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Fábio Macedo participa da entrega da reforma da Escola Olindina Nunes Freire 

 
 
O deputado estadual e líder do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, ao lado 
do Governador Flávio Dino, realizou, na manhã desta segunda-feira (19), a entrega da 
reforma da Escola Olindina Nunes Freire (19), em Pedreiras, feita recentemente pelo 
Governo do Estado. 
 
“Mais uma conquista importante para a população de Pedreiras, principalmente para 
os jovens da cidade que lutaram incansavelmente pela reforma da Escola Olindina 
Nunes Freire. Hoje com muita alegria, entregamos junto com o governador Flávio Dino 
e o prefeito Antônio França, a escola completamente reformada, fico muito feliz em ter 
contribuído de alguma forma para que esse sonho se realizasse”, afirmou o 
parlamentar. 
 
Na ocasião, o pedetista ainda destacou os investimetos feitos na área da Educação na 
gestão do governador, através do programa “Escola Digna” e a valorização dos 
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profissonais da educação, que hoje recebem um dos maiores pisos salariais do Brasil. 
“O avanço na educação do Estado é visível, hoje o governo tem investido tanto na 
infraestrutura das escolas quanto na qualidade do ensino, além de promover a 
valorização dos professores”, afirmou. 
 
Participaram da solenidade de entrega da escola, o prefeito de Pedreiras, Antônio 
França, o presidente da Câmara de Vereadores, Bruno Curvina e várias lideranças 
políticas da cidade. Macedo aproveitou ainda para ressaltar o crescimento da cidade de 
Pedreiras, que se destaca em toda região do Médio Mearim. “Pedreiras tem se 
desenvolvido muito nos últimos anos e com muito orgulho tenho feito parte deste 
projeto grandioso, através de indicações e emendas parlamentares que direcionamos 
para cidade. Não posso deixar de destacar também a gestão competente do prefeito 
Antônio França, que apesar de toda crise pela qual o país passa, tem lutado para 
garantir cada vez mais benefícios para os pedreirenses”. 
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Clima tenso entre Rogério Cafeteira, Eduardo Braide e Wellington do Curso 

 
 

 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zy4oPMCi8lk
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O clima esquentou na sessão desta segunda-feira (19) na Assembleia Legislativa. Os 
deputados Rogério Cafeteira (PSB), líder do governo Flávio Dino na Casa, Eduardo 
Braide (PMN) e Wellington do Curso (PP) travaram discussões acaloradas. 
 
O pano de fundo dos embates foi a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito 
(CPI) para investigar desvios na saúde do Maranhão. 
 
O primeiro enfrentamento ocorreu quando Wellington do Curso deu a entender que 
Rogério Cafeteira era garoto de recados do governo. Em resposta, Cafeteira pediu, em 
tom duro, respeito de Wellington. Na tréplica, o proprietário do Curso alegou que 

https://www.youtube.com/watch?v=a1mcniwh714
https://www.youtube.com/watch?v=vDTdgqhTx-M
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apenas pediu que o colega assinasse o pedido de CPI. 
 
O duelo mais intenso, na verdade, ocorreu entre Eduardo Braide e Rogério Cafeteira. 
 
Sem titubear, Rogério afirmou que Eduardo tinha telhado de vidro, referindo-se ao 
caso da máfia de Anajatuba, investigada pela Polícia Federal. O líder do governo, em 
tom de provocação, abordou a campanha eleitoral de São Luís e lembrou que Braide 
desqualificou Wellington no debate. 
 
Braide, por sua vez, pediu que Rogério se acalmasse e, ao dizer que não se intimidaria 
com nenhuma acusação e sempre que necessário mostraria a verdade na tribuna, 
revelou que Cafeteira recebia agiotas no seu gabinete. 
 
Segundo Eduardo Braide, Rogério Cafeteira não era exemplo de vida, insinuando algo 
que o desabonasse, por isso, não tinha respaldo para fazer críticas pessoais a ninguém. 
 
A partir de então o bate-boca se intensificou e a sessão, que ficou bastante tensa, teve 
que ser encerrada. 
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Sessão abafa: Othelino manda encerrar sessão durante debate sobre agiotagens na 
Assembleia!!! 

“V.Ex.ª diz, a operação que tem que prender o agiota com nome de banana, V. Ex.ª tem 
que ser um dos primeiros a ser ouvido, porque falando em gabinete, quem vivia 
visitando o seu gabinete aqui era esse agiota, suba à tribuna e explique qual é a relação 
que V. Ex.ª tinha em relação ao agiota?” 
 

 
 
O clima esquentou na sessão desta segunda-feira (19) na Assembleia Legislativa, 
enquanto os deputados Rogério Cafeteira (PSB), líder do governo Flávio Dino na Casa, 
Eduardo Braide (PMN) da bancada independente na Assembleia travavam discussões 
acaloradas acerca das investigações de corrupção no atual governo, mas que 
descambou para casos de agiotagens, foi aí que o presidente em exercício, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), resolveu por fim ao assunto, mandando encerrar a sessão. 
 
Acompanhe um trecho do debate: 
 
Eduardo Braide – Suba à tribuna e explique qual era a relação que V. Ex.ª tinha em 
relação ao agiota…Presidente, eu peço que mantenha minha palavra, eu não concedi 
aparte…. 
 
Rogério Cafeteira– Deputado de Anajatuba do Fantástico… Deputado eu vou lhe 
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proporcionar a possibilidade de V. Ex.ª comprovar isso na Justiça. Não, deputado, eu 
vou pedir aqui e peço, porque o deputado gosta de… 
 
O SENHOR PRESIDENTE EM EXERCÍCIO DEPUTADO OTHELINO NETO – Deputado 
Rogério e deputado Braide, eu pediria que nós não esticássemos esta discussão, 
porque ela não é saudável, convém que nós nos acalmemos e aí deixemos para 
amanhã se V. Exas. quiserem continuar este embate. Deputado Braide, me permita a 
indelicadeza de encerrar a Sessão. 
 
Rogério Cafeteira – Mas ele pode botar o assessor dele Fabiano, lá de Anajatuba para 
me processar… 
 
Othelino Neto – Me permita encerrar a Sessão, já que V. Ex.ª concluiu o 
pronunciamento. 
 
Eduardo Braide – Permito em encerrar, Senhor Presidente. Só reforçando o pedido que 
fiz há pouco aqui da tribuna. 
 
Othelino Neto – Declaro encerrada a presente Sessão. 
 
Confira no vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vDTdgqhTx-M
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Bomba! Deputado diz ter informações que dinheiro desviado da Saúde entrou no 
Palácio dos Leões 

Autor da proposta para a criação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito que apure 
ps desvios de recursos da Saúde pública do Maranhão nos governos de Roseana Sarney 
e Flávio Dino, o deputado Wellington do Curso revelou que tem informações de que 
parte do dinheiro usado pelo IDAC (18 milhões desviados) foram entregue no Palácio 
dos Leões. 
 

 
 
Com informação do Blog Atual7, o parlamentar não cita nome de quem teria 
embolsado os recursos. “Recebemos a informação que os saques, que eram feitos na 
boca do caixa, alguns deles foram entregues no Palácio do governo”, disse ao blog. 
 
“A informação, segundo o progressista, teria sido repassada após ele haver proposto a 
instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar os 
contratos e supostos serviços prestados por organizações sociais sem fins lucrativos à 
Secretaria de Estado da Saúde (SES)”, informa o Atual7. 
 
O dinheiro apontado pela Polícia Federal como tendo sido desviado pelo IDA é da 
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ordem de R$ 18 milhões e foi todo ele sacado na boca do caixa por etapas que 
chegaram até em R$ 400 mil de uma única vez. 
 
A PF informou também que detectou aditivos feitos entre 2014 e 2017, sendo a 
maioria feita nos últimos três anos. E que esses recursos foram para agente públicos, 
que serão ainda revelados. 
 
“A própria PF diz que os saques eram utilizados por políticos locais. Precisamos 
esclarecer, pra separar o joio do tribo. A verdade vai aparecer. Quem é de verdade 
sabe quem é de mentira. O Brasil está sendo passado a limpo e o Maranhão também 
vai ser passado a limpo. Não vamos retroceder um centímetro da instalação da CPI da 
Saúde no Maranhão”, disse Wellington ao Atual7. 
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Zé Inácio acompanha posse do novo diretório do PT em Bequimão… 

 
Inácio em discurso na posse do novo presidente do PT 

 
O deputado Zé Inácio esteve na cidade de Bequimão neste domingo, 18, para 
acompanhar a posse do novo diretório municipal do PT na cidade. 
 
Josmael Castro, secretário municipal de assistência social, é o novo presidente 
municipal do partido e durante seu discurso de posse comprometeu-se em trabalhar 
pelo fortalecimento do partido. 
 
Zé Inácio falou do atual cenário político e destacou a importância do PT em se manter 
unido para eleger Lula presidente em 2018. 
 

 
E ao lado de Márcio Jardim, com os militantes petistas de Bequimão 
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Quanto a gestão do novo presidente, o parlamentar acredita que Josmael fará um 
excelente trabalho a frente do partido, buscando o fortalecimento da sigla na região. 
 
O secretário estadual de Esporte e Lazer e Dirigente Estadual do PT, Márcio Jardim 
abordou a atual crise político-econômica que o país vem enfrentando e reafirmou a 
importância de eleger Lula presidente. 
 
Também estiveram presentes na posse representando a câmara municipal de 
Bequimão o vereador Vadico; Vete Botelho, ex prefeita de Itinga, além de filiados ao 
partido. 
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Fábio Macedo participa da entrega da reforma da Escola Olindina Nunes Freire… 

 
 
O deputado estadual e líder do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, ao lado 
do governador Flávio Dino (PCdoB), realizou na manhã de segunda-feira, 19, a entrega 
da reforma da Escola Olindina Nunes Freirera, 19, em Pedreiras, reformada 
recentemente pelo Governo do Estado. 
 
– Mais uma conquista importante para a população de Pedreiras, principalmente 
para os jovens da cidade que lutaram incansavelmente pela reforma da Escola 
Olindina Nunes Freire. Hoje com muita alegria, entregamos junto com o governador 
Flávio Dino e o prefeito Antônio França, a escola completamente reformada, fico 
muito feliz em ter contribuído de alguma forma para que esse sonho se realizasse – 
afirmou o parlamentar.  
 
Na ocasião, o pedetista ainda destacou os investimentos feitos na área da educação na 
gestão do governador, através do programa “Escola Digna” e a valorização dos 
profissionais da educação, que hoje recebem um dos maiores pisos salariais do Brasil. 
 
– O avanço na educação do Estado é visível, hoje o governo tem investido tanto na 
infraestrutura das escolas quanto na qualidade do ensino, além de promover a 
valorização dos professores – afirmou. 
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Macedo aproveitou ainda para ressaltar o crescimento da cidade de Pedreiras, que se 
destaca em toda região do Médio Mearim. 
 
– Pedreiras tem se desenvolvido muito nos últimos anos e com muito orgulho tenho 
feito parte deste projeto grandioso, através de indicações e emendas parlamentares 
que direcionamos para cidade. Não posso deixar de destacar também a gestão 
competente do prefeito Antônio França, que apesar de toda crise pela qual o país 
passa, tem lutado para garantir cada vez mais benefícios para os pedreirenses. 
 
Participaram da solenidade de entrega da escola, o prefeito de Pedreiras, Antônio 
França, o presidente da Câmara de Vereadores, Bruno Curvina e várias lideranças 
políticas da cidade. 
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Deputado Wellington anuncia que começará a coletar assinaturas para a CPI da Saúde 

 
Para Wellington, aprovação da CPI é questão de coerência, já que 28 deputados assinaram proposta semelhante em 2015 

 
Apurar desvios de recursos públicos federais destinados ao sistema de saúde do estado 
do Maranhão. É com esse objetivo que o deputado Wellington do Curso (PP) anunciou, 
na sessão plenária de hoje (19), que começara, na quarta-feira, a coletar assinaturas 
para instaurar a CPI da Saúde na Assembleia Legislativa. 
 
Sobre o assunto, Wellington disse acreditar não encontrar dificuldades para conseguir 
as 14 assinaturas, até porque em 2015, além de Wellington, outros 28 deputados 
apoiaram a abertura da CPI da Saúde. 
 
“Em 2015, houve a proposta de uma CPI nessa Casa. Além de mim, outros 28 
deputados também assinaram. É questão de coerência: se os 28 deputados assinaram 
em 2015, é coerência assinarem novamente. Nosso objetivo aqui é, tão somente, 
apurar desvios. De acordo com a Polícia Federal, fizeram vários saques de R$ 200 mil 
reais, totalizando R$18 milhões. Isso apenas identificado na última operação 
denominada Rêmora, que é o 4º desdobramento da Operação intitulada Sermão dos 
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Peixes. O total dos desvios passa de R$ 1 bilhão, dinheiro que deveria ser aplicado na 
saúde. Se há recurso, por que nossa população padece tanto? Recebemos hoje, 
inclusive, uma denúncia de que, há vários dias, falta medicamento para pressão alta na 
UPA do Araçagi. Há algo de errado: falta médico, falta remédio, falta o básico. E isso 
tem que ser apurado”, disse Wellington. 
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Wellington propõe Plano Estadual de Valorização da Vida e Prevenção ao Suicídio 

 
Projeto de Wellington leva em conta relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde 

 
Pensando na valorização da vida do maranhense, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PP) apresentou o Projeto de Lei 136/2017 que dispõe sobre o Plano Estadual de 
Valorização da Vida e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e Prevenção ao 
Suicídio. O PL já tramita na Assembleia Legislativa e aguarda a aprovação dos 
deputados para depois ir a sanção do Governador. 
 
O projeto leva em conta o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a 
OMS, que chama a atenção de governos para o suicídio, considerado “um grande 
problema de saúde pública” que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Segundo 
o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos – taxa de 11,4 mortes para 
cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a agência das Nações Unidas, 75% 
dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. 
 
Ao justificar o PL, o deputado Wellington ressaltou que houve um aumento 
considerável no número de suicídios em 5 anos no Maranhão, o que revela uma 
situação preocupante. 
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“É lamentável o crescimento de suicídios em todo o Brasil. Infelizmente, a causa mais 
comum é um transtorno mental ou psicológico que pode incluir depressão, transtorno 
bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Além disso, não podemos 
esquecer as dificuldades financeiras ou emocionais que também desempenham um 
fator significativo para evolução do quadro que pode vir a culminar com o indivíduo 
retirar a própria vida. No Maranhão, houve um aumento significativo em 5 anos. Nas 
últimas pesquisas do Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM) do Ministério da 
Saúde, houve um aumento de 41,17% na capital maranhense. No mesmo período, 
houve um aumento de 55,5% em todo o Maranhão. São dados preocupantes que 
revelam que precisamos sim investir mais em ações em nosso Estado que valorizem a 
vida”, disse Wellington. 
 
O projeto em questão institui em todo o território maranhense o Plano Estadual de 
Valorização da Vida, com o objetivo de manter continuamente um sistema telefônico 
gratuito para atendimento em qualquer horário à pessoas em quadro depressivo ou 
inclinadas à prática do suicídio, bem como identificar possíveis sintomas, tratar o 
transtorno e prover o acompanhamento de indivíduos que apresentem o perfil, 
prevenindo e minimizando a evolução dos quadros que possam chegar ao suicídio. 
Com o intuito de abordar tal temática, acontecerá uma audiência pública no dia 04 de 
julho, em auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa. A finalidade é abordar a 
problemática no Maranhão e articular ações que valorizem a vida. 
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Deputados lavam roupa suja na Assembleia Legislativa do MA; veja 

 
Rogério Cafeteira e Eduardo Braide trocam acusações 

 
O clima foi tenso hoje, dia 19, na Assembleia Legislativa do Maranhão. Para se ter ideia, 
o presidente em exercício Othelino Neto (PCdoB) teve que encerrar a sessão para 
acabar confusão. 
 
O líder do governo, Rogério Cafeteira e o deputado Eduardo Braide lavaram roupa suja 
no plenário e revelaram escândalos. 
 
Toda discussão foi por conta da CPI da Saúde, que alguns parlamentares querem 
instalar para apurar os desvios de recursos públicas através de Institutos que 
administraram os hospitais estaduais. 
 
Cafeteira é contra a CPI e fez um forte discurso contra o deputado Wellington do Curso, 
autor da CPI. Rogério chegou a citar o nome de Braide, ao questionar Wellington. 
 
Foi então que Eduardo Braide ocupou a tribuna para dizer que Rogério Cafeteira tem 
sido agressivo com os colegas de parlamento só para obedecer às ordens do 
governador Flávio Dino. 
 
Cafeteira, em aparte, disse que nunca foi investigado pela Polícia Federal, jogando 
indireta para Braide, que disparou: “a operação que tem que prender o agiota com 
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nome de banana [Pacovan], V. Ex.ª [Rogério Cafeteira] tem que ser um dos primeiros 
a ser ouvido, porque falando em gabinete, quem vivia visitando o seu gabinete aqui 
era esse agiota, suba à tribuna e explique qual é a relação que V. Ex.ª tinha em 
relação ao agiota?”. 
 
Rogério responde atacando: “Posso, deputado. Deputado de Anajatuba… Deputado 
de Anajatuba do Fantástico… Mas ele pode botar o assessor dele Fabiano, lá de 
Anajatuba para me processar”. 
 
Clique e veja a discussão: 
 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=zy4oPMCi8lk
https://www.youtube.com/watch?v=Lo5hiMnU_WE
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https://www.youtube.com/watch?v=vDTdgqhTx-M


 

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: 
BATE-BOCA! Rogério Cafeteira encurrala Wellington e 

acocha Braide sobre “postura” em relação à CPI da 
Saúde passada… 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/06/2017 

BATE-BOCA! Rogério Cafeteira encurrala Wellington e acocha Braide sobre “postura” 
em relação à CPI da Saúde passada… 

Veja os vídeos 
 

 
Rogério X Braide 

 

 
Baride X Rogério 

 
A sessão desta segunda-feira (19) foi marcada por um duelo verbal entre o líder do 
governo na Assembleia Legislativa, Rogério Cafeteira (PSB), e o deputado estadual 
Eduardo Braide (PMN). O embate somente teve fim quando o presidente em exercício, 
Othelino Neto (PCdoB), resolveu encerrar os trabalhos por conta dos ânimos acirrados, 
clima tenso e pouco saudável, provocado pelo bate-boca e troca de acusações públicas 

https://www.youtube.com/watch?v=Jl6XhwOY5bo
https://www.youtube.com/watch?v=TqJOGe_Xk0M
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entre os dois primeiros parlamentares. 
 
Ao se irritar com palavras de Braide, fora do microfone, durante o pronunciamento de 
resposta ao oposicionista, Rogério Cafeteira insinuou e apontou que o ex-candidato a 
prefeito de São Luís teria feito corpo mole para ocultar ou abafar a Comissão 
Parlamentar de Inquérito da Saúde, aberta em 2015 e que nada produziu ou concluiu 
sobre desvios e irregularidades na gestão do ex-secretário Ricardo Murad (PMDB), 
apesar de ele ter assinado a mesma. 
 
“Está me ameaçando? Desde quando eu preciso de perdão? Me respeita, rapaz. Só 
falta agora eu ser ameaçado por uma figura como a sua. Se Vossa Excelência é homem 
e honra as calças que veste diga qual foi a sua postura na CPI da Saúde. Vossa 
Excelência não teve nem coragem de fazer parte, disse que estava muito cansado e 
ocupado para não fazer parte. Eu não preciso de perdão seu (em relação às denúncias 
divulgadas durante a campanha eleitoral em São Luís) e nem tenho telhado de vidro 
como Vossa Excelência”, devolveu Cafeteira a Braide quando este último passou a 
vociferar nos bastidores de seu pronunciamento. 
 
Os dois terminaram “lavando roupa suja”, com Braide fazendo menção a um 
determinado agiota a quem relacionou Rogério Cafeteira. O clima ficou tenso e o líder 
do governo passou a lembrar o escândalo da máfia de Anajatuba que envolveria o 
oposicionista e os dois continuaram a bater boca. “Eu só vou à Polícia Federal ver 
questão de passaporte porque não sou investigado ao contrário de Vossa Excelência”, 
provocou o governista ao se referir às acusações que explodiram contra o ex-prefeito 
de São Luís. 
 
Cafeteira: “Wellington retirou assinatura de emenda impositiva; Deixe de se colocar 
como aproveitador” 

 
Cafeteira X Wellington 

 
Antes de ir para o forte embate com Eduardo Braide, Rogério Cafeteira também 
cutucou e criticou o que classificou de postura dúbia do deputado estadual Wellington 

https://www.youtube.com/watch?v=2QEM4J6rmfo


 

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 

do Curso em relação a um projeto de emenda impositiva no ano passado. Segundo o 
líder do governo, WC colocou assinatura e depois tirou por interesses políticos. 
 
“Vossa Excelência só assinou a CPI da Saúde passada por orientação minha. Eu não 
retiro assinatura de onde eu coloco. Já Vossa Excelência colocou assinatura em emenda 
impositiva e depois tirou. Me respeite. Vossa Excelência tem dificuldade até de 
entender o que é escola municipal e estadual. Deixe de se colocar como aproveitador. 
Vossa Excelência faz parte do bloco do deputado Eduardo Braide, pergunte a ele sobre 
a CPI anterior”, mandou para cima de Wellington do Curso que veio cobrar postura do 
parlamento diante de uma nova CPI, puxada também pelo ex-candidato a prefeito de 
São Luís. 
 
Resposta de Wellington do Curso 
 

 
Wellington X Cafeteira 
 

https://www.youtube.com/watch?v=SjR3e9fnEu8

