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Othelino e secretário de Saúde discutem ampliação de hospital em Vargem Grande 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou, nesta segunda-feira (20), ao lado do prefeito Carlinhos 
Barros (PCdoB), o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a uma visita a 
equipamentos de saúde no município de Vargem Grande.  Eles foram ao Hospital 
Municipal Benito Mussoline de Sousa, ao Centro Santa Maria Bertilla, coordenado pelas 
Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações e, ainda, à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o Centro de Reabilitação “Maria Delzuita 
Viana”. 
 
Segundo Othelino Neto, a visita foi importante para que o secretário Carlos Lula 
conhecesse a realidade da Saúde de Vargem Grande. “Fomos ao Hospital Municipal, 
que hoje está funcionando melhor do que no mês de dezembro do ano passado. Após 
reunirmos com o prefeito, discutimos parcerias entre Estado e município para 
melhorarmos o atendimento às pessoas”, disse o deputado. 
 
Durante a visita, Othelino Neto destacou que Vargem Grande vai receber, nos próximos 
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dias, uma ambulância, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. 
 
Nos próximos dias, acontecerá uma reunião em São Luís para definir se o Estado, junto 
com a Prefeitura de Vargem Grande, vai ampliar o hospital já existente, inclusive 
adquirindo novos equipamentos, ou se o caminho seria construir um novo hospital 
numa área indicada pelo prefeito Carlinhos Barros. 
 
O Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa, da rede de urgência e emergência, 
tem capacidade para atender o público adulto e infantil da região. 
“A gente veio conhecer o sistema de saúde municipal, identificamos que, em poucos 
meses, o município já avançou e pode avançar mais e, para isso, ele precisa da parceria 
com o governo do Estado. Por isso, conhecemos o Hospital Municipal e algumas das 
estruturas que servem à Saúde do município, para que a gente possa equipá-las e dotá-
las do que há de mais moderno em Saúde Pública, como o governo Flávio Dino tem 
feito em várias cidades do Maranhão”, disse o secretário Carlos Lula. 
 
Em visita ao hospital, o secretário avaliou a possibilidade de ampliar a capacidade de 
atendimento da unidade. “Montando a estrutura para, por exemplo, receber parto 
normal, onde receberia por mês do Sistema Único de Saúde algo em torno de R$ 80 mil 
a R$ 100 mil, mas, além disso, dotando a unidade de uma estrutura mais moderna”, 
pontuou. 
 
O Centro Santa Maria Bertilla, que realiza mensalmente mais de 700 consultas médicas 
por mês, além de cerca de 180 consultas de enfermagem e 140 exames de ultrassom, 
assim como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o 
Centro de Reabilitação ¨Maria Delzuita Viana”, também foram visitados. 
Para o prefeito Carlinhos Barros, o governo vem identificando melhor as necessidades 
de cada região. “É importante o secretário Carlos Lula visitar o município e conhecer de 
perto a realidade da saúde pública municipal”, ressaltou. 
 
A cidade de Vargem Grande tem cerca de 57.710 habitantes. De acordo com a 
Prefeitura, a gestão municipal também atende os municípios de Nina Rodrigues, 
Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto e Belágua. 
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Falácia comunista: deputado que era oposição condenava uso de aeronaves para fins 
eleitoreiros, mas hoje está fazendo a mesma coisa depois que virou governista. 

O Maranhão continua nas mesmas práticas do grupo Sarney: uso de aeronaves pagas 
pelo governo do Estado para Segurança Pública ou Saúde, sendo desviado para uso 
político. Que mudança é essa? 
 
Nas imagens abaixo, compartilhadas nas redes sociais, o deputado Othelino Neto 
(PCdoB), que é vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deixou de lado 
a antiga conversa de cobrar o uso de aeronaves para fazer politicagens. 
 

   
 
Informações Luis Pablo. 
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Deputado Wellington é contra proposta do Governador de aumentar mais impostos, 
dessa vez na Construção Civil 

 
 
O Governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa do Maranhão outro 
aumento de ICMS. Dessa vez, é o Projeto de Lei 229/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que revoga a Lei N.9094/2009 que instituiu a sistemática simplificada de 
tributação do ICMS sobre operações da construção civil maranhense. 
 
Caso tal projeto seja aprovado, os empresários do setor que pagavam 10% do imposto 
quando adquiririam mercadorias para uso nas obras, agora pagarão 18% (um reajuste 
de 80%, no caso), o que pode acarretar em uma profunda recessão no setor, causando 
a demissão de milhares de pais de família. 
 
Em 2016, mais de 12 mil demissões foram registradas no setor da construção civil no 
Maranhão. E a aplicação de elevação de impostos pode piorar a situação de um dos 
setores que mais geram emprego e renda no estado. 
 



 

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 Projeto ainda não foi apreciado por todos os parlamentes na Assembleia, ainda 
aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, mas o 
deputado Wellington já se manifestou contra a proposta e disse ser uma medida 
contraditória com as necessidades do Maranhão. 
 
“Penalizar a área da Construção Civil vai na contramão do que uma Gestão coerente 
faria. Aumentar impostos nesse momento de crise econômica não é justo com a 
sociedade. Ora, já sofremos com o desemprego e como poderemos combater isso 
quando estávamos aumento os impostos de um dos ramos que mais gera empregos 
em nosso Maranhão? O meu voto é contra esse aumento, até porque a Proposta foi 
encaminhado em dezembro à Assembleia. Não se ouviu a categoria ou Sindicato antes 
e, até agora, tudo foi feito de forma imperativa e sem qualquer preocupação com as 
consequências sociais que esse aumento causará. No final do ano passado, sob 
pressão, aprovou-se aumento de ICMS nos combustíveis, contas de energia, internet 
que passou a vigorar de 15 de março…agora, outro aumento? E quem paga é a 
população? Mais uma vez, deixamos aqui nosso questionamento: por que fazer com 
que a sociedade pague sozinha por essa crise? Onde estão os meios alternativos? 
Estamos diante de um aumento que poderá causar várias demissões de pais de família. 
Por isso, o meu voto é contra”, disse Wellington. 
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Othelino e secretário de Saúde discutem ampliação de hospital em Vargem Grande 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou, nesta segunda-feira (20), ao lado do prefeito Carlinhos 
Barros (PCdoB), o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a uma visita a 
equipamentos de saúde no município de Vargem Grande.  Eles foram ao Hospital 
Municipal Benito Mussoline de Sousa, ao Centro Santa Maria Bertilla, coordenado pelas 
Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações e, ainda, à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o Centro de Reabilitação “Maria Delzuita 
Viana”. 
 
Segundo Othelino Neto, a visita foi importante para que o secretário Carlos Lula 
conhecesse a realidade da Saúde de Vargem Grande. “Fomos ao Hospital Municipal, 
que hoje está funcionando melhor do que no mês de dezembro do ano passado. Após 
reunirmos com o prefeito, discutimos parcerias entre Estado e município para 
melhorarmos o atendimento às pessoas”, disse o deputado. 
 
Durante a visita, Othelino Neto destacou que Vargem Grande vai receber, nos próximos 
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dias, uma ambulância, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. 
 
Nos próximos dias, acontecerá uma reunião em São Luís para definir se o Estado, junto 
com a Prefeitura de Vargem Grande, vai ampliar o hospital já existente, inclusive 
adquirindo novos equipamentos, ou se o caminho seria construir um novo hospital 
numa área indicada pelo prefeito Carlinhos Barros. 
 
O Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa, da rede de urgência e emergência, 
tem capacidade para atender o público adulto e infantil da região. 
 
“A gente veio conhecer o sistema de saúde municipal, identificamos que, em poucos 
meses, o município já avançou e pode avançar mais e, para isso, ele precisa da 
parceria com o governo do Estado. Por isso, conhecemos o Hospital Municipal e 
algumas das estruturas que servem à Saúde do município, para que a gente possa 
equipá-las e dotá-las do que há de mais moderno em Saúde Pública, como o governo 
Flávio Dino tem feito em várias cidades do Maranhão”, disse o secretário Carlos Lula. 
 
Em visita ao hospital, o secretário avaliou a possibilidade de ampliar a capacidade de 
atendimento da unidade. “Montando a estrutura para, por exemplo, receber parto 
normal, onde receberia por mês do Sistema Único de Saúde algo em torno de R$ 80 
mil a R$ 100 mil, mas, além disso, dotando a unidade de uma estrutura mais 
moderna”, pontuou. 
 
O Centro Santa Maria Bertilla, que realiza mensalmente mais de 700 consultas médicas 
por mês, além de cerca de 180 consultas de enfermagem e 140 exames de ultrassom, 
assim como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o 
Centro de Reabilitação ¨Maria Delzuita Viana”, também foram visitados. 
 
Para o prefeito Carlinhos Barros, o governo vem identificando melhor as necessidades 
de cada região. “É importante o secretário Carlos Lula visitar o município e conhecer 
de perto a realidade da saúde pública municipal”, ressaltou. 
 
A cidade de Vargem Grande tem cerca de 57.710 habitantes. De acordo com a 
Prefeitura, a gestão municipal também atende os municípios de Nina Rodrigues, 
Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto e Belágua. 
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Deputado Rigo Teles participa de reuniões com Michel Temer, Rodrigo Maia e Eunício 
Oliveira 

O deputado Rigo Teles (PV), participou na quinta-feira (16), em Brasília, de reuniões da 
UNALE com o presidente da República, Michel Temer, e com o presidente do Senado 
Federal, Eunício Oliveira e com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. 
Na ocasião, o parlamentar debateu diversos assuntos de interesse da população do 
Estado do Maranhão, como o Pacto Federativo com os Estados, Reforma da 
Previdência e outros temas. 
 
Ao receber os deputados-membros da UNALE, Michel Temer mostrou-se 
comprometido a atender da melhor maneira possível às reivindicações apresentadas 
pelos parlamentares presentes à reunião. “O presidente foi muito atencioso e garantiu 
que buscará auxiliar nas demandas levadas para garantir melhor condição de vida ao 
povo maranhense”, comentou o deputado Rigo. 
 
Durante a reunião na capital federal, o deputado Rigo Teles também debateu com o 
presidente da República, Michel Temer, importantes assuntos relacionados com as 
questões que envolvem a polêmica reforma da Previdência – que está em tramitação 
no Congresso Nacional – principalmente a preocupação de garantir direitos dos 
trabalhadores maranhenses. 

 
Dep. Rigo Teles e o Presidente Michel Temer 
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CÂMARA E SENADO 
 
Na parte da tarde, Rigo Teles participou de mais duas reuniões importantes em Brasília: 
uma, com o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia e outra com o 
presidente do Senado, Eunício Oliveira. Na ocasião, o parlamentar debateu questões 
sobre as reformas Política e da Previdência, e pediu aos presidentes mais celeridade na 
tramitação da PEC 47, que amplia as competências legislativas das assembleias 
legislativas. 
 
O presidente da Unale, deputado Adjuto Afonso, destacou a relevância do 
compromisso Presidente da República, Michel Temer, de acompanhar atenciosamente 
o trâmite dos referidos debates dentro em tramitação no Congresso Nacional, e 
entregou às autoridades o convite para participação na 21ª Conferência Nacional dos 
Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE), que será realizada nos dias 7, 8 e 9 de 
junho, em Foz do Iguaçu/PR. 
 
A Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais é considerada o maior 
encontro de parlamentares da América Latina. As discussões da grande conferência vão 
girar em torno de relevantes temas, como “O Brasil e as suas reformas”. A expectativa 
de público da União Nacional calculada pela União dos Legisladores e Legislativos 
Estaduais é de 1.800 participantes, representando as Assembleias de todo Brasil. 
 

 
(Brasília – DF, 16/03/2017) Deputado Adjuto Rodrigues Afonso, Presidente da União Nacional dos Legisladores e  
Legislativos Estaduais – UNALE e outros. 
Fotos: Marcos Corrêa/PR 
 

  



 

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: 
Madrinha da Turma de Policiais, Ana do Gás Participa de 

Formatura em Presidente Dutra 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 21/03/2017 

Madrinha da Turma de Policiais, Ana do Gás Participa de Formatura em Presidente 
Dutra 

Na última sexta-feira, (17), a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) esteve presente na 
solenidade de formatura de 129 Policiais Militares da ‘Turma Flávio Dino de Castro e 
Costa’ que irão atuar nas cidades de Presidente Dutra, Colinas e Barra do Corda, onde a 
deputada foi a madrinha da turma e o prefeito de Capinzal do Norte, André Portela 
(PCdoB), o padrinho. 
 
Ana do Gás e André Portela, acompanhados do comandante local, Tenente Coronel 
Ivaldo Soares, Comandante Geral da Polícia Militar do Maranhão, Coronel Pereira, 
vários Oficiais, prefeitos, o Presidente da FAMEN Cleomar Tema Cunha, dentre outras 
autoridades, ajudaram a conduzir a cerimônia que ocorreu no pátio do 18º BPM da 
cidade de Presidente Dutra. 
 
A parlamentar destacou a importância desse momento em sua vida e aproveitou para 
esclarecer sua ausência em outros eventos que ocorreram na mesma data. 
 

 
 
“Ser madrinha da ‘Turma Flávio Dino de Castro e Costa’ de Policiais Militares é um 
grande presente com o qual fui agraciada! Eu e o prefeito de Capinzal do Norte e meu 
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amigo, André Portela, tivemos a honra de apadrinhar esses 129 novos profissionais que 
agora começarão seus trabalhos pela região que há tempos necessitava e clamava por 
mais segurança. Quero agradecer imensamente ao governador Flávio Dino, agradecer 
também ao convite que me foi feito para ser madrinha o qual aceitei com muito 
orgulho e aproveito para mais uma vez desejar todo sucesso e proteção para nossos 
novos policiais que a partir de hoje começam uma nova etapa nas suas vidas. Aproveito 
também para esclarecer que por conta dessa cerimônia onde eu não poderia faltar por 
ser madrinha da turma e por fazer questão de cumprimentar e levar minha palavra de 
agradecimento e força aos formandos, não pude estar presente em eventos tão 
importantes quanto este que aconteceram na região no mesmo dia. Porém, o 
resultado do trabalho que venho plantando desde o início do mandato já está 
germinando e se desenvolvendo e concretizando cada dia mais, o que me deixa muito 
feliz e satisfeita”, declarou Ana do Gás. 
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Depois de afirmar que as empresas maranhenses sequer pagavam o imposto – e de 
minimizar os efeitos do aumento tributário – governador comunista agora recusa e já 
admite retirar de pauta a proposta que tramita na Assembleia 

 
Dino primeiro grita, depois admite o erro… 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) tem a característica de estrebuchar primeiro – 
quando pego com calças curtas – antes de admitir que errou e precisa corrigir-se. 
 
Foi assim no caso dos alugueis camaradas, quando acusou “deus-e-mundo” de inventar 
mentiras até que foi obrigado a demitir o locatário da Emap. (Relembre aqui) 
 
E mais uma vez, no caso do aumento do ICMS da construção civil, o governador 
primeiro esperneou, mesmo diante dos fatos. (Reveja aqui, aqui e aqui) 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/01/30/andrea-murd-vai-exigir-devolucao-do-aluguel-camarada/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/12/19/construcao-civil-tambem-e-alvo-de-flavio-dino/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/18/braide-convoca-governo-para-discutir-aumento-do-icms-da-construcao-civil/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/19/com-novo-icms-flavio-dino-vai-tirar-dinheiro-da-construcao-civil-maranhense-e-mandar-para-outros-estados/
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Mas, ontem, teve de reconhecer que a proposta em tramitação na Assembleia 
Legislativa precisa ser discutida com o setor antes de votada. 
 
– Não será votada nenhuma matéria até o que o sindicato da construção civil 
apresente sua sugestão e com isso, a gente chegue a uma solução justa para esse 
impasse jurídico – reconheceu o governador. 
 
Flávio Dino já admite orientar a bancada para retirar de pauta o projeto até que o 
Sinduscon apresente uma sugestão. 
 
Mostrando, mais uma vez, que este blog tinha razão. 
 
Apesar dos ataques do comunista e dos seus… 
 

  



 

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: 
Othelino e Carlos Lula discutem ampliação de hospital 

em Vargem Grande… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 21/03/2017 

Othelino e Carlos Lula discutem ampliação de hospital em Vargem Grande… 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou, nesta segunda-feira (20), ao lado do prefeito Carlinhos 
Barros (PCdoB), o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a uma visita a 
equipamentos de saúde no município de Vargem Grande.  Eles foram ao Hospital 
Municipal Benito Mussoline de Sousa, ao Centro Santa Maria Bertilla, coordenado pelas 
Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações e, ainda, à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o Centro de Reabilitação “Maria Delzuita 
Viana”. 
 
Segundo Othelino Neto, a visita foi importante para que o secretário Carlos Lula 
conhecesse a realidade da Saúde de Vargem Grande. 
 
“Fomos ao Hospital Municipal, que hoje está funcionando melhor do que no mês de 
dezembro do ano passado. Após reunirmos com o prefeito, discutimos parcerias 
entre Estado e município para melhorarmos o atendimento às pessoas”, disse o 
deputado. 
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Durante a visita, Othelino Neto destacou que Vargem Grande vai receber, nos próximos 
dias, uma ambulância, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. 
 
Nos próximos dias, acontecerá uma reunião em São Luís para definir se o Estado, junto 
com a Prefeitura de Vargem Grande, vai ampliar o hospital já existente, inclusive 
adquirindo novos equipamentos, ou se o caminho seria construir um novo hospital 
numa área indicada pelo prefeito Carlinhos Barros. 
 
O Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa, da rede de urgência e emergência, 
tem capacidade para atender o público adulto e infantil da região. 
 
“A gente veio conhecer o sistema de saúde municipal, identificamos que, em poucos 
meses, o município já avançou e pode avançar mais e, para isso, ele precisa da 
parceria com o governo do Estado. Por isso, conhecemos o Hospital Municipal e 
algumas das estruturas que servem à Saúde do município, para que a gente possa 
equipá-las e dotá-las do que há de mais moderno em Saúde Pública, como o governo 
Flávio Dino tem feito em várias cidades do Maranhão”, disse o secretário Carlos Lula. 
 

 
Em visita ao hospital, o secretário avaliou a possibilidade de ampliar a capacidade de atendimento da unidade. 

 
“Montando a estrutura para, por exemplo, receber parto normal, onde receberia por 
mês do Sistema Único de Saúde algo em torno de R$ 80 mil a R$ 100 mil, mas, além 
disso, dotando a unidade de uma estrutura mais moderna”, pontuou. 
 
O Centro Santa Maria Bertilla, que realiza mensalmente mais de 700 consultas médicas 
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por mês, além de cerca de 180 consultas de enfermagem e 140 exames de ultrassom, 
assim como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o 
Centro de Reabilitação ¨Maria Delzuita Viana”, também foram visitados. 
 
Para o prefeito Carlinhos Barros, o governo vem identificando melhor as necessidades 
de cada região. 
 
“É importante o secretário Carlos Lula visitar o município e conhecer de perto a 
realidade da saúde pública municipal”, ressaltou. 
 
A cidade de Vargem Grande tem cerca de 57.710 habitantes. De acordo com a 
Prefeitura, a gestão municipal também atende os municípios de Nina Rodrigues, 
Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto e Belágua. 
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Glalbert Cutrim também vai compor a direção nacional do PDT… 

 
Glalbert com Weverton, Edivaldo e os colegas de partido 

 
O deputado estadual Glalbert Cutrim foi eleito neste sábado, 18, durante a XXIII 
Convenção Nacional do PDT, para compor a diretoria nacional do partido. 
 
O evento, que aconteceu em Brasília, marcou a recondução do ex-ministro Carlos Lupi 
à presidência nacional do partido, além da consolidação do nome de Ciro Gomes para 
disputar à presidência da República, em 2018. 
 
– É uma honra integrar a executiva nacional do Partido que durante toda a sua 
existência, foi marcado pela luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Ser 
escolhido para participar ainda mais das decisões nacionais e estaduais do PDT, me 
faz ter certeza que estamos no caminho certo – enfatizou o deputado. 
 
Na esfera maranhense do PDT, que contou com a presença de deputados, prefeitos, 
vereadores e outras lideranças políticas e de movimentos sociais, a discussão foi em 
torno do nome do deputado federal Weverton Rocha, que está cada vez mais 
consolidado para disputar uma vaga ao Senado Federal. 
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Ambulância viabilizada por Rafael Leitoa para Coelho Neto é entregue por Flávio Dino 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) entregou seis ambulâncias na tarde desta segunda-
feira, 20, em cerimônia no Salão de Atos do Palácio dos Leões. Os veículos serão 
enviados para alguns municípios, dentre eles Coelho Neto, cujo veículo foi adquirido 
por uma Emenda Parlamentar do deputado Rafael Leitoa (PDT). 
 
As chaves da ambulância foram entregues nas mãos do prefeito Américo de Sousa (PT), 
pelo governador, que fez questão de reforçar que a origem do recurso para aquisição 
do veículo é proveniente de uma emenda do deputado Rafael. 
 
Questionado sobre o envio da Emenda, Rafael Leitoa desmentiu qualquer 
reinterpretação de seu gesto e comentou que os que abandonaram Coelho Neto à 
própria sorte estão se sentindo incomodados tanto com sua defesa do município na 
Assembleia, quanto com o empenho do prefeito Américo em trazer benefícios ao 
município. 
 
“Coelho Neto faz parte do Maranhão, pertence ao Leste do estado, à Região dos 
Cocais, região de meu nascimento e nada mais justo do que lutarmos, Américo e eu, 
para ver a cidade mais organizada e em constante desenvolvimento. Assim, 
conseguimos recentemente a recuperação de um trecho da MA 034, no povoado 
Descanso, e agora esta ambulância. Acredito que, em três meses de gestão, o 
prefeito Américo demonstra força de vontade e foco em resolver os problemas que 
estão ao seu alcance”, comentou Rafael Leitoa. 
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Aluisio Mendes visita obras e anuncia emenda para Duque Bacelar… 

 
Aluisio Mendes ajudou na viabilização de ambulância 

 
Obras importantes para a população do município estão paralisadas em Duque Bacelar, 
cidade visitada neste fim de semana pelo deputado Aluisio Mendes a convite do 
prefeito Jorge Oliveira. O parlamentar intermediará no Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação (FNDE) a resolução das pendências para garantir que a 
construção de uma creche e duas quadras esportivas seja concluída. 
 
A creche iniciada em 2009 no povoado Novo Duque foi projetada para atender 240 
crianças de 0 a 6 anos, mas a obra tem pendências administrativas a serem resolvidas 
para que o FNDE libere o restante dos recursos. 
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“Não temos creche em nossa cidade, então essa obra é muito importante”, ressaltou 
o prefeito Jorge Oliveira, ao mostrar a construção a Aluisio Mendes. 
 

 
Ao lado de César Pires, deputado conversa com populares 

 
Eles também visitaram as obras das quadras esportivas dos povoados Tabuleiro e 
Órfão, outras com entraves para a liberação de verbas pelo FNDE. 
 
“Vamos agendar uma audiência com o presidente do órgão, Sílvio Pinheiro, para que 
possamos buscar soluções e garantir que a população seja efetivamente beneficiada 
por esses investimentos”, afirmou o deputado. 
 
Aluisio Mendes conheceu, ainda, uma área de plantio de milho, quiabo e arroz 
cultivada pela Associação de Moradores do povoado Sítio Novo, que tem o apoio da 
vereadora Concita do Bode. 
 
“Já garanti ao prefeito a aquisição de uma patrulha mecanizada para que a Prefeitura 
de Duque Bacelar possa incentivar a produção agrícola no município, que tem todas 
as condições para se desenvolver”, declarou. 
 
Na visita, que teve a participação do deputado César Pires e de sete vereadores, o 
prefeito mostrou a Aluisio Mendes a sede do SAMU, o hospital municipal e a orla do 
Rio Parnaíba, onde há a intenção de executar um projeto de urbanização. 
 
“Serei parceiro da gestão de Jorge Oliveira, para que ele consiga trazer para o 
município os investimentos que a população necessita”, finalizou. 
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Andrea pressiona governo contra projeto que aumenta ICMS… 

 
Andrea voltou a denunciar impacto do ICMS 

 
A deputada Andrea Murad (PMDB) voltou a falar sobre o Projeto de Lei 229/2016, de 
autoria do Poder Executivo, que visa revogar a Lei 9.094 de 2009 que institui o sistema 
simplificado de tributação do ICMS relativa às empresas de construção civil. 
 
– Há 5 dias eu venho batendo contra essa iniciativa do governo estadual de acabar 
com o benefício dado ao setor que atualmente paga 3% de ICMS. Na semana passada 
alertei o setor, alertei esta assembleia que a revogação da atual lei vai fazer com que 
as empresas passem a pagar não mais 3%, mas 18%. Desta forma a alíquota vai ter 
um aumento de 80%, o que irá afetar significativamente a construção civil. Agora, se 
o governo diz que recuou, que está dialogando com os empresários, precisamos ficar 
mais alerta ainda para não acontecer o que já vimos aqui nesta casa, mandar projeto 
goela abaixo para ser votado com pedido de urgência e sempre aprovado do jeito 
que o governo bem entende porque tem a maioria dos deputados – disse a deputada 
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após sessão plenária desta segunda-feira. 
 
Em seu discurso, Andrea Murad reforçou a importância do segmento no Maranhão 
trazendo dados da Sondagem Industrial da Construção e do CAGED. 
 
Para a parlamentar, o setor vem em queda constante desde a entrada do governo 
Flávio Dino. 
 
A proposta de Flávio Dino está na pauta da Comissão de Justiça, e só não foi votada na 
semana passada por um pedido de vista do deputado Eduardo Braide (PMN). 
 
O assunto deve ser tratado novamente na reunião da comissão nesta terça-feira, 21… 
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Deputado Sousa Neto denuncia abandono da saúde no Maranhão 

 
Sousa Neto denunciou que milhares de pessoas estão padecendo nos hospitais do Maranhão 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) denunciou, na sessão plenária desta segunda-
feira (20), o abandono na Saúde Pública no Governo Flávio Dino (PCdoB). Na 
oportunidade, o parlamentar falou da peregrinação de pacientes que precisam se 
deslocar de suas cidades para conseguir fazer hemodiálise em outros municípios do 
estado. 
 
“A saúde do Maranhão está na UTI, infelizmente. O governador abandonou nosso 
Estado. Milhares de pessoas estão padecendo nos hospitais. É um sofrimento muito 
grande para quem precisa sair de seu município, pelo menos três vezes por semana, 
em busca de tratamento. Tenho recebido muitas denúncias sobre a questão do 
Hospital Carlos Macieira, sobre a farmácia que entrega os medicamentos, o 
Tratamento Fora do Domicílio (TAF), entre outras questões”, denunciou Sousa. 
 
O parlamentar pediu a sensibilização dos deputados da base governista para interceder 
em favor da população maranhense. “A situação está deplorável e não sabemos mais o 
que fazer. Queria pedir aos colegas deputados que se sensibilizem para mudar essa 
triste realidade que nossa população está passando, porque se a oposição pedir, ele 
não faz. Que o governador não passe pelo que esses idosos estão passando, que 
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precisam fazer hemodiálise três vezes na semana. Que ele tenha mais sensibilidade, 
porque eu sei que ele é insensível”, criticou. 
 
Sousa destacou o funcionamento precário do Hospital Macrorregional de Santa Inês. 
“Santa Inês tem um hospital hoje macrorregional com cem leitos, dos quais trinta estão 
em funcionamento, e um centro de hemodiálise, mas os cidadãos vão para Bacabal ou 
vêm para São Luís, em busca de atendimento”. 
 
O deputado lembrou do trabalho feito na área da Saúde, pela ex-governadora Roseana 
Sarney e o ex-secretário Ricardo Murad. “Os hospitais estavam funcionando, em todas 
as macrorregionais. Só que infelizmente, por questão pessoal, o atual governador não 
deu continuidade ao programa”, revelou. 
 
Cavalgada em Santa Inês 
 
Sousa Neto destacou o sucesso da 27ª Cavalgada de Santa Inês, que marcou o 
encerramento das festividades pelo aniversário de 50 anos do município. “A 
programação de aniversário de Santa Inês foi encerrada em grande estilo com a 27ª 
Cavalgada, evento organizado por Wellington Balbino, e que, a exemplo de todos os 
anos, atrai gente da cidade e de toda aquela região, irmanados na tradição da festa”, 
elogiou. 
 
Em seu discurso, ele destacou os esforços da prefeita Vianey Bringel e da união do vice-
prefeito Marcelo Cabral, do secretariado municipal e dos ex-prefeitos Roberth Bringel e 
ex-prefeito Valdevino Cabral Filho, pelo município. 
 
“Parabenizo a prefeita Vianey Bringel pela sua coragem de batalhar pelo 
engrandecimento do nosso município de Santa Inês. Ela assumiu uma gestão 
praticamente destruída, e, hoje, vem trabalhando para poder pagar em dia os seus 
funcionários que estavam três meses com os salários atrasados. Todos deram as mãos 
para pegar Santa Inês do jeito que estava, e hoje fazerem o trabalho excepcional que 
estão fazendo, em somente noventa dias”, lembrou. 
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Deputado Wellingon denuncia descaso com infraestrutura na Vila Janaína 

 
Buracos, lama e mato tomam conta de rua do bairro 

 
Durante a sessão plenária na tarde desta segunda-feira (20), o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou algumas das solicitações dos moradores do bairro 
da Vila Janaína. As demandas foram captadas por meio do projeto “Ouvindo o 
Maranhão”, desenvolvido pelo Gabinete Móvel que esteve no bairro na última quinta-
feira. 
 
“Deixamos aqui as solicitações que não são minhas, mas sim dos moradores do bairro 
Vila Janaína. Nosso Gabinete Móvel visitou o bairro na última quinta-feira e, ao ouvir a 
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população, constatou a precariedade das vias. Os moradores da Vila Janaína não 
aguentam mais tanto abandono. Não estamos falando de um ou outro buraco, mas sim 
de verdadeiras crateras que, inclusive, causam prejuízos a toda a população”, disse 
Wellington. 
 

 
Wellington constatou infraestrutura precária em visita do seu Gabinete Móvel 

 
As solicitações serão encaminhadas ao Prefeito de São Luís e ao Secretário de Obras e 
Serviços Públicos, solicitando a recuperação asfáltica da Avenida Pavão Filho; Avenida 
José de Ribamar Oliveira e Rua Nossa Senhora da Conceição. 
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Quem sabe das Emendas de Wellington do Curso? 

Desde que acabou a campanha para Prefeito de São Luís, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) não tem mais informações alguma sobre suas emendas. O 
site inclusive onde ficava a tal prestação de contas está completamente fora do ar. 
 
Mas cobrar ações dos executivos, ele sabe. Problema é saber no que ele enquanto 
parlamentar contribui com emendas para, pelo menos, justificar aquilo que ele diz 
reivindicar. Aliás, reivindicações que saem apenas do “Gabinete Móvel” e de audiências 
sem futuro ou resultados. 
 
São Luís, por exemplo, o que não faltam são críticas, nada construtivas, diga-se de 
passagem, à gestão, mas emenda que é bom para a capital, nada. Perguntar não 
ofende: o deputado tem respaldo para cobrar o tempo todo com um comportamento 
desses? O que ele tem feito pelas cidades também? 
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Imagem do dia: farra aérea… 

 
Othelino Neto e Márcio Jerry no helicóptero do Estado 

 
Não entendeu? Entenda aqui… 
 

  

https://www.luispablo.com.br/politica/2017/03/bomba-bomba-e-bomba-governo-cede-helicoptero-para-deputado-visitar-base/
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Júnior Verde intensifica viagens ao interior e fortalece mandato participativo 

 
 
Em mais um final de semana percorrendo o interior do Estado, o deputado estadual 
Júnior Verde (PRB) deu continuidade a seu mandato participativo ouvindo a população 
e colhendo demandas que serão encaminhadas em busca de resultados concretos. A 
agenda teve início em Peritoró, seguindo para Matões e encerrou na Baixada 
Maranhense. 
 
Em Peritoró, o parlamentar participou de uma audiência pública visando a reativação 
da agência do Banco do Brasil no município. O encontro contou com a presença de 
importantes lideranças comunitárias e do deputado federal Alberto Filho, além do 
prefeito Padre Josias, e outras autoridades. 
 
“Foi uma audiência extremamente positiva, com encaminhamentos importantes. 
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Vamos à superintendência solicitar a reativação da agência e pedir urgência, 
considerando a importância que uma unidade bancária como essa tem para o 
fortalecimento do comércio e da economia local”, garantiu Júnior Verde. 
 
Em Matões, o deputado foi recepcionado pelo amigo e liderança política, Dimas, 
oportunidade em que estreitou a parceria com o presidente da Câmara Municipal, 
Joaquim Vieira, e outras lideranças da região, com vistas à elaboração de mais projetos 
voltados para o fortalecimento do setor produtivo do município. 
 
A agenda seguiu com a visita a Viana, na Baixada Maranhense. Júnior Verde se reuniu 
com o prefeito Magrado Barros, vereadores, e os companheiros Antônio de Inês e 
Jarbas, entre outras lideranças. Dentre as demandas colhidas para o desenvolvimento 
da região, “uma delas é o encaminhamento de recursos para implantação do Projeto 
Água para Todos no município”. 
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Deputado e secretário de Saúde discutem ampliação de hospital em Vargem Grande 

 
Durante a visita, Othelino Neto destacou que Vargem Grande vai receber, nos próximos dias, uma ambulância,  
fruto de emenda parlamentar de sua autoria 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou, nesta segunda-feira (20), ao lado do prefeito Carlinhos 
Barros (PCdoB), o secretário estadual de Saúde, Carlos Lula, a uma visita a 
equipamentos de saúde no município de Vargem Grande.  Eles foram ao Hospital 
Municipal Benito Mussoline de Sousa, ao Centro Santa Maria Bertilla, coordenado pelas 
Irmãs Doroteias, Filhas dos Sagrados Corações e, ainda, à Associação de Pais e Amigos 
dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o Centro de Reabilitação “Maria Delzuita 
Viana”. 
 
Segundo Othelino Neto, a visita foi importante para que o secretário Carlos Lula 
conhecesse a realidade da Saúde de Vargem Grande. “Fomos ao Hospital Municipal, 
que hoje está funcionando melhor do que no mês de dezembro do ano passado. Após 
reunirmos com o prefeito, discutimos parcerias entre Estado e município para 
melhorarmos o atendimento às pessoas”, disse o deputado. 
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Durante a visita, Othelino Neto destacou que Vargem Grande vai receber, nos próximos 
dias, uma ambulância, fruto de emenda parlamentar de sua autoria. 
 
Nos próximos dias, acontecerá uma reunião em São Luís para definir se o Estado, junto 
com a Prefeitura de Vargem Grande, vai ampliar o hospital já existente, inclusive 
adquirindo novos equipamentos, ou se o caminho seria construir um novo hospital 
numa área indicada pelo prefeito Carlinhos Barros. 
 
O Hospital Municipal Benito Mussoline de Sousa, da rede de urgência e emergência, 
tem capacidade para atender o público adulto e infantil da região. 
 
“A gente veio conhecer o sistema de saúde municipal, identificamos que, em poucos 
meses, o município já avançou e pode avançar mais e, para isso, ele precisa da parceria 
com o governo do Estado. Por isso, conhecemos o Hospital Municipal e algumas das 
estruturas que servem à Saúde do município, para que a gente possa equipá-las e dotá-
las do que há de mais moderno em Saúde Pública, como o governo Flávio Dino tem 
feito em várias cidades do Maranhão”, disse o secretário Carlos Lula. 
 
Em visita ao hospital, o secretário avaliou a possibilidade de ampliar a capacidade de 
atendimento da unidade. “Montando a estrutura para, por exemplo, receber parto 
normal, onde receberia por mês do Sistema Único de Saúde algo em torno de R$ 80 mil 
a R$ 100 mil, mas, além disso, dotando a unidade de uma estrutura mais moderna”, 
pontuou. 
 
O Centro Santa Maria Bertilla, que realiza mensalmente mais de 700 consultas médicas 
por mês, além de cerca de 180 consultas de enfermagem e 140 exames de ultrassom, 
assim como a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae), no qual funciona o 
Centro de Reabilitação ¨Maria Delzuita Viana”, também foram visitados. 
 
Para o prefeito Carlinhos Barros, o governo vem identificando melhor as necessidades 
de cada região. “É importante o secretário Carlos Lula visitar o município e conhecer de 
perto a realidade da saúde pública municipal”, ressaltou. 
 
A cidade de Vargem Grande tem cerca de 57.710 habitantes. De acordo com a 
Prefeitura, a gestão municipal também atende os municípios de Nina Rodrigues, 
Presidente Vargas, São Benedito do Rio Preto e Belágua. 
 

 


