mil em emendas parlamentares 

 
Wellington destinou a emenda à Fundação Antônio Jorge Dino para que o atendimento à população  
mantenha a qualidade 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu, em seu gabinete, a visita do vice-
presidente da Fundação Antônio Jorge Dino, uma entidade filantrópica que tem o 
trabalho voltado à população com câncer, em especial, à mais carente. 
 
Durante a visita, Wellington abordou alguns dos seus projetos em defesa das pessoas 
com câncer, além de destinação de suas emendas parlamentares em apoio à Fundação 
Antônio Jorge Dino. 
 
“Fizemos a destinação de nossas emendas parlamentares no valor de R$500.000,00 para 
serem aplicados no apoio à Fundação Antônio Jorge Dino, Hospital Aldenora Belo. Nosso 
objetivo é incentivar que o atendimento à população continue com qualidade. Nosso 
compromisso é com a saúde dos maranhenses!”, disse Wellington. 
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Atualmente, além do funcionamento do Hospital Aldenora Belo, há também três casas 
de atendimento: uma funciona a sede administrativa e as outras duas são Casas de 
Apoio, que hospedam crianças e senhoras, geralmente do interior, que não possuem 
lugar nem recursos para ficarem na cidade durante o tratamento. Essas casas são 
sustentadas pela Fundação Antonio Dino através de doações da comunidade. Os 
pacientes têm inteiro apoio em alimentação, remédios, vestuários, transporte e suporte 
psicopedagógico para dar continuidade ao tratamento. 
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Adriano é o líder da Oposição na Assembleia 

 
Adriano: “Cada um dos 42 deputados desta Casa são naturalmente líderes” 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) anunciou, nesta terça-feira (19), na Assembleia 
Legislativa, que vai liderar, nesta legislatura, o Bloco Parlamentar de Oposição, formado 
por uma aliança entre PV e MDB, em um total de cinco deputados. “A oposição é um 
bloco de extrema importância para a democracia, um contraponto em todos os governos 
é necessário com respeito, educação, profissionalismo e, sobretudo, pensando em 
primeiro lugar no povo do Maranhão”, declarou. 
 
O Bloco de Oposição será formado pelos deputados Adriano (PV), Arnaldo Melo (MDB), 
César Pires (PV), Roberto Costa (MDB) e Rigo Teles (PV). Vale lembrar que Adriano está 
em seu segundo mandato na Assembleia e que foi reeleito com mais de 50 mil votos nas 
últimas eleições. O deputado enfrentará o desafio de coordenar um grupo parlamentar 
experiente e firme em suas posições políticas. 
 
“Quero agradecer aos colegas pela minha indicação para líder do bloco. Cada um dos 42 
deputados desta Casa são naturalmente líderes, pois honraram cada voto popular que 
receberam, e nunca vou pretender ser líder de líderes, ao contrário, serei amigo, colega, 
voltado ao diálogo, com intuito de, sempre, avançar no caminho da democracia e em 
benefício do nosso Maranhão”, disse Adriano, lembrando que, nos quatro anos da 
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legislatura passada, os dois partidos, PV e MDB, não conseguiram diálogo suficiente para 
harmonizarem-se em bloco, mas atualmente isto se tornou realidade. 
 
Com o Bloco de Oposição concretizado, conclui-se uma importante etapa na formação 
das forças políticas na Assembleia e começa-se a definir a participação de cada grupo 
nas comissões técnicas. Neste caso, a Oposição poderá indicar membros para as 
comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Orçamento, Assuntos Econômicos, 
Desenvolvimento, entre outras. O deputado informou ainda que um membro da 
Oposição deverá presidir a Comissão de Meio Ambiente. 
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César Pires prega união de deputados em prol das rodovias estaduais do Maranhão 

 
Deputado César Pires condenou silêncio no plenário da Assembleia Legislativa sobre precariedade de rodovias estaduais 

 
O deputado César Pires (PV) cobrou solução para a precária situação das rodovias 
estaduais do Maranhão ao enfatizar, na tribuna da Assembleia Legislativa, que os 
parlamentares estaduais estão mais preocupados em cobrar a recuperação das estradas 
federais. “A reclamação aqui é constante com relação às BRs, mas não devemos 
esquecer que nossa obrigação é fiscalizar o estado das MAs e defender a segurança dos 
maranhenses que circulam perigosamente por essas vias”, enfatizou ele. 
 
“Não ouvi reclamações das MAs, que estão tão precárias quanto as BRs. Parece que só 
trafegamos por BR, quando direcionamos nossas cobranças ao presidente Bolsonaro e 
ao ministro do Transporte. Sobre a situação das nossas rodovias, há no plenário um 
silêncio franciscano como se estivéssemos num mosteiro”, ironizou o deputado. 
 
César Pires citou como exemplos a MA-201 (estrada de Ribamar), a MA-026, em Vargem 
Grande, e as rodovias que levam à Baixada, passando pelos municípios de São Bento, 
Cajapió e São Vicente de Ferrer. “São estradas em péssimas condições. Nós podemos 
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silenciar, como deputados estaduais, ou a nós compete fazermos os trabalhos dos 
deputados federais, tratando só das BRs?”, questionou ele. 
 
O deputado ressaltou que todos os demais parlamentares estaduais, que costumam 
viajar de carro pelas várias regiões do Maranhão, sabem que há muitas rodovias 
estaduais tão precárias quanto as BRs. “Sofremos prejuízos com nossos carros e toda a 
população tem a sua segurança ameaçada ao trafegar por essas estradas. Então, como 
deputados estaduais, não podemos silenciar diante da nossa responsabilidade de lutar 
pela recuperação das MAs”, ressaltou César Pires. 
 
Ele concluiu lembrando que foi um dos primeiros a cobrar a duplicação da BR-135, e que 
se recusou a participar da inauguração às pressas “de uma obra mal feita”, referindo-se 
à entrega do primeiro trecho da duplicação da rodovia que dá acesso a São Luís. “Essa 
situação merece nossas críticas e reivindicações, mas sem ficarmos míopes com relação 
às MAs. Devemos unir esforços, pois vivemos no mesmo Maranhão e trafegamos nas 
mesmas estradas”, finalizou. 
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Eleito Presidente, Neto Evangelista comanda a primeira reunião da CCJ 

 
 
Eleito presidente da da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia 
Legislativa, o deputado Neto Evangelista comendou nesta manhã de terça-feira (20) a 
primeira reunião extraordinária da CCJ, considerada a comissão mais importante da Casa 
de Manoel Beckman. A primeira missão como presidente e começar a analisar os pelo 
menos 30 projetos que foram apresentados pelos parlamentares assumiram e que estão 
esperando pareceres para serem levados à deliberação do plenário. 
 
O novo presidente disse que a CCJ continuará se reunindo sempre às terças-feiras, às 
8:30h. “Essa reunião extraordinária foi para fazer a instalação dessa importante 
comissão na Casa e já para iniciar os trabalhos. Definimos a relatoria de diversos projetos 
de lei de autoria dos parlamentares e de iniciativa do Poder Executivo; e Medidas 
Provisórias que estavam travando nossa pauta”, contou. 
 
Segundo Neto Evangelista, a partir da próxima semana todos os relatores estarão 
indicados e em condições de apresentar os pareceres para que sejam votados 
primeiramente dentro da CCJ. O parlamentar falou também da honra em presidir a CCJ, 
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a principal comissão da Casa, por conta de haver se licenciado para ser secretário de 
Desenvolvimento Social do governador Flávio Dino. 
 
“Já tinha feito parte desta Comissão no primeiro mandato mandado essa comissão 
começou mais importante da casa nossa ideia que a gente decide a todos os projetos 
que a gente não permita que projetos importantes também possam ficar trancando a 
nossa falta e não permitindo que os trabalhos possam ser encaminhados”, detalhou. 
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Blocos Parlamentares definem composição das Comissões Técnicas 

 
Líder do bloco governista, deputado Marco Aurélio fez o maior número de indicações 

 
Foi publicado no Diário Oficial da Assembleia Legislativa, desta terça-feira (19), a 
composição de todas as 12 Comissões Técnicas da Casa, com os nomes dos deputados 
titulares e seus respectivos suplentes. Os membros nomeados pela Mesa Diretora 
constam na Resolução Administrativa nº 285/2019. 
 
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, a partir de agora, os 
integrantes de cada uma das comissões farão reuniões para escolher os presidentes. 
 
O líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, deputado Marco Aurélio (PCdoB), 
fez a indicação da maioria das vagas nas comissões, por conta de possuir a maior 
bancada, com 26 integrantes. 
 
O Bloco Unidos pelo Maranhão ficou com quatros vagas de titulares e quatro de 
suplentes em todas as comissões técnicas. Por exemplo, na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o grupo indicou os deputados Neto Evangelista (DEM), Rafael 
Leitoa (PDT), Zé Inácio Lula (PT) e Antônio Pereira (DEM) para as funções de titulares. 
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O Bloco Unidos pelo Maranhão apontou para integrar a Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle os titulares Ricardo Rios (PDT), Zé Gentil (PRB), Paulo 
Neto (DEM) e Carlinhos Florêncio (PCdoB). 
 
Para a Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações do Trabalho, o 
mesmo bloco indicou Adelmo Soares (PCdoB), Duarte Junior (PCdoB), Fábio Macedo 
(PDT) e Neto Evangelista (DEM). 
 
Outro bloco que indicou integrantes de comissões foi o Bloco Parlamentar Solidariedade 
Progressiva, reunindo o Solidariedade e o PP, e liderado pelo deputado Rildo Amaral 
(SD), que teve direito a apontar os cinco integrantes para todas as comissões, com direito 
a uma vaga. O líder, por exemplo, ficou na Comissão de Segurança Pública, Educação, 
Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia; e na Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável. 
 
A Resolução Administrativa nº 285/2019 contém os nomes de todos os membros das 
Comissões Técnicas nomeados pela Mesa Diretora, consoante as indicações feitas pelo 
Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, Bloco Parlamentar Democrático e Bloco 
Solidariedade Progressista. 
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Dra.Thaiza solicita melhorias nos serviços de ferry durante o Carnaval 

 
Deputada Dra. Thaiza 

 
Em discurso proferido nesta terça-feira (19), a deputada Dra. Thaiza Hortegal (PP) 
criticou as condições dos serviços prestados pelos ferry boats, que fazem a travessia São 
Luís-Cujupe. 
 
Em um dos períodos mais movimentados para o setor, ou seja, o feriado de Carnaval, a 
parlamentar teme pela segurança dos passageiros e pela falta de respeito com os 
consumidores que usufruem do transporte. De acordo com o levantamento feito pela 
deputada, são 150 mil pessoas por mês e uma arrecadação de R$ 1,5 milhão. 
 
“O que se observa é um transporte sucateado, sem higienização, sem alimentação 
armazenada de forma adequada e banheiros quase impossíveis de serem utilizados. E o 
mais grave: a travessia dura entre uma hora e meia ou até duas horas”, reclamou a 
deputada. 
 
Pela proximidade do feriado, a parlamentar apresentará requerimento à Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana (MOB) solicitando ao órgão que realize uma operação 
em conjunto com a Capitania dos Portos, EMAP e demais órgãos competentes, para 
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garantir os direitos e a segurança dos passageiros, além da estruturação de um serviço 
de primeiros- socorros em cada embarcação. 
 
“Casos de pessoas que passam mal são muito comuns e não há um profissional apto para 
os atendimentos de primeiros-socorros. Por isso, sugiro pelo menos que a tripulação seja 
treinada, ou melhor ainda, que seja instalado um posto médico. Isso é algo muito 
preocupante. O que muitas vezes salvam são as ambulâncias com os profissionais que 
fazem essa travessia vindo dos municípios transportando pacientes até São Luís. E 
quando não houver? Os passageiros estão a própria sorte”, discursou a deputada. 
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Adriano Sarney é confirmado líder da Oposição na AL 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) anunciou, nesta terça-feira (19), na Assembleia 
Legislativa, que vai liderar, nesta legislatura, o Bloco Parlamentar de Oposição, formado 
por uma aliança entre PV e MDB, em um total de cinco deputados. “A oposição é um 
bloco de extrema importância para a democracia, um contraponto em todos os governos 
é necessário com respeito, educação, profissionalismo e, sobretudo, pensando em 
primeiro lugar no povo do Maranhão”, declarou. 
 
O Bloco de Oposição será formado pelos deputados Adriano (PV), Arnaldo Melo (MDB), 
César Pires (PV), Roberto Costa (MDB) e Rigo Teles (PV). Vale lembrar que Adriano está 
em seu segundo mandato na Assembleia e que foi reeleito com mais de 50 mil votos nas 
últimas eleições. O deputado enfrentará o desafio de coordenar um grupo parlamentar 
experiente e firme em suas posições políticas. 
 
“Quero agradecer aos colegas pela minha indicação para líder do bloco. Cada um dos 42 
deputados desta Casa são naturalmente líderes, pois honraram cada voto popular que 
receberam, e nunca vou pretender ser líder de líderes, ao contrário, serei amigo, colega, 
voltado ao diálogo, com intuito de, sempre, avançar no caminho da democracia e em 
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benefício do nosso Maranhão”, disse Adriano, lembrando que, nos quatro anos da 
legislatura passada, os dois partidos, PV e MDB, não conseguiram diálogo suficiente para 
harmonizarem-se em bloco, mas atualmente isto se tornou realidade. 
 
Com o Bloco de Oposição concretizado, conclui-se uma importante etapa na formação 
das forças políticas na Assembleia e começa-se a definir a participação de cada grupo 
nas comissões técnicas. Neste caso, a Oposição poderá indicar membros para as 
comissões de Constituição e Justiça (CCJ), Orçamento, Assuntos Econômicos, 
Desenvolvimento, entre outras. O deputado informou ainda que um membro da 
Oposição deverá presidir a Comissão de Meio Ambiente. 
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Leonardo Sá vai ao governo federal pedir recuperação da Barragem do Pericumã 

 
 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na oportunidade, o 
parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios Pericumã em Pinheiro 
e Flores em Joselândia. 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na 
cidade.Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
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O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação.  
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
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Dr Leonardo Sá vai ao Ministério do Desenvolvimento Regional pedir recuperação da 
Barragem do Pericumã 

 
 
O deputado estadual Dr Leonardo Sá (PR), foi recebido nesta terça-feira (19), pelo 
Ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Na oportunidade, o 
parlamentar discutiu a questão relacionadas às barragens dos rios Pericumã em Pinheiro 
e Flores em Joselândia. 
 
Na companhia do deputado federal Josimar de Maranhãzinho (PR) e do deputado 
estadual Hélio Soares (PR), Dr Leonardo Sá apresentou a extrema necessidade de uma 
intervenção na barragem do rio Pericumã, antes que ocorra uma tragédia na cidade. 
 
Construída em 1982 pelo DNOCS – a Barragem do Pericumã nunca passou por 
manutenção e nas últimas semanas uma das comportas acabou rompendo, fazendo com 
que a água dos campos inundassem alguns bairros da principal cidade da Baixada 
Maranhense. 
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O ministro Gustavo Canuto disse que o Governo Federal dará atenção especial as duas 
barragens, principalmente e com urgência a do rio do Pericumã, por conta da atual 
situação. 
 
Dr Leonardo Sá agradeceu a atenção do ministro do Desenvolvimento Regional e mostra 
mais uma vez que está atento as demandas do povo de Pinheiro, e não medirá esforços 
para garantir o desenvolvimento da cidade. 
 
Veja mais... 
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Marco Aurélio busca com senadores apoio para cursos de mestrado doutorado em 
Imperatriz 

 
 
Na manhã desta terça-feira (19), o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB) 
esteve em Brasília, onde participou de uma importante reunião com deputados federais 
e senadores da bancada federal Maranhense. O objetivo da visita era solicitar apoio para 
os cursos de Mestrado e Doutorado do campus de Imperatriz da Universidade Federal 
do Maranhão (UFMA), recentemente aprovados pela Comissão de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior (CAPES). 
 
No final de 2018, o deputado recebeu a reivindicação da direção do campus de 
Imperatriz, junto aos coordenadores dos mestrados e Doutorado e professores da 
instituição. Marco Aurélio propôs buscar uma agenda com a bancada e, nesta terça-feira, 
começou a pavimentar este caminho, contando com a sensibilidade dos parlamentares. 
 
O parlamentar dialogou com a grande maioria dos deputados federais e, também, com 
os senadores Weverton Rocha e Eliziane Gama. O pleito objetiva criar uma agenda em 
Brasília envolvendo a Reitoria da UFMA, a direção do campus de Imperatriz e 
coordenadores dos mestrados e Doutorado com a bancada e também com o Ministério 
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da Educação, em busca de apoio para o pleno funcionamento dos cursos recém 
aprovados pela CAPES, mas que estão sem condições suficientes de funcionamento. 
 
“Trata-se de uma causa de suma importância para nossa região. Atendemos à 
reivindicação da direção do campus de Imperatriz e em nossa incursão de hoje, 
começamos a sensibilizar os parlamentares para o tema. A bancada foi muito 
acolhedora.  A previsão é que a audiência seja marcada em breve e esperamos que bons 
frutos sejam colhidos desta iniciativa.” declarou o deputado Marco Aurélio. 

 


