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Deputado Ciro Neto fala sobre o papel na solução de problemas entre professores e a 
prefeitura de Paço do Lumiar 

 
 
Segundo os professores de Paço do Lumiar houve um aumento na carga horária e uma 
diminuição na faixa salarial. 
 
Professores do município de Paço do Lumiar foram ontem (19), à Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão para pedir a intervenção dos deputados estaduais na defesa de 
suas reclamações, por melhores condições de trabalho, diminuição da carga horária, e 
aumento salarial. 
 
Em entrevista, para o JMTV 2ª Edição, o deputado estadual Ciro Neto explica o papel dos 
deputados na resolução do problema, “Nós podemos trabalhar no sentido de sermos 
interlocutores entre a categoria de professores municipais e a prefeitura”. 
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Helena Duailibe vai ao Ministério da Saúde e participa de reunião com líderes do 
Solidariedade 

 
 
A deputada estadual Helena Duailibe (SD), esteve Brasília para participar de uma série 
de agendas importantes. A parlamentar esteve com importantes lideranças políticas e 
partidárias. Na capital federal, a médica participou de uma reunião no Ministério da 
Saúde com o ministro Luiz Mandetta, o diretor da DAI Allan Garcês e com a presidente 
da Federação dos Agentes Comunitários do Maranhão, Marleide Bernabé. 
 
Em Brasília, Helena Duailibe esteve com o presidente do Solidariedade Secretário 
Simplicio Araújo e os Deputados Fernando Pessoa e Rildo Amaral fazendo importantes 
contatos para tentar melhorias para nosso Estado. A parlamentar ainda participou de 
uma reunião com o deputado federal Márcio Jerry. 
 
Em reunião com representantes dos Agentes Comunitários de Saúde, Helena ouviu 
reivindicações por melhorias para a categoria no Maranhão, representada pela 
presidente do Sindicato dos ACSs, Marleide, e pelo vice-presidente, Clenaldo. Todos 
foram recebidos pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se prontificou a 
atender as reivindicações. 
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No âmbito partidário, Helena participou de uma reunião com o líder do partido 
Solidariedade na Câmara, Augusto Coutinho (PE), com o secretário de Estado de 
Indústria e Comércio e presidente estadual do Solidariedade, Simplício Araújo, assim 
como os demais deputados estaduais Fernando Pessoa e Rildo Amaral. No total 
participaram 15 deputados federais e 29 deputados estaduais. O encontro também 
contou com a presença do senador Weverton Rocha. 
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Neto Evangelista diz que Felipe Camarão não irá disputar a Prefeitura de São Luís 

 
 
Trabalhando de forma frenética nos bastidores para se viabilizar para a disputa eleitoral 
de 2020, o deputado estadual Neto Evangelista (DEM), revelou que já conversou com o 
seu colega de partido, Felipe Camarão (DEM), e o próprio o confidenciou que não entrará 
na corrida eleitoral pela Prefeitura de São Luís. 
 
Com o caminho aberto no partido, Neto Evangelista agora corre para convencer outros 
aliados a ingressarem o seu projeto majoritário. Recentemente, ele esteve com Pedro 
Lucas Fernandes (PTB) e Osmar Filho (PDT), que também são tratados como pré-
candidatos, a ideia é convencê-los a apoiá-lo e na visão do deputado estadual do DEM, 
não seria uma missão impossível. 
 
Neto Evangelista está bem alinhado com o senador Weverton Rocha, que defende a 
formação de uma chapa entre DEM e PDT, mas também eles querem incorporar outras 
legendas ao projeto, o PTB, PP, PPS, PRB e PTC, todos na base governista. 
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César Pires defende urgente revisão da legislação urbanística após vistoria em 
condomínio 

 
 
Uma nova vistoria técnica no condomínio Jardins de Provence São Luís foi realizada nesta 
quarta-feira (20), desta vez por solicitação do deputado César Pires (PV), atendendo a 
uma reivindicação de moradores do empreendimento construído pela Cyrela, no 
Cohafuma. Logo em seguida, o parlamentar ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa 
para defender a urgente revisão da legislação urbanística de São Luís, para assegurar que 
a ocupação urbana ocorra com mais segurança e respeito aos direitos dos consumidores. 
 
Da inspeção, também participaram o deputado Wellington do Curso (PSDB); a 
promotora Lítia Cavalcante; o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Mádison 
Leonardo, e representantes da construtora e dos moradores. Peritos do Ministério 
Público e da Prefeitura de São Luís avaliaram os reparos realizados nos prédios do 
condomínio Jardins de Provence para avaliar se eles podem voltar a ser ocupados por 
seus proprietários. 
 
“Nossa intenção é garantir que os graves problemas estruturais detectados nesse 
empreendimento sejam sanados pela construtora Cyrela, para que seus moradores 
possam voltar aos seus apartamentos em segurança. E estamos aqui para assegurar que 
representantes dessas famílias, que não teriam acesso, possam acompanhar a vistoria e 
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apontar as falhas que, porventura, ainda existam, para que sejam corrigidas”, declarou 
César Pires. 
 
O deputado foi enfático ao lembrar que a Construtora Cyrela cometeu gravíssimos erros 
na construção do empreendimento habitacional e que os órgãos competentes têm sua 
parcela de responsabilidade ao permitir que os prédios fossem entregues e ocupados 
sem as devidas condições de segurança. 
 
“Alertamos a construtora Cyrela e demais empresas que venham a construir seus 
empreendimentos no Maranhão que a Assembleia Legislativa estará atenta para evitar 
que problemas como esses enfrentados há mais de um ano pelos moradores do 
condomínio Jardins voltem a ocorrer, penalizando centenas de famílias”, concluiu ele. 
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Arnaldo Melo revela insatisfação com o MDB e diz que “partido está minúsculo” 

 
 
O deputado estadual Arnaldo Melo (MDB), revelou que atualmente está insatisfeito com 
o seu partido, uma vez que não existe unidade e harmonia. Na opinião do ex-governador, 
a sigla que já governou o Maranhão, já teve dois senadores e bancadas expressivas na 
Assembleia Legislativa e na Câmara Federal, mas hoje “está minúsculo”. 
 
Arnaldo espera que exista unidade no partido e defende que o próximo presidente do 
MDB seja um dos deputados federais – Hildo Rocha ou João Marcelo – afinal são os que 
possuem maior representatividade no estado e estão no centro poder do país. 
 
O ex-presidente da Assembleia Legislativa diz não ter nenhum problema com os 
membros do partido, mas o atual momento do MDB não o estimula em nada 
permanecer filiado, porém vai aguardar mais um pouco e esperar que se tenha 
harmonia. 
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Nova diretoria do Gedema toma posse na Assembleia Legislativa do Maranhão 

Numa rápida e descontraída solenidade, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira 
(20), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, a presidente do Grupo de Esposas dos 
Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, deu posse às novas 
integrantes daquela instituição, que foram eleitas minutos antes, para o biênio 2019-
2020. 
 

 
 
Em seu pronunciamento, Ana Paula destacou a importância do Gedema. “Estamos 
imbuídas dos melhores propósitos para este biênio, temos um elenco de ações a serem 
desenvolvidas e a marca do nosso trabalho é a excelência”, afirmou Ana Paula. 
 
Por sua vez, o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que 
o Gedema atualmente é uma marca registrada, porque executa ações e projetos de largo 
alcance social. Citou, como exemplo, a creche que atende aos dependentes dos 
servidores e o projeto Sol Nascente, que, em sua opinião representa uma ação que 
norteia a finalidade da instituição. 
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“Ao contrário do que muita gente possa imaginar, Gedema não é para reunir nossas 
esposas para conversas e chás de final de tarde. Ele tem um norte, tem um horizonte, 
tem ações e isso é o que nos entusiasma”, afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
Esposa do deputado Edivaldo Holanda, Jalila Vânia Braga participa, pela segunda vez do 
Gedema, e, agora foi eleita para a primeira vice-presidência. Falou de sua satisfação, ao 
assegurar que o Grupo de Esposas de Deputados tem o objetivo de auxiliar a Assembleia 
com projetos que beneficiam seus servidores e dependentes. Para Vânia, a nova 
diretoria está entusiasmada em dar prosseguimento ao trabalho iniciado pela atual 
presidente. 
 
Já a secretária geral da entidade, Larissa Silva Lima, esposa do deputado Rildo Amaral, 
disse que o Gedema tem trabalho, tem história e deve continuar na mesma direção. 
Elogiou bastante o projeto Sol Nascente e afirmou estar muito feliz em participar do 
grupo. 
 
O Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, fundado em 18/03/77, com caráter essencialmente filantrópico. 
Tem, como principal objetivo, atuar em defesa da melhoria da qualidade de vida dos 
servidores da Assembleia Legislativa. 
 
FORMAÇÃO DO GEDEMA 
 
Com a eleição desta quarta-feira, ficou assim constituída a nova direção do Gedema: 
 
Presidente – Ana Paula Dias Lobato Nova Alves 
 
Vice-presidente -Vânia Jalila Atta Freitas Braga 
 
Secretária-geral- Larissa Silva Lima 
 
Primeira – secretária- Elidania Pontes Coimbra Cutrim 
 
Segunda – secretária – Érika Oliveira Costa Pessoa 
 
Primeira tesoureira- Thayanne de Melo Ribeiro Evangelista 
 
Segunda-tesoureira- Gisele Lima Ribeiro 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Ana Paula Fonseca Pires dos Anjos 
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Juliana Britto Freire Martins Moisés 
 
Vera Lúcia Lima Soares 
 
Gisele da Fonseca Honaiser 
 
SUPLENTES 
 
Perla Risette Alves Lima 
 
Cristiane Bellote de Sá 
 
Auricilene Pinheiro Silva 
 
Gabriela da Rocha Lages 
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Para o deputado Fernando Pessoa, ontem foi um dia de grande movimentação na capital 
federal, onde se reuniu com importantes lideranças políticas e partidárias. 

 
 
Fernando foi recebido pelo Deputado Federal Márcio Jerry na noite de terça-feira e já na 
manhã de ontem iniciou a extensa agenda com visita ao Diretor do DAI – Departamento 
de Articulação Inter-estadual da Secretaria-executiva do Ministério da Saúde, Allan 
Garcês, onde ficaram definidas pautas para atendimento na saúde para a região central 
do Maranhão. 
 
Em seguida, participou de atividade com representantes dos ACSs Agentes Comunitários 
de Saúde, onde foram reivindicadas pautas para a classe no maranhão, que foi 
representada pela Presidente do Sindicato dos ACSs, Marleide. e vice-presidente 
Clenaldo. Todos foram recebidos pelo Ministro da Saúde Luiz Henrique Mandetta, que 
se prontificou no atendimento. 
 
Já durante a tarde, o deputado participou de reunião com o líder do partido 
Solidariedade na Câmara Augusto Coutinho (PE), o Secretário de Estado de Indústria e 
Comércio e presidente estadual do Solidariedade, Simplício Araújo, bem como 
deputados estaduais Rildo Amaral e Helena Duailibe. O momento também contou com 
a presença do senador Weverton Rocha. 
 
A agenda seguiu em reuniões internas do partido durante o resto do dia para definição 
de atividades. 
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Frente Parlamentar sobre as barragens é oficialmente publicada e inicia atividades 

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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Dados de saúde, como tipo sanguíneo, também podem ser incluídos na carteira de 
identidade; objetivo é facilitar o acesso à cidadania e combater fraudes 

 
 
A carteira de identidade do maranhense agora pode ser um mais do que um documento. 
Literalmente. Projeto de lei do deputado estadual Duarte Jr. sugere a criação do RG+, 
com dados de outros documentos na carteira de identidade, assim como condições de 
saúde especiais. 
 
Segundo a proposta, caso a pessoa queira, sua carteira de identidade, ou RG (registro 
geral) pode vir com número e até data de validade da carteira de motorista, título de 
eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Visando uma maior integração de dados pessoais e profissionais, também podem 
constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo, OAB e CRM), identidade de 
contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a certidão de 
nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de forma 
resumida. 
 
Segundo o projeto, no RG+ também pode constar tipo sanguíneo e informações sobre 
condições especiais de saúde do titular do documento, além da declaração da vontade 
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de ser doador de órgãos. “Com estas informações, é possível preservar a saúde e 
inclusive salvar vidas, em casos de emergência”, comenta Duarte, ressaltando que 
apenas o titular do documento pode pedir a inserção. Em São Luís, o RG pode ser 
expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no Instituto de Identificação (IDENT). 
 

 
Card de divulgação do Projeto de Lei RG+ 

 
Cidadania sem burocracia 
 
Para o deputado, o RG+ é um projeto que democratiza o acesso aos direitos. “Concentrar 
os dados dos vários documentos em um só é uma medida que facilita e promove o 
respeito aos direitos do cidadão, principalmente os que necessitam de políticas mais 
efetivas de proteção social”, esclarece Duarte Jr. 
 
Baseado na garantia da cidadania, o PL obedece aos artigos 1º, parágrafo II, e 3º, 
parágrafo III, da Constituição Federal. “Atualmente, existem cerca de 20 documentos de 
identificação”, informa Duarte. “Ter todos eles em um só é muito mais prático tanto para 
os cidadãos como para as instituições responsáveis pela expedição de documentos”, 
reforçou. 
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Parlamentar do PMN propôs criação de Delegacia Eletrônica de Proteção Animal; já o 
comunista lamentou o abandono de animais e anunciou projetos de lei para coibir a 
prática 

 
Wendell propôs criação de delegacia de proteção animal 

 
Em dois importantes discursos na tribuna da Assembleia Legislativa, os deputados 
Wendell Lages (PMN) e Duarte Júnior (PCdoB) falaram nesta quarta-feira, 20, sobre a 
defesa animal no Maranhão. 
 
O primeiro propôs Indicação ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, para que crie 
a Delegacia Eletrônica de Proteção Animal. 
 
Segundo o parlamentar, o objetivo da Indicação é agilizar a apuração das denúncias e 
das averiguações dos crimes contra os animais: maus-tratos, tráfico, comércio, criadores 
clandestinos, abatedouros ilegais, empresas e laboratórios que fazem testes em animais, 
espancamento, abandono, atropelamento, negligência, envenenamento e qualquer 
outro fato tipificado como crime. 
 
– Com a criação deste órgão, ganhariam os animais e o meio ambiente, visto que os 
crimes de tortura, abandono e crueldade cometidos contra estes seres precisam ser 
investigados e punidos – afirmou Lages. 
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Duarte quer rigor na punição a maus-tratos e abandono de animais 

 
Duarte Júnior, por sua vez, lamentou o abandono de novos animais no já conhecido 
espaço apelidado de Praça dos Gatos, na região do Anel Viário. 
 
O comunista parabenizou projeto do colega do deputado Roberto Costa (MDB), que foi 
aprovado na Casa em 2014, e anunciou que apresentou nova proposta, atualizando esta 
lei em dois pontos: aumentando a multa aos que maltratam animais e destinando as 
multas a fundos de proteção e defesa dos animais. 
 
– Porque não basta multar, não basta sancionar, não basta elevar o valor da sanção se 
não pegarmos esses recursos e transformarmos em políticas públicas de proteção e 
defesa dos animais – justificou o parlamentar. 
 
Duarte Júnior falou também de outro projeto de lei visa instalar câmeras dentro de Pet 
Shops para que os tutores possam identificar como está sendo tratado aquele animal no 
momento que é deixado ali para receber um tratamento, para que ele possa ser cuidado. 
 
Vários parlamentares apartearam Wendell Lages e Duarte Júnior pela iniciativa em 
defesa dos animais. 
 
Curioso foi ver o deputado Vinícius Louro se propor a fazer parte da frente em defesa 
dos animais ao mesmo tempo em que mostra diariamente um defensor entusiasta da 
prática de vaquejadas. 
 
Não deixa de ser um contrassenso… 
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Após analisar estrutura do Jardins de Provence, parlamentar defendeu a urgente 
mudança na legislação urbanística para garantir a segurança nos empreendimentos de 
ocupação urbana em São Luís 

 
Acompanhado de Lítia Cavalcanti, deputados vistoriaram o Jardim de Provence 

 
Uma nova vistoria técnica no condomínio Jardins de Provence São Luís foi realizada nesta 
quarta-feira (20), desta vez por solicitação do deputado César Pires, atendendo a uma 
reivindicação de moradores do empreendimento construído pela Cyrela, no Cohafuma. 
 
Logo em seguida, o parlamentar ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para 
defender a urgente revisão da legislação urbanística de São Luís, para assegurar que a 
ocupação urbana ocorra com mais segurança e respeito aos direitos dos consumidores. 
 
Da inspeção também participaram o deputado Wellington do Curso; a promotora Lítia 
Cavalcante; o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Mádison Leonardo, e 
representantes da construtora e dos moradores. Peritos do Ministério Público e da 
Prefeitura de São Luís avaliaram os reparos realizados nos prédios do condomínio Jardins 
de Provence para avaliar se eles podem voltar a ser ocupados por seus proprietários. 
 
“Nossa intenção é garantir que os graves problemas estruturais detectados nesse 
empreendimento sejam sanados pela construtora Cyrela para que seus moradores 
possam voltar aos seus apartamentos em segurança. E estamos aqui para assegurar que 
representantes dessas famílias, que não teriam acesso, possam acompanhar a vistoria e 
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apontar as falhas que porventura ainda existam, para que sejam corrigidas”, declarou 
César Pires. 
 

 
Ao lado de técnicos e moradores, parlamentares analisam documentos das plantas da Cyrela 

 
O deputado foi enfático ao lembrar que a Construtora Cyrela cometeu gravíssimos erros 
na construção do empreendimento habitacional, e que os órgãos competentes têm sua 
parcela de responsabilidade ao permitir que os prédios fossem entregues e ocupados 
sem as devidas condições de segurança. 
 

 
O Jardins de Provence foi construído como condomínio de alto padrão em São Luís, mas moradores reclamam 

 
“Alertamos a construtora Cyrela e demais empresas que venham a construir seus 
empreendimentos no Maranhão que Assembleia Legislativa estará atenta para evitar 
que problemas como esses enfrentados há mais de um ano pelos moradores do 
condomínio Jardins voltem a ocorrer, penalizando centenas de famílias”, concluiu ele. 
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Deputado Wellington convida população para audiência que discutirá ações em 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 
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audiência contará com a representatividade do Ministério Público, Defensoria, 
Prefeitura, associações, conselhos, entre outros. 
 
“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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Neto Evangelista é o único candidato do DEM a prefeito de São Luís 

 
Deputado Neto Evangelista 

 
O deputado estadual Neto Evangelista agora é o único candidato a prefeito de São Luís-
MA pelo DEM. 
 
O partido cogitava, além de Neto, a candidatura também do secretário de Estado da 
Educação, Felipe Camarão. Mas Felipe anunciou hoje que não será candidato. 
 
O anúncio foi feito pelas redes sociais. Reveja aqui. 
 
“Há uns 20 dias que Felipe já tinha tomada essa decisão, mas só agora devido algumas 
circunstâncias de estarem confundindo o papel dele de secretário como candidato, ele 
decidiu anunciar sua decisão hoje”, disse abeto em conversa com jornalistas na 
Assembleia. 

 

  

https://luispablo.com.br/politica/2019/02/felipe-camarao-anuncia-que-nao-sera-candidato-a-prefeito-de-sao-luis/
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Deputado Fernando Pessoa cumpre agenda em Brasília 

 
 
O deputado Fernando Pessoa (Solidariedade) esteve Brasília e reuniu-se com 
importantes lideranças políticas e partidárias. 
 
O parlamentar foi recebido pelo deputado federal Márcio Jerry e pelo diretor do 
Departamento de Articulação Interestadual da Secretaria Executiva do Ministério da 
Saúde, Allan Garcês. Eles discutiram ações voltadas para a região central do Maranhão. 
 
Fernando Pessoa também participou de atividades com representantes dos Agentes 
Comunitários de Saúde, para reivindicar melhorias para a categoria no Maranhão, 
representada pela presidente do Sindicato dos ACSs, Marleide, e pelo vice-presidente, 
Clenaldo. 
 
Todos foram recebidos pelo Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, que se 
prontificou a atender as reivindicações. 
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À tarde, o deputado participou de reunião com o líder do partido Solidariedade na 
Câmara, Augusto Coutinho (PE), com o secretário de Estado de Indústria e Comércio e 
presidente estadual do Solidariedade, Simplício Araújo, bem como com os deputados 
estaduais Rildo Amaral (Solidariedade) e Helena Duailibe (Solidariedade). O encontro 
também contou com a presença do senador Weverton Rocha. 
 
A agenda seguiu com reuniões internas do partido durante para definição de atividades. 
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Carnaval: Thaiza Hortegal solicita melhorias nos serviços de ferry 

 
 
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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Após votar contra a oposição, Arnaldo Melo é recebido nos Leões 

 
 
Membro do Bloco de Oposição na Assembleia Legislativa, o deputado Arnaldo Melo 
(MDB) parece interessado em uma aproximação com o governo Flávio Dino (PCdoB). 
 
Na terça-feira (19), depois de votar contra sua bancada (reveja), foi recebido em 
audiência no Palácio dos Leões. 
 
O emedebista esteve na sede do governo com secretário de Estado chefe da Casa Civil, 
deputado licenciado Marcelo Tavares (PSB). 
 
Ao Blog do Gilberto Léda, na manhã de hoje (20), Melo contou que não tratou de 
assuntos políticos com o socialista, apenas de questões referentes ao aluguel de uma 
clínica da sua família pelo Governo do Estado, em Colinas. 
 
“Havia conversado com o secretário Carlos Lula [Saúde] sobre isso, e marcamos essa 
reunião, que ocorreu no Palácio”, afirmou Melo, acrescentando que o titular da 
Secretaria de Estado da Saúde (SES) acabou não participando do encontro. 
 
Então tá… 

  

http://gilbertoleda.com.br/2019/02/19/mdb-vota-contra-oposicao-em-apos-formacao-de-bloco/
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MP irá celebrar TACs com municípios para retirar nomes de pessoas vivas de órgãos 
públicos 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto ( PC do B ), recebeu, 
nesta quarta-feira (20), do procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga 
Martins, que apresentou o projeto “De Olho na Constituição”, que tem como objetivo 
obedecer a emenda à Constituição, sugerida pelo Ministério Público, enviada pelo 
Executivo e aprovada pelo Legislativo, que retira os nomes de pessoas vivas de órgãos 
públicos e municípios maranhenses. 
 
“Faremos encontros regionais para, junto com gestores municipais, criarmos um Termo 
de Ajustamento de Conduta, proibindo a colocação de nomes de pessoas vivas, 
corrigindo uma distorção na Constituição Estadual e ratificando o que está na Federal. 
Para isso, contamos também com o apoio do Legislativo Estadual”, explicou Luiz 
Gonzaga. 
 
O presidente Othelino disse que a Assembleia é solidária à campanha. “É preciso 
respeitar as normas da Constituição. Portanto, tenho total interesse, assim como todo o 
Parlamento, em lutar para que, de fato, os nomes sejam trocados”, enfatizou 
 



 

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 

O líder do governo, deputado Rafael Leitoa, esteve na reunião e destacou a importância 
da discussão sobre o tema. “A Assembleia já iniciou esse debate com a alteração dos 
nomes de dois municípios, Edison Lobão e Presidente Sarney. Por isso, é interessante 
que o MP continue acompanhando o projeto e, além disso, cobre a substituição de todos 
os prédios do Estado, que ainda estão com nomes de pessoas vivas”, disse. 
 
Participaram também os diretores da Casa, o administrativo, Antino Noleto; o da Mesa, 
Bráulio Martins; e o procurador-geral Tarcísio Araújo. 
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Com a desistência de Felipe Camarão, caminho no DEM fica livre para Neto Evangelista 

 
Felipe Camarão e Neto Evangelista são quadros do DEM no Maranhão… 

 
Filiado ao Democratas, o secretário de Estado da Educação Felipe Camarão anunciou 
nesta quinta-feira (21) que não é candidato à prefeitura de São Luís em 2020. O nome 
do gestor da SEDUC vinha sendo ventilado como uma importante via para disputar o 
cargo mais importante da política da capital. 
 
Acontece que Felipe sendo quadro do DEM iria ter que bater chapa com o deputado 
estadual Neto Evangelista, outro que também já expressou publicamente a vontade de 
disputar o Palácio de La Ravardière. 
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Agora, Evangelista possui caminho livre – pelo menos dentro do seu partido – para 
construir sua pré-candidatura a prefeitura de São Luís. 
 
E MAIS… 
 
O comunicado de Camarão descartando a possibilidade de concorrer à Prefeitura de São 
Luís no ano que vem, veio por meio de nota divulgada nas redes sociais, confira a integra: 
 
Amigos e amigas, 
 
Nos últimos dias venho recebendo inúmeros questionamentos sobre possível 
candidatura para Prefeitura de São Luís, o que me faz escrever esta mensagem, para 
vocês, destacando que meu foco é continuar ajudando o governador Flávio Dino no 
grande desafio do Maranhão, que é a EDUCAÇÃO. Trabalho diuturnamente para garantir 
mais escolas, mais professores, melhor IDEB. São muitas ações para que tenhamos uma 
educação pública de qualidade, que não dá para desvirtuar meu foco sendo pré-
candidato. 
 
Conversei com o governador e decidi que o melhor caminho a seguir é continuar focado 
no trabalho educacional que venho executando, sob o seu comando. Retiro meu nome 
de qualquer especulação para futura candidatura à Prefeitura. O foco é educação para 
todos e não eleição! 
 
Felipe Camarão 

 


