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Cafeteira diz que deputados da base têm aval do governador Flávio Dino para assinar 
CPI 

 
 
O deputado Rogério Cafeteira (PSB), líder do governo na Assembleia Legislativa, 
afirmou ao blog, nesta terça-feira (20), que o governador Flávio Dino não faz nenhuma 
objeção para que os parlamentares da base assinem a criação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar desvios na saúde do Maranhão. 
 
“O governador Flávio Dino foi muito tranquilo ao dizer que não tem nada a temer. O 
governador, seguro de que sua gestão é limpa e transparente, disse que os deputados 
da base têm total liberdade para assinar ou não a CPI, isto é, estão liberados para 
decidirem como quiserem”, afirmou Cafeteira. 
 
O deputado declarou ainda que não há ninguém do governo envolvido nos desvios de 
R$ 18 milhões da saúde por meio do Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania 
(Idac). “E caso tenha, que pague pelos seus erros. Quem for podre, que se quebre!”, 
asseverou Rogério Cafeteira. 
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A senha foi dada: “CPI de assembleia se sabe como inicia, mas não se sabe como 
terminará”. 

O dinheiro apreendido pela Polícia Federal na sede do Idac, que prestava serviços ao 
governo do Estado, poderia ser devidamente esclarecido, caso deputados tivessem 
interesse de colaborar com as investigações da PF. Seria esse um bom momento de 
demostrar “mudança” no Maranhão, mas… 
 
De repente, um sinal foi dado para que os deputados da Assembleia Legislativa (tanto a 
bancada governista, como aliados do ex-secretário de Saúde Ricardo Murad) possam 
desta vez estar unidos no mesmo propósito: em terminar uma CPI, que como outras, 
seja servida como pizza. 
 
Abaixo, trecho do blog do Robert Lobato, que reproduz muitíssimo bem as palavras do 
deputado governista, Rogério Cafeteira, que estava transtornado, até pouco tempo, 
com a possibilidade da abertura de outra CPI na Casa. 
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Exclusivo! Pesquisa aponta Roseana Sarney a frente de Flávio Dino em todos os 
cenários 

 
 
Roseana Sarney pode voltar a ser governadora do Maranhão em 2019, pelo menos é o 
que aponta a pesquisa Escutec realizada em junho deste ano. De acordo com os 
números, a ex-governadora é a preferida em todos os cenários, desde o espontâneo 
até os estimulados. A filha do ex-presidente Sarney possui uma vantagem de 7 pontos 
em praticamente em todas as avaliações contra o governador Flávio Dino. 
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Em um primeiro cenário estimulado, Roseana Sarney aparece com 32,9% contra 25,9% 
de Flávio Dino. O deputado estadual Eduardo Braide (PMN), aparece com 11,5%; o 
senador Roberto Rocha (PSB), com 6,6% e Maura Jorge (Podemos) com 2,5%. Para 
12,6% da população não vota em nenhum deles. Não sabem ou não responderam 
somam 8,1%. 
 

 
 
Na espontânea, aquela que não são apresentados nomes aos eleitores, Roseana Sarney 
apareceu com 11,6%; Flávio Dino com 11,5%; Eduardo Braide 2,5%; Maura Jorge 0,3%; 
Roberto Rocha 0,1%; o senador João Alberto (PMDB) 0,1% e o secretário de Educação, 
Felipe Camarão (sem partido) 0,1%. Para 2,3% da população não vota em ninguém em 
2018 e 71,5%, não souberam ou não responderam. 
 
A pesquisa Escutec escutou 2034 eleitores em diversos municípios maranhenses. Em 
breve será divulgados todos os cenários para governador e senador… 
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Deputado do PCdoB diz que a violência piorou no Maranhão no governo Flávio Dino 

 
 
O deputado Raimundo Cutrim (PCdoB), voltou a fazer críticas ao governo Flávio Dino e 
agora ele foi mais longe, tocou em um ponto que ele conhece bem: segurança pública. 
Secretário de Segurança no governo Roseana Sarney, o parlamentar trouxe uma fala 
que chama a atenção. De acordo com o aliado do Palácio dos Leões que a violência 
piorou na gestão comunista. As declarações foram dadas na terça-feira (20). 
 
De acordo com o próprio release divulgado pela Agência Assembleia, Raimundo Cutrim 
(PCdoB) afirmou que segurança do governo passado foi muito ruim, vindo numa 
decadência muito grande que chegou a extinguir. Em 2015, ele pensou que a situação 
ia pelo menos estabilizar, mas não foi isto que aconteceu, pois o índice de violência não 
reduziu, ou seja, em outras palavras a violência só está aumentando no Maranhão. 
 
As afirmações de Raimundo Cutrim põem em xeque as informações divulgadas pela 
Secretaria de Comunicação que só falam em redução dos números da violência. E 
chegam a colocar mais uma vez o secretário Márcio Jerry no campo da mentira, onde 
dados estaduais são falseados. 
 
No seu pronunciamento, Cutrim declarou: “Se não conseguir reduzir, mas pelo menos 
que a gente estabilize. o Maranhão é que não pode está ruim do jeito que está”.  
 
Agora cabe ao Palácio dos Leões contrapor os dados do deputado estadual do partido 
do governador… 
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Zé Inácio é cotado para ser candidato a vice-governador na chapa de Flávio Dino em 
2018 

 
 
Na última segunda-feira (19), o jornal O Imparcial trouxe uma reportagem que 
especulou sobre os prováveis nomes que podem concorrer ao cargo de vice-
governador na chapa de Flávio Dino (PCdoB), em 2018. A lista traz nomes improváveis, 
mas quem ganhou destaque foi o deputado estadual Zé Inácio (PT), partido que deve 
apresentar um nome para disputa majoritária em 2018. 
 
Além de Zé Inácio foram postos os nomes do presidente do PSDB no Maranhão, Carlos 
Brandão (PSDB); do deputado estadual Bira do Pindaré (PSB); do secretário de 
Agricultura, Márcio Honaiser (PDT); do deputado federal Waldir Marannhão (PP) e do 
secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB). Quem cobre política e 
acompanha o cenário local, sabe que com exceção do atual vice-governador e este com 
ponderações, todos os outros tem mínimas chances de ser elevados ao cargo. 
 
Bira do Pindaré está filiado ao PSB que possivelmente deve ter candidato próprio – o 
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senador Roberto Rocha – e mesmo falando em migrar para o PDT ou PCdoB, qualquer 
uma das opções, inviabiliza a possível candidatura pelo fato do PDT ter Weverton como 
postulante ao cargo de senador e o PCdoB, tornaria a chapa puro sangue, algo inviável 
na política atual. O deputado estadual deve ir provavelmente para disputa de deputado 
federal, mas ele ambiciona mesmo é o Senado. 
 
Márcio Honaiser e Clayton Noleto vivem situação semelhante são de partidos já 
encaixados na chapa majoritária. O primeiro será candidato a deputado estadual e o 
segundo é pré-candidato a deputado federal. Por fim, Waldir Maranhão que já tá 
decidido ser senador e mesmo que não encaixe no projeto, dificilmente Flávio Dino 
aceitaria tê-lo como vice-governador. 
 
Com toda essa avaliação restam Zé Inácio e Carlos Brandão que podem fazer a 
polarização entre PT e PSDB para receber a indicação. O petista leva vantagem, afinal o 
projeto do governador comunista é nacional e hoje existe um grande estreitamento 
entre PCdoB e PT. Por outro lado existe uma pressão muito forte para que os tucanos 
abandonem o governo Flávio Dino, o que inviabiliza a reedição da chapa Dino-Brandão. 
 
Portanto Zé Inácio surge como o nome mais forte em uma primeira lista formulada por 
aqueles que estão próximos do Palácio dos Leões… 
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Deputado Wellington luta por bonificação para facilitar o ingresso de estudantes 
maranhenses na UFMA 

 
 
Facilitar o ingresso na Universidade Federal do Maranhão e formar profissionais 
maranhenses. Baseando-se em tais argumentos é que o deputado estadual Wellington 
do Curso (PP) participou hoje (20) da primeira de três audiências públicas que discutiu 
sobre a bonificação aos estudantes maranhenses. A audiência aconteceu na Câmara 
Municipal de Imperatriz e contou com a representatividade da UFMA, Profº Alan 
Kardec; deputado federal Deoclides Macedo (PDT); dos deputados estaduais Antonio 
Pereira (DEM), Profº Marco Aurélio (PCdoB), Roberto Costa (PMDB) e Sérgio Vieira 
(PEN); além do Secretário de Educação do Estado, Felipe Camarão e do relator de 
constitucionalidade do Projeto, Marlon Reis. 
 
“Esse é um dos desdobramentos da reunião que tivemos na UFMA. Aqui, em 
Imperatriz, de 40 alunos matriculados, 15 já abandonaram ou trancaram o curso 
porque passaram em universidades nos seus respectivos estados. Essa é uma 
realidade: o aluno lá do Sul vem, ocupa uma vaga na Federal do Maranhão, mas na 
primeira oportunidade que tem, retorna para seu estado de origem. Como resultado, 
nós acabamos por formar profissionais que não atenderão nosso povo. Com o intuito 
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de enfatizar a formação de profissionais maranhenses, é que defendemos essa 
bonificação”, disse Wellington. 
 
Ainda sobre a proposta, o deputado Wellington mencionou que tal projeto já é 
realidade em outros estados, a exemplo do Pará e Pernambuco, e citou o Projeto de Lei 
Federal que busca tornar essa bonificação obrigatória em todo o Brasil. 
 
“Tal modelo já foi implementado e funciona com excelência em diversas 
Universidades Federais, como a exemplo a UFPA – Universidade Federal do Pará – e a 
UFPE – Universidade Federal de Pernambuco. Há também uma proposta na Câmara 
Federal, que é o PL 3079/2015, que acrescenta artigo à Lei nº 12.711, de 2012, para 
dispor sobre critério que prioriza a regionalidade de domicílio do candidato nos 
processos seletivos de ingresso nos cursos das instituições federais de ensino. Nós 
defendemos esse projeto e apoiamos com o objetivo de defender nossos alunos 
maranhenses e garantir o acesso ao Ensino Superior”, disse Wellington. 
 
Além de defender esse projeto de bonificação, Wellington já propôs a ampliação do 
número de vagas no curso de Medicina, na UFMA para Imperatriz e Bacabal, bem como 
solicitou a disponibilização também do curso de Medicina na UEMA em São Luís e Sul 
do Estado, que ainda será implantada. 
 
O QUE É A BONIFICAÇÃO? 
 
Caso seja aceito, o projeto objetiva bonificar os alunos oriundos do Maranhão. Por 
exemplo, se a bonificação estabelecida for de 10% sobre o valor das notas obtidas 
regularmente, caso a média do aluno seja de 600 pontos no Enem, para fins de 
inscrição na UFMA, sua média passará a ser de 720 (com a bonificação de 20%), o que 
priorizará sua inscrição ante os estudantes de outros estados. 
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Deputado Edilázio classifica governo Flávio Dino como o pior da história do Maranhão 

O deputado estadual Edilázio Júnior foi destaque nas inserções do PV no Maranhão. O 
parlamentar que é um dos mais ativos no combate ao governo estadual, ele classificou 
na propaganda partidária o governador Flávio Dino (PCdoB), como o pior de todos os 
tempos da história do estado. “O desemprego e a violência atingem todas as famílias. 
Governo que persegue os adversários, que não cumpre o estatuto dos educadores, 
que maltrata vc maranhense, quando aumenta os impostos na conta de luz, na 
telefonia e na gasolina. Se você também quer se livrar desse governo comunista, 
venha para o PV”, afirma. 
 
Confira na íntegra a inserção: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=2BKSvRGfps8
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Deputado Wellington realizará audiência pública com aprovados no concurso de Lago 
Açu 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), Presidente da Comissão de 
Administração da Assembleia, realizará audiência pública para discutir sobre a 
convocação dos aprovados no concurso de Lago Açu, que ocorreu em 2016. A 
audiência acontecerá na sede do Simproesemma, a partir das 09 horas, em Lago Açu. 
 
“Os aprovados no concurso de Lago Açu fizeram uma visita ao nosso gabinete, 
solicitando que discutíssemos sobre a possibilidade de convocação. Como deputado 
estadual, eu não tenho a atribuição de convocar ninguém. Afinal, essa administração 
cabe ao prefeito. No entanto, coloco-me à disposição para intermediar esse diálogo 
entre aprovados e Prefeitura”, disse Wellington. 
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Ana do Gás participa de entregas, inaugurações e anúncios em Pedreiras, Peritoró e 
Tufilândia 

Na última segunda-feira, 19, a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) acompanhou o 
governador Flávio Dino e sua comitiva em uma extensa programação de entregas, 
inaugurações e anúncios de mais ações nos municípios de Tufilândia, Pedreiras e 
Peritoró. 
 

 
 
A programação começou logo pela manhã na cidade de Tufilândia que recebeu valiosos 
trabalhos do governo do Estado exatamente no dia da comemoração de seus 23 anos 
de emancipação política. O município recebeu a nova unidade do Centro de Referência 
e Assistência Social (CRAS); uma ambulância totalmente equipada para auxiliar no 
atendimento de saúde da população; entregas de 638 uniformes escolares; assinaturas 
de ordem de serviço para início de obras de recuperação e recapeamento em ruas e 
avenidas através do programa Mais Asfalto na região que receberão recursos na ordem 
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de R$ 1 milhão, além também da entrega de móveis para a Escola Dom Pedro II e do 
anúncio feito pelo governador Flávio Dino da reforma e adequação do seu espaço que 
será executado por meio do Programa Escola Digna.  
 
Em seguida, a deputada Ana do Gás seguiu para Pedreiras onde o governador, 
acompanhado de várias lideranças políticas da região, inaugurou o Centro de Ensino 
Olindina Nunes Freire no povoado Engenho que estava abandonada há mais de 5 anos 
e agora a maior escola da região foi entregue inteiramente reformada recebendo 
investimentos de mais de 2 milhões através do Escola Digna e vai beneficiar cerca de 
600 alunos, além da entrega de 3.390 uniformes escolares para os estudantes 
pedreirenses. Esse foi um compromisso assumido pelo governador Flávio Dino na sua 
última passagem pelo município em abril do ano passado e agora cumprido com 
sucesso. Na ocasião, Dino também anunciou a construção de uma quadra coberta para 
o C.E Olindina Nunes Freire, além de R$ 4 milhões para o abastecimento de água para 
toda a cidade e mais uma etapa do programa Mais Asfalto.  
 
Finalizando a programação os três municípios, a comitiva do governo do Estado seguiu 
para a cidade de Peritoró, onde o governador fez a entrega de duas escolas 
completamente reformadas e novas em substituição de estruturas de palha e barro. 
Uma foi a Escola Municipal Gonçalves Dias no povoado Santa Maria e a outra foi a 
Unidade de Ensino Municipal Juarez Nunes no povoado Bacuri, ambas receberam 
investimento em torno de R$ 388 mil reais e foram reformadas também através do 
Programa Escola Digna que está sendo considerado um dos maiores destaques da 
gestão de Flávio Dino.  
 
A deputada Ana do Gás não economizou elogios aos trabalhos do governo e da base 
aliada: “É muito gratificante poder ver que apoiamos e votamos a favor de vários 
projetos desse governo Flávio Dino e que os projetos de fato saem do papel e se 
transformam em benefícios reais para a população. E muito mais gratificante ainda 
saber que pessoas que jamais sonharam em receber estes benefícios estão 
testemunhando o trabalho chegar em suas comunidades. Esse o grande diferencial 
deste governo, um trabalho sério com investimentos em áreas fundamentais para o 
desenvolvimento humano e consequentemente social. E eu me orgulho muito de 
apoiar e trabalhar ao lado dessa grande gestão que na minha opinião tem tudo para 
continuar e merece muito”, exclamou a parlamentar. 
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SINFRA não informa a relação das 574 obras da propaganda 

por Jorge Aragão 
 
O secretário Clayton Noleto, da SINFRA, não cumpriu com o prazo para responder ao 
pedido de informações da deputada Andrea Murad sobre as reformas e construções de 
escolas estaduais e municipais executadas pelo Estado e amplamente divulgadas em 
propagandas oficiais do Governo do Maranhão. O documento da parlamentar pede a 
relação das 574 escolas reformadas e/ou construídas, conforme publicidade oficial do 
Governo, e ainda o valor gasto, a obra executada em cada unidade, o endereço 
completo das escolas e as datas de início e término das obras. 
 
“Para dar mais uma chance ao governo, antes de tomar as providências na justiça e 
junto ao Ministério Público, solicitei as informações à SINFRA, para o secretário Noleto, 
responsável pelas obras de reforma e construção das escolas, segundo informou o 
próprio secretário de educação, Felipe Camarão na Assembleia. Nada foi esclarecido, 
confirmando desta forma a mentira deslavada de Flávio Dino e Márcio Jerry para 
enganar o povo maranhense”, explicou Andrea. 
 
Andrea Murad vai entrar com uma Ação Popular e uma representação na Procuradoria 
Geral de Justiça contra o governador do Maranhão, Flávio Dino, e o secretário de 
comunicação e articulação política, Márcio Jerry, pela propaganda enganosa. E contra o 
secretário de infraestrutura, Clayton Noleto, entrará com uma Representação junto à 
Procuradoria Geral de Justiça por ato de improbidade. 
 
“Dino e Jerry terão de devolver aos cofres públicos todo o dinheiro gasto com a 
produção e veiculação da propaganda mentirosa, além de representar contra os dois 
para que o Ministério Público tome as medidas criminais e de improbidade 
administrativa cabíveis”, explicou a deputada. 
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Zé Inácio acompanha posse do novo diretório do PT em Bequimão 

 
 
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 PTem se manter 
unido para eleger Lula presidente em 2018. 
 
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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Andrea Murad rebate declaração de Flávio Dino sobre saúde pública… 

 
 
O suposto aumento em investimentos na saúde e gastos com o funcionamento da rede 
estadual foram alvos de críticas feitas pela deputada Andrea Murad (PMDB) nesta 
segunda-feira, 19. 
 
Além de contestar, apresentando números reais, a economia surreal de Flávio Dino, de 
R$ 508,2 milhões, divulgada pela comunicação oficial do Governo do Estado, a 
parlamentar rebateu diretamente o governador Flávio Dino na tribuna, ponto a ponto, 
sobre terceirizações, a forma equivocada de utilização da EMSERH e a falsa redução de 
gastos, recentemente publicada na página oficial do governador. 
 
– É balela do governador afirmar que o governo reduziu gastos na saúde. Existem, 
sim, reduções e estas demonstram seu coração de pedra insensível, sacrificando mais 
de 7 mil funcionários que estão sem receber seus direitos trabalhistas há anos, se 
equiparando ao trabalho escravo que tanto se combate no Brasil.  Pressionado pelo 
Ministério Público do Trabalho, o senhor governador mandou a EMSERH contratar 
ilegalmente essas pessoas, mesmo o senhor sabendo que a EMSERH não pode 
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quarteirizar gestão através de OS e OSCIPS. E o que é pior, reduzindo o salário de 
todos eles sem receber férias, décimo terceiro, sem o recolhimento de FGTS e INSS. 
Portanto, a redução de gastos é com redução da qualidade da saúde aos 
maranhenses. UPAs precárias, hospitais sem o mínimo de estrutura e de materiais 
básicos para atendimentos onde faltam até Buscopan nas UPA’s do Maranhão – disse 
Andrea. 
 
Em seu discurso, Andrea Murad relembrou todo o processo de criação da EMSERH 
durante a gestão de Ricardo Murad, assim como a legislação ainda vigente sobre a 
utilização de OS e OSCIPS para administrar unidades de saúde desde 2004, usufruída 
ainda por Flávio Dino, que alega estar revertendo esse a terceirização. A parlamentar 
argumenta que o governo se utiliza da EMSERH de forma equivocada, quarteirizando o 
serviço de mão de obra, por exemplo, ao contratar recentemente uma OS, o Instituto 
Biosaúde. 
 
– E o senhor não está revertendo terceirizações alguma Flávio Dino. Realmente o que 
está fazendo é quarterizando a gestão da saúde e desorganizando toda a estrutura. 
Utilizou a empresa pública criada e ativada na gestão de Ricardo Murad para 
quarterizar os serviços nas Unidades de Saúde do Estado. Pois a EMSERH na sua 
condução não tem a mínima estrutura para fazer de fato a gestão das Unidades de 
Saúde do Estado, servindo apenas na sua gestão para subcontratar OSCIPS e OS. 
Como acontece no contrato da   EMSERH com a Biosaúde, instituto que está fazendo 
a gestão de mão de obra de 32 Unidades Estaduais em contradição à própria lei de 
criação da EMSERH a respeito de quarteirização. Sem falar dos contratos diretos de 
terceirizadas com a Secretaria de Estado de Saúde que até hoje estão vigentes – 
rebateu. 
 
A líder de oposição criticou ainda o governador Flávio Dino que declarou agir 
imediatamente diante dos indícios de irregularidades, fato que não tem ocorrido na 
prática da gestão comunista. 
 
– E aqui o senhor admite toda a sua incompetência e de sua equipe. Comprova que a 
Secretaria da Transparência foi criada apenas para perseguir seus adversários 
políticos, como digo desde o início do meu mandato, e que a SES não tem controle 
algum sobre a gestão das Unidades conforme os poderes de fiscalização e gestão, 
inclusive determinando que cada Unidade de Saúde tenha uma diretoria executiva 
para gerir as unidades juntamente com as terceirizadas. Na gestão passada, esse 
controle existiu Flávio Dino, foi efetivo e não houve desvio de recursos públicos da 
saúde, enquanto na atual gestão tomada de escândalos por mim denunciados desde 
2015, cujos fatos corroboram com a péssima prestação de serviço à população que 
dia após dia se vê indignada com tanto desmantelo em que se tornou a rede estadual 
de saúde – discursou. 
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Deputado Wellington realizará audiência pública com aprovados no concurso de Lago 
Açu 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), Presidente da Comissão de 
Administração da Assembleia, realizará audiência pública para discutir sobre a 
convocação dos aprovados no concurso de Lago Açu, que ocorreu em 2016. A 
audiência acontecerá na sede do Simproesemma, a partir das 09 horas, em Lago Açu. 
 
“Os aprovados no concurso de Lago Açu fizeram uma visita ao nosso gabinete, 
solicitando que discutíssemos sobre a possibilidade de convocação. Como deputado 
estadual, eu não tenho a atribuição de convocar ninguém. Afinal, essa administração 
cabe ao prefeito. No entanto, coloco-me à disposição para intermediar esse diálogo 
entre aprovados e Prefeitura”, disse Wellington. 
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Deputado Wellington denuncia falta de remédios esseciais na UPA do Araçagi 

 
Wellington diz que ouvir relatos de enfermeiros de que nem as gavetas onde são guardados os  
medicamentos estão em boas condições 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou, na Assembleia Legislativa 
do Maranhão, indicação que será encaminhada ao secretário de Saúde do Estado do 
Maranhão em que solicita que adote providências quanto à falta de medicamentos 
essenciais, como o Captopril. A solicitação do parlamentar resulta de denúncias de 
profissionais de enfermagem que, além disso, reclamam também da falta de outros 
medicamentos, como Bromopida, além da falta de infraestrutura física. 
 
Segundo relatos de enfermeiros, nem as gavetas que serviriam para guardar os 
medicamentos estão em boas condições, já que estão quebradas. 
 
“A nossa solicitação aqui é quanto à aquisição de algo básico, de medicamentos. 
Recebemos a denúncia que os pacientes estão sem ter acesso a medicamento que é 
indicado para tratamento de hipertensão arterial e alguns casos de insuficiência 
cardíaca. Estamos lidando com a vida das pessoas e isso exige o mínimo de atenção e 
cuidado”, pontuou Wellington. 
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Além das reclamações quanto à falta de medicamentos, foram encaminhadas também 
ao Gabinete do deputado Wellington inúmeras denúncias quanto à precariedade do 
atendimento na UPA do Araçagi. 
 
Todas as solicitações serão enviadas à Secretaria de Saúde. 
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Plenário da Assembleia manda arquivar denúncia de Andréa Murad contra Levi Pontes 

 
Assembleia arquiva representação contra Levi Pontes 

 
A deputada Andréa Murad (PMDB) voltou a sofre nova derrota em sua campanha 
contra o deputado Levi Pontes (PCdoB), acusado por ela de ter se beneficiado com a 
distribuição de pescado aos eleitores de municípios onde desenvolve atividade política 
durante a Semana Santa. Nesta manhã de quarta-feira (21), o plenário da Assembleia 
Legislativa rejeitou o requerimento da parlamentar que pretendia cassar o mandato do 
parlamentar comunista por suposta quebra do decoro. 
 
Inconformada com o parecer do Conselho de Ética da Casa contrário a representação 
da deputada por falta de argumentos convincentes, Andréa solicitou, através de 
requerimento, que o plenário se manifestasse sobre o parecer do Conselho de Ética 
contrário a abertura de processo contra o Levi, mas a grande maioria dos deputados 
optou por rejeitar o requerimento, arquivando definitivamente a denúncia contra o 
representante do PCdoB. 
 
O deputado Sarney Filho (PV), integrante do bloco de Andréa Murad, disse que se 
recusava a votar contra um colega de plenário, ao mesmo tempo em que não gostaria 
de contrariara colega de grupo, por isso se absteve de votar. Os demais presentes se 
manifestaram contra a proposta da deputada. 
 


