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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na 
TV Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
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“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
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Deputado Ciro Neto usa as redes sociais para falar sobre visitas em Brasília 

 
 
Nessa semana, o deputado Ciro Neto, publicou em suas redes sociais fotos sobre suas 
visitas à Câmara Federal e ao Senado, sempre em busca de emendas que gerarão 
melhorias em nosso Estado. 
 
No dia 19 de março, o deputado esteve com seu pai, o Prefeito de Presidente Dutra, 
Juran Carvalho (PP) e o Prefeito de Igarapé Grande e presidente da FAMEM, Erlânio 
Xavier (PDT), no gabinete do Senador Weverton Rocha (PDT), em Brasília. Ainda na terça-
feira (19), o deputado e o prefeito Juran, estiveram junto com a Senadora, Eliziane Gama 
(PPS). 
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Já na quarta-feira, último dia de visitas, o deputado e o prefeito Juran Carvalho estiveram 
juntos com o deputado federal do Maranhão e presidente estadual do Progressistas, 
André Fufuca (PP), além do presidente nacional do Progressistas, o Senador do Piauí, 
Ciro Nogueira. 
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Assembleia do MA homenageará Alcione Nazaré e deputados mortos em acidente aéreo 

 
 
Foi aprovado, na sessão desta quinta-feira (21), os Projetos de Resolução Legislativa 004 
e 019/19, que dispõem sobre a entrega da Medalha Manuel Beckman à cantora Alcione 
Nazareth e, “in memoriam”, medalhas aos deputados Jean Carvalho, Valdir Jorge e João 
Silva, mortos em acidente aéreo. 
 
O deputado Ciro Neto (PP) é o autor da comenda aos três deputados, que morreram no 
exercício do mandato, durante acidente aéreo ocorrido no dia 25 de março de 1996, 
quando se deslocavam para o município de Imperatriz para participar das sessões 
plenárias da Assembleia Itinerante. 
 
Alcione 
 
A homenagem à cantora Alcione Nazareth, que também é compositora e instrumentista, 
foi proposta pelo deputado Wendell Lages (PMN). “Alcione Nazareth é, sem dúvida, uma 
das maiores artistas maranhenses, sendo grande incentivadora e divulgadora da cultura 
de sua terra em todo o mundo. Portanto, nada mais justo do que esta Casa prestar 
homenagem a ela, que engrandece a cultura do nosso Estado”, disse Wendell Lages, 
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acrescentando ainda que, em sua galeria de troféus, Alcione tem títulos e honrarias que 
poucos artistas conseguiram obter ao longo de suas carreiras. 
 
Ligada ao Carnaval, foi uma das fundadoras da Escola de Samba Mirim Mangueira do 
Amanhã, da qual é presidente de honra. Já ganhou 25 Discos de Ouro, 7 de Platina, sendo 
dois de Platina Duplo, 3 DVDs de Ouro e 1 DVD de Platino. 
 
Biografia 
 
Alcione Dias Nazareth, denominada carinhosamente de “Marrom” e “Rainha do Samba”, 
nasceu em São Luís do Maranhão no dia 21 de novembro de 1947. É a quarta de nove 
filhos do casal João Carlos e Felipa. Por influência do pai, policial e integrante da banda 
de sua corporação, viu-se desde muito cedo inserida dentro de um ambiente musical. 
Foi também o pai quem lhe ensinou a tocar diversos instrumentos de sopro, como 
trompete e clarinete. 
 
Desde os 9 anos, já tocava em festas de amigos e familiares. Sua primeira apresentação 
profissional foi aos 12 anos, na Orquestra Jazz Guarani, regida por seu pai, quando 
precisou substituir o crooner da orquestra que estava rouco. Na ocasião, cantou as 
canções “Pombinha Branca” e o fado “Ai, Mouraria”. 
 
Aos 18 anos, formou-se professora primária na Escola do Curso Normal. Lecionou por 
apenas dois anos, quando foi demitida porque estava ensinado seus alunos a tocar 
trompete e essa atitude acabou desagradando a direção da escola. Após a demissão, 
passou a dedicar-se exclusivamente à música. Conseguiu, então, uma vaga em um 
sorteio e passou a apresentar-se na TV do Maranhão. Além de cantar na TV, também se 
apresentava em bares e boates de várias cidades. 
 
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967. Com a ajuda de seu amigo Everaldo, começou 
a cantar em boates de bares daquela cidade. Por meio de programas de calouros, foi 
chamada para fazer apresentações. Venceu as duas primeiras eliminatórias do programa 
A Grande Chance, de Flávio Cavalcanti. Nessa mesma época, conseguiu fazer um teste 
de voz na TV Excelsior e passou com boa colocação. Assinou, então, seu primeiro 
contrato profissional, apresentando-se no programa Sendas do Sucesso. Após seis 
meses, realizou uma turnê de quatro meses pela América Latina. 
 
Logo em seguida, recebeu uma proposta de turnê pela Itália e mudou-se para a Europa, 
residindo por lá durante dois anos. Já se apresentou nos mais prestigiosos palcos do 
Brasil e do mundo. 
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na 
TV Assembleia 

Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 

 
Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na TV Assembleia 

 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
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também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
 
“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 

 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
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Adriano propõe mais segurança para o trânsito no Jaracati 

 
 
O recente protesto popular que fechou a Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati, 
motivado pelo atropelamento de toda uma família e a decorrente morte de uma criança, 
sensibilizou o deputado Adriano (PV), que propôs uma série de medidas para dar mais 
segurança à população e descongestionar o trânsito no local. A construção de passarelas, 
investimento em tecnologia de videomonitoramento, faixas de pedestres, sinalização 
eficiente e implementação de medidas socioeducativas são algumas das propostas 
levantadas no plenário da Assembleia, nesta quinta-feira (21). 
 
“Esta questão deve ser amplamente debatida. Precisamos trazer a esta Casa 
representantes da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado para que a gente possa 
discutir soluções para a segurança no trânsito em São Luís”, disse Adriano, que postou 
em suas mídias sociais mensagens de apoio aos manifestantes e solidariedade à família 
envolvida no trágico acidente. 
 
O deputado lembrou que, durante a manifestação, a população questionou a 
funcionalidade do sistema de vigilância eletrônica no local, onde há instalada uma torre 
de videomonitoramento. 
 
“Precisamos ter acesso às imagens daquele acidente, caso tenha sido registrado, para 
que seja identificado o motorista atropelador. O videomonitoramento foi uma iniciativa 
do governo Roseana. Na época, a população tinha acesso, assim com a imprensa, a uma 
série de imagens de furtos e outros crimes, atos libidinosos, acidentes de trânsito e 
atropelamentos”, destacou Adriano. 
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Zé Inácio solicita cópia de acordo entre Brasil e EUA para uso da base de Alcântara 

 
 
O deputado Zé Inácio encaminhou na manhã desta quarta-feira (20) à mesa diretora da 
Assembleia um pedido para que a casa solicite ao Ministério das Relações Exteriores e 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação uma cópia do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas assinado por representantes do Brasil e dos Estados Unidos 
da América (EUA) e documentos referentes ao acordo assinado no último dia 18 de 
março. 
 
O documento trata do uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara pelos EUA. 
 
Uma tentativa de acordo para uso da Base de Alcântara já havia sido feita em 2000, mas 
não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Vários pontos do documento foram 
questionados, entre eles um que permitia aos americanos transitarem com material pela 
área sem passar por inspeção do exército brasileiro. 
 
De acordo com Zé Inácio “por se tratar de um acordo de interesse dos brasileiros e como 
o Centro de Lançamento fica em Alcântara, aqui no Maranhão, temos a responsabilidade 
de estudar o assunto e acompanhar os interesses dos Alcantarenses e de todos os 
maranhenses”. 
 
Uma das preocupações que o acordo traz é a possibilidade de uma expansão do Centro 
de Lançamento, o que poderia desabrigar cerca de 2700 famílias quilombolas da região. 
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Assembleia homenageará Alcione com a Medalha Manuel Beckman 

Foi aprovado, na sessão desta quinta-feira (21), os Projetos de Resolução Legislativa 004 
e 019/19, que dispõem, respectivamente, sobre a entrega da Medalha Manuel Beckman 
à cantora Alcione Nazareth e, “in memoriam”, aos ex-deputados Jean Carvalho, Valdir 
Jorge e João Silva. 
 

 
 
O deputado Ciro Neto (PP) é o autor da comenda aos ex-deputados, que foram vítimas 
de acidente aéreo no dia 25 de março de 1996, quando se deslocavam para o município 
de Imperatriz para participar das sessões plenárias da Assembleia Itinerante. 
 
Alcione 
 
A homenagem à cantora Alcione Nazareth, que também é compositora e instrumentista, 
foi proposta pelo deputado Wendell Lages (PNM). “Alcione Nazareth é, sem dúvida, uma 
das maiores artistas maranhenses, sendo grande incentivadora e divulgadora da cultura 
de sua terra em todo o mundo. Portanto, nada mais justo do que esta Casa prestar 
homenagem a ela, que engrandece a cultura do nosso Estado”, disse Wendell Lages, 
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acrescentando ainda que, em sua galeria de troféus, Alcione tem títulos e honrarias que 
poucos artistas conseguiram obter ao longo de suas carreiras. 
 
Ligada ao Carnaval, foi uma das fundadoras da Escola de Samba Mirim Mangueira do 
Amanhã, da qual é presidente de honra. Já ganhou 25 Discos de Ouro, 7 de Platina, sendo 
dois de Platina Duplo, 3 DVDs de Ouro e 1 DVD de Platino. 
 
Biografia 
 
Alcione Dias Nazareth, denominada carinhosamente de “Marrom” e “Rainha do Samba”, 
nasceu em São Luís do Maranhão no dia 21 de novembro de 1947. É a quarta de nove 
filhos do casal João Carlos e Felipa. Por influência do pai, policial e integrante da banda 
de sua corporação, viu-se desde muito cedo inserida dentro de um ambiente musical. 
Foi também o pai quem lhe ensinou a tocar diversos instrumentos de sopro, como 
trompete e clarinete. 
 
Desde os 9 anos, já tocava em festas de amigos e familiares. Sua primeira apresentação 
profissional foi aos 12 anos, na Orquestra Jazz Guarani, regida por seu pai, quando 
precisou substituir o crooner da orquestra que estava rouco. Na ocasião, cantou as 
canções “Pombinha Branca” e o fado “Ai, Mouraria”. 
 
Aos 18 anos, formou-se professora primária na Escola do Curso Normal. Lecionou por 
apenas dois anos, quando foi demitida porque estava ensinado seus alunos a tocar 
trompete e essa atitude acabou desagradando a direção da escola. Após a demissão, 
passou a dedicar-se exclusivamente à música. Conseguiu, então, uma vaga em um 
sorteio e passou a apresentar-se na TV do Maranhão. Além de cantar na TV, também se 
apresentava em bares e boates de várias cidades. 
 
Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1967. Com a ajuda de seu amigo Everaldo, começou 
a cantar em boates de bares daquela cidade. Por meio de programas de calouros, foi 
chamada para fazer apresentações. Venceu as duas primeiras eliminatórias do programa 
A Grande Chance, de Flávio Cavalcanti. Nessa mesma época, conseguiu fazer um teste 
de voz na TV Excelsior e passou com boa colocação. Assinou, então, seu primeiro 
contrato profissional, apresentando-se no programa Sendas do Sucesso. Após seis 
meses, realizou uma turnê de quatro meses pela América Latina. 
 
Logo em seguida, recebeu uma proposta de turnê pela Itália e mudou-se para a Europa, 
residindo por lá durante dois anos. Já se apresentou nos mais prestigiosos palcos do 
Brasil e do mundo. 
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Wellington aciona Ministério Público para obrigar Prefeitura de Paço do Lumiar a 
cumprir legislação 

Na última terça-feira (19), o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) acionou o 
Ministério Público solicitando que sejam adotadas providências para obrigar a Prefeitura 
de Paço do Lumiar a cumprir a Lei 11.738/2008 (piso salarial) e o Estatuto Municipal do 
Magistério, assegurando, assim, o cumprimento dos direitos dos professores. 
 

 
 
A ação do deputado Wellington resulta de solicitações e denúncias formuladas pelos 
professores da Rede Municipal de Ensino. 
 
“Estamos encaminhando todas as informações e meios de provas que recebemos dos 
professores de Paço do Lumiar. Entre as solicitações, há a imediata revogação das 
realizadas de maneira ilegal e arbitrária pela Secretaria Municipal de Educação de Paço 
do Lumiar. Além disto, a efetivação da devida e justa equiparação salarial, seja pela via 
da dobra no salário dos profissionais que cumprem jornada de 40 horas semanais, seja 
por meio da redução desta jornada para 30 horas semanais, conforme processo iniciado 
em 2018 pela referida gestão municipal. O nosso compromisso é com os professores”, 
disse Wellington. 
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Deputado Antônio Pereira anuncia obras em Davinópolis 

O deputado Antônio Pereira (DEM) anunciou, nesta quinta-feira (21), que o Governo do 
Estado, por meio da Secretaria de Infraestrutura (Sinfra), construirá quatro quilômetros 
de asfalto e uma pista de caminhada, na cidade de Davinópolis, na Região Tocantina. 
 

 
 
O anúncio foi feito depois que o parlamentar participou, em São Luís, de reunião com o 
secretário de Estado da Sinfra, Clayton Noleto, acompanhado do prefeito do município 
de Davinópolis, Raimundo “Coquinho”, vereadores e secretários municipais. 
 
Na ocasião, o secretário Clayton Noleto garantiu que mandará uma equipe a Davinópolis, 
na próxima semana, para levantar detalhes das obras de construção de 4 km de asfalto 
e da pista de caminhada (de 2 km), da saída da cidade até a Vila Santa Lúcia. 
 
Reconhecimento  
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Em nome da população de Davinópolis, Antônio Pereira agradeceu o empenho do 
secretário Clayton Noleto, que atendeu prontamente o pedido das obras, pleiteadas 
também pelo prefeito Raimundo “Coquinho” e pelos vereadores. 
 
Já o prefeito Raimundo “Coquinho”, vereadores e secretários municipais destacaram o 
empenho do deputado Antônio Pereira, que sempre esteve com as portas do seu 
gabinete abertas para recebê-los e atender os pleitos da população de Davinópolis. 
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Deputada Dra.Thaiza pede apoio da segurança pública para elucidação de assassinato 

Na sessão plenária desta quarta-feira (20), a deputada Dra.Thaiza Hortegal (PP) 
repercutiu o assassinato cruel e bárbaro do professor Algenir Ferreira, ocorrido terça-
feira (19). O caso chocou a Baixada Maranhense e está sob investigação da Delegacia 
Regional de Pinheiro. Em seu discurso, a parlamentar anunciou Moção de Pesar e pediu 
apoio da Secretaria de Estado de Segurança Pública para a elucidação do crime. 
 

 
 
“Venho aqui pedir ao secretário de Estado de Segurança, Jefferson Portela, que dê um 
suporte para a Delegacia de Pinheiro, em nome do delegado Oseas, que está à frente 
desse caso, para que seja desvendado o mais rápido possível. Foi um crime bárbaro, com 
requinte de crueldade. Chocou toda a região, não só a cidade de Pinheiro, pois o 
professor tinha um legado nas áreas da cultura e educação, e não só naquela cidade, 
mas por várias outras da Baixada, onde era conhecido. Uma pessoa que deixou um 
legado muito importante e que, de forma trágica, inesperada, precoce, teve a vida 
brutalmente, covardemente, cruelmente tirada,” relatou a deputada. 
 
Professor de escola de Pinheiro foi assassinado com perfurações às margens da MA-006 
 

https://luiscardoso.com.br/politica/2019/03/professor-de-escola-de-pinheiro-foi-assassinado-com-perfuracoes-as-margens-da-ma-006/
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A parlamentar destacou a trajetória de Algenir, “que fez parte do grupo político do 
prefeito Luciano Genésio há 20 anos”. O episódio é considerado pela deputada Thaiza 
como crime de ódio, morte motivada por preconceitos, como homofobia. Por isso, ela 
pediu, além da dedicação dos investigadores, polícias militar e civil, que a segurança 
pública intensifique o trabalho na região por causa de outros assassinatos em Pinheiro, 
que têm tirado a vida dos jovens. 
 
“A cidade está de luto por esse crime tão bárbaro e que vem se repetindo em Pinheiro. 
É o terceiro caso no município. E o que mais nos preocupa é que, também, em pleno 
século XXI, vemos aumentar os crimes de ódio, como homofobia. Em Pinheiro, quase 
todo o dia, um jovem é assassinado e isso tem nos preocupado, tirado a paz naquele 
município e a população tem vivido amedrontada com tanta violência. Precisamos nos 
unir com os demais órgãos policiais e judiciais para tentar reverter essa situação e dá 
uma resposta a esses e outros crimes à sociedade”, finalizou. 
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Zé Inácio solicita cópia de acordo entre Brasil e EUA para uso da base de Alcântara 

O deputado Zé Inácio encaminhou na manhã desta quarta-feira (20) à mesa diretora da 
Assembleia um pedido para que a casa solicite ao Ministério das Relações Exteriores e 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação uma cópia do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas assinado por representantes do Brasil e dos Estados Unidos 
da América (EUA) e documentos referentes ao acordo assinado no último dia 18 de 
março. 
 

 
 
O documento trata do uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara pelos EUA. 
 
Uma tentativa de acordo para uso da Base de Alcântara já havia sido feita em 2000, mas 
não foi aprovado pelo Congresso Nacional. Vários pontos do documento foram 
questionados, entre eles um que permitia aos americanos transitarem com material pela 
área sem passar por inspeção do exército brasileiro. 
 
De acordo com Zé Inácio “por se tratar de um acordo de interesse dos brasileiros e como 
o Centro de Lançamento fica em Alcântara, aqui no Maranhão, temos a responsabilidade 
de estudar o assunto e acompanhar os interesses dos Alcantarenses e de todos os 
maranhenses”. 
 
Uma das preocupações que o acordo traz é a possibilidade de uma expansão do Centro 
de Lançamento, o que poderia desabrigar cerca de 2700 famílias quilombolas da região. 
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Detinha visita APAE de São Luís e ouve principais demandas da entidade 

A deputada estadual Detinha (PR) visitou a APAE de São Luís (Associação de Pais e 
Amigos dos Excepcionais), nesta terça-feira (20), onde se reuniu com a diretoria da 
entidade, representada pelo presidente, Sebastião Vanderlan Rolim, pela assessora 
jurídica, Conceição Rolim, e pela gestora, Christiane Diniz. 
 

 
 
Na oportunidade, a parlamentar conheceu os espaços da entidade e ouviu relatos das 
principais demandas, abrangendo as áreas nas quais são prestados atendimentos, como 
o laboratório, que atende a cerca de 150 pacientes por dia (incluindo as famílias dos 
deficientes), salas de aula, salas de informática e a área onde é realizado o teste do 
pézinho. Os serviços são oferecidos diariamente e atendem a todos os municípios 
maranhenses. 
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“Sou assistente social,e enquanto profissional da área, é um prazer enorme entrar num 
ambiente como esse, onde somos bem recepcionados desde o primeiro contato. 
Parabenizo à atual gestão, que é cuidadosa e responsável. Fui gestora de municipio por 
oito anos e sei das dificuldades que a população enfrenta. A APAE de São Luís, com 
certeza, é uma referência de trabalho”, afirmou a deputada. 
 
A parlamentar, que já levanta essa bandeira social, pretende buscar novas formas de 
apoio, não somente para a APAE de São Luís, mas para todas as regionais do estado. 
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Assembleia presta homenagem a bombeiros que participaram de resgates em 
Brumadinho 

Na manhã desta quarta-feira (20), a Assembleia Legislativa realizou sessão solene para 
entrega da Medalha do Mérito Legislativo Manuel Beckman a militares do Corpo de 
Bombeiros do Maranhão que participaram dos resgates às vítimas do rompimento da 
barragem da Vale em Brumadinho (MG). 
 

 
 
A medalha foi concedida por meio do Projeto de Resolução Legislativa 009/2019, de 
autoria do deputado Neto Evangelista (DEM), aos 22 bombeiros maranhenses enviados, 
pelo Governo do Maranhão, em missão humanitária e social, para dar apoio às buscas 
avançadas em Brumadinho, após o rompimento da barragem na mina Córrego do Feijão, 
ocorrida no dia 25 de janeiro deste ano. 
 
A sessão solene, presidida pelo primeiro vice-presidente da Assembleia, deputado 
Glaubert Cutrim(PDT), foi bastante prestigiada e contou com a presença dos deputados 
César Pires (PV), Dra. Helena Dualibe (Solidariedade), Leonardo Sá (PR), Duarte Júnior 
(PC do B), Ariston Sousa (Avante), Dr. Iglésio (PDT), Wendel Lages (PMN), Rildo Amaral 
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(Solidariedade), Vinícius Louro (PR), Zé Inácio Lula (PT), Marco Aurélio (PC do B) e Zito 
Rolim (PDT). 
 
Também estavam presentes o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson 
Portela; o secretário de Estado de Articulação Política e Comunicação Social, Rodrigo 
Lago; o comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, coronel Célio Roberto; o 
tenente-coronel da Marinha, Moura; o delegado geral da Polícia Civil, Márcio Henrique, 
bombeiros e familiares. 
 
Durante a solenidade, Neto Evangelista destacou que a entrega da medalha, considerada 
a maior honraria concedida pelo Poder Legislativo Estadual, deu-se em reconhecimento 
ao bravo trabalho desempenhado pelos bombeiros no desastre de Brumadinho, que 
ficará na história do Brasil. 
 
“A Assembleia Legislativa do Maranhão realiza esta solenidade em reconhecimento aos 
vinte e dois bombeiros que foram servir ao povo brasileiro em Brumadinho. Eles já foram 
reconhecidos pelo Governo do Estado e, agora, são homenageados nesta Casa. Nada 
mais justo do que reconhecer esses homens e essas mulheres, servidores públicos do 
Maranhão, que saíram daqui sem saber o que iam encontrar lá em Minas Gerais. Eles 
foram cumprir a missão de salvar vidas e, muitas das vezes, também, dando um consolo 
para aquelas famílias que queriam, pelo menos, enterrar seus entes queridos. Ali, eles 
mostraram dedicação e solidariedade. Então, nada mais justo do que fazer um 
reconhecimento público entregando a maior honraria da Assembleia Legislativa, que é a 
Medalha Manuel Beckman”, disse Neto Evangelista. 
 
Ambiente desolador 
 
A missão em Brumadinho foi coordenada pelo comandante dos Bombeiros em 
Itapecuru, Major Patrício Daniel Penha. Ele afirmou que o ambiente era desolador, muito 
triste e de destruição. Também disse que era com satisfação que o Corpo de Bombeiros 
recebia a condecoração. 
 
“É com grande satisfação que nós recebemos mais essa comenda, pois aumenta ainda 
mais o compromisso da instituição para com a sociedade, haja vista que essa comenda 
concedida pelos deputados, na verdade, é a representação do povo maranhense que 
esteve atuando em Brumadinho. Então, para nós, é um reconhecimento de um trabalho 
sério, com muito vigor físico e bravura, que os bombeiros do Maranhão exerceram 
durante os 22 dias que estiveram empregados. Infelizmente, o ambiente era desolador, 
muito triste e de destruição, mas nós estávamos ali, minimizando o sofrimento de 
algumas famílias. O Brasil esteve ali representado porque as suas corporações estiveram 
naquela ocorrência”, lamentou. 
 
O comandante do Corpo de Bombeiros do Maranhão, coronel Célio Roberto, destacou 
que a missão em Brumadinho foi um trabalho importante e de muita responsabilidade. 
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“A solidariedade já é uma constante e move a corporação. A tragédia em Brumadinho 
foi mais uma missão cumprida, com dedicação e solidariedade, pelos nossos 22 
bombeiros, enviados pelo governador Flávio Dino”. 
 
“Os senhores são campeões em reconhecimento pelo bem que fazem ao povo brasileiro. 
Vocês são anjos de luz que se fizeram presentes ali em Brumadinho, ajudando no foi 
possível. Essa condecoração concedida pela Assembleia Legislativa é mais do que justa, 
pois os senhores são herois hoje e sempre”, disse o secretário Jefferson Portela. 
 
No encerramento da solenidade, Glaubert Cutrim agradeceu a presença de todos e 
elogiou a iniciativa de Neto Evangelista em prestar a homenagem.  “Não só esta 
Assembleia sente-se orgulhosa por esta homenagem, mas todo o povo do Maranhão se 
orgulha pelo Corpo de Bombeiros e, em especial, pelos militares que estiveram em 
Brumadinho. Em nome desta Casa, sintam-se todos condecorados com esta medalha” 
afirmou Glaubert Cutrim, agradecendo ao governador Flávio Dino e a todo corpo de 
segurança do Estado que trabalham em conjunto pelo bem-estar da população do 
Maranhão. 
 
Homenageados 
 
Major QOCBM Patrício Daniel dos Passos Penha 
Major QOCBM Nilson da Silva Azevedo Junior 
Capitão QOCBM Claudionor Ribeiro Moraes 
Capitão QOCBM, Jonatan Silva Coutinho 
1° Tenente BM, David Martins Soares 
1° Tenente QOCBM, Cleyston José Raimundo Nunes Moreira 
2° Tenente QOCBM, Elenilton Ribeiro de Sousa 
Sub Tenente BM, Adelson Vales dos Santos 
1° Sargento BM, Alessandra Lisboa Rodrigues 
1° Sargento BM, Marcos Aurélio Ribeiro 
2° Sargento BM, Carlos Arnoldo Cardoso Silva 
2° Sargento BM, Antônio Claudio Silva Santos 
2° Sargento BM, Jorge Luís da Conceição Bottentuit 
3° Sargento BM, Elismar de Souza; Christiano Cabral Oliveira 
3° Sargento BM, Rafael Gustavo Ribeiro Ramos 
3° Sargento BM, Anderson Max Silveira de Oliveira 
Cabo BM, Julyanno Édino de Freitas Nascimento 
Cabo BM, Brenda Aline Barros Matos 
Soldado BM, Jefferson Mauro Serra Rabelo 
Soldado BM, Wanderson dos Santos Neves 
Soldado BM Alex dos Anjos Pereira 
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na 
TV Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
 
“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
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servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
 
“Participamos da reunião com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida 
uma parceria para a produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. 
O termo de compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do 
TJ e MP, que estrearam na atual gestão”, destacou o diretor de Comunicação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin Jinkings. 
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No Dia Internacional da Síndrome de Down, deputado Wellington reafirma importância 
da inclusão social no Maranhão 

 
 
O Dia Internacional da Síndrome de Down é celebrado anualmente em 21 de março, 
fazendo alusão aos 03 cromossomos no par número 21, característico das pessoas com 
Síndrome de Down, e está no calendário oficial da Organização das Nações Unidas, sendo 
comemorado pelos 193 países-membros da ONU. 
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Nesta data também se comemora o Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome 
de Down no Maranhão, amparada pela Lei 10.839/18 de autoria do deputado Wellington 
do Curso, para assegurar os direitos de inclusão social em todo o Estado. 
 
A criação desta lei surgiu pela necessidade de chamar a atenção de toda a sociedade 
maranhense, para que sejam promovidas ações que oportunizem a inclusão em diversos 
âmbitos da sociedade para os portadores de Síndrome de Down. 
 
O deputado Wellington frisa a importância de suprimir o preconceito e a desinformação, 
mas também os desafios da inclusão social, através desta Lei. Pois a Síndrome de Down 
não é uma doença e sim uma mutação do material genético humano, presente em todas 
as raças, mas com necessidades especiais. 
 
“Por reconhecermos que o indivíduo com Síndrome de Down merece respeito, garantia 
de direitos e oportunidades de inclusão social, temos no Maranhão a Lei 10.839/18, de 
nossa autoria, que institui o Dia Estadual da Conscientização sobre a Síndrome de Down, 
objetivando promover, proteger e assegurar o exercício pleno e equitativo de todos os 
direitos humanos e liberdades fundamentais. O desafio da inclusão social deve ser 
abraçado e defendido por todos, para que, então, superemos os obstáculos e as 
eventuais limitações. Nossa luta continua em defesa dos anjos que Deus colocou aqui na 
terra para, com amor e força, nos dar o verdadeiro exemplo de superação”, declarou o 
professor e deputado Wellington do Curso. 
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Adriano propõe mais segurança para o trânsito no Jaracati 

 
Deputado Adriano defende ida de representantes da prefeitura e do governo à Assembleia Legislativa para  
debater a questão 

 
O recente protesto popular que fechou a Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati, 
motivado pelo atropelamento de toda uma família e a decorrente morte de uma criança, 
sensibilizou o deputado Adriano (PV), que propôs uma série de medidas para dar mais 
segurança à população e descongestionar o trânsito no local. A construção de passarelas, 
investimento em tecnologia de videomonitoramento, faixas de pedestres, sinalização 
eficiente e implementação de medidas socioeducativas são algumas das propostas 
levantadas no plenário da Assembleia, nesta quinta-feira (21). 
 
“Esta questão deve ser amplamente debatida. Precisamos trazer a esta Casa 
representantes da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado para que a gente possa 
discutir soluções para a segurança no trânsito em São Luís”, disse Adriano, que postou 
em suas mídias sociais mensagens de apoio aos manifestantes e solidariedade à família 
envolvida no trágico acidente. 
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O deputado lembrou que, durante a manifestação, a população questionou a 
funcionalidade do sistema de vigilância eletrônica no local, onde há instalada uma torre 
de videomonitoramento. 
 
“Precisamos ter acesso às imagens daquele acidente, caso tenha sido registrado, para 
que seja identificado o motorista atropelador. O videomonitoramento foi uma iniciativa 
do governo Roseana. Na época, a população tinha acesso, assim com a imprensa, a uma 
série de imagens de furtos e outros crimes, atos libidinosos, acidentes de trânsito e 
atropelamentos”, destacou Adriano. 
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Adriano condena venda de imóveis do Estado para cobrir rombo no Fepa no governo 
Flávio Dino 

 
Deputado Adriano concedeu entrevista ao repórter Jorge Aragão, da Rádio Mirante AM 

 
Em entrevista ao repórter Jorge Aragão (Rádio Mirante AM), o deputado Adriano Sarney 
(PV) criticou a intenção do governo comunista de Flávio Dino de vender imóveis do 
Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa) para cobrir o rombo decorrente dos 
sucessivos saques realizados pelo próprio governo nos recursos do dessa vez 
 
“Em vez de devolver o dinheiro que tirou do patrimônio financeiro dos aposentados, o 
governo quer vender o patrimônio material (bens, imóveis)”, condenou o parlamentar. 
 
Outro assunto da entrevista, ao vivo para o programa Ponto Final, apresentado pelo 
jornalista Roberto Fernandes, foi a pressa inexplicável do governo em aprovar o projeto 
de lei que cria o Programa Habitar no Centro. 
 
Adriano quer debater e aprimorar o projeto, ampliando os benefícios aos diversos 
bairros adjacentes do Centro Histórico de São Luís. 
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na 
TV Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
 
“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
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servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
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Em visita ao TCE, Othelino Neto discute parceria para divulgação das ações do órgão na 
TV Assembleia 

 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição de presidente do Poder  
Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
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“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
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Othelino discute divulgação de ações do TCE na TV Assembleia 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), fez uma visita de cortesia, nesta quinta-feira (21), ao presidente do Tribunal de 
Contas do Estado (TCE), Nonato Lago. Na ocasião, foram tratados, entre outros assuntos, 
a viabilidade de veiculação de um programa sobre as ações do TCE na grade da TV 
Assembleia. 
 
Também participaram do encontro o conselheiro do TCE, Raimundo Oliveira Filho; o 
secretário de Administração, Ambrósio Guimarães Neto; o diretor de Administração da 
Alema, Antino Noleto; o diretor de Comunicação da Alema, Edwin Jinkings; e o 
procurador-geral da Alema, Tarcísio Araújo. 
 
Othelino Neto destacou a satisfação em visitar a instituição, não somente na condição 
de presidente do Poder Legislativo, mas como servidor efetivo do Tribunal de Contas. Ele 
também frisou a futura parceria entre a Assembleia Legislativa e o TCE, para a divulgação 
das ações do órgão em um programa que será incluído na grade da TV Assembleia. 
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“Nós conversamos um pouco sobre o tribunal e os novos passos que vai dar. Tratamos 
da futura participação do Tribunal de Contas na grade da TV Assembleia, que será muito 
importante para levar as informações daquilo que o tribunal produz para o Maranhão e 
o Brasil. Para mim, não só na condição de presidente do Poder Legislativo, mas como 
servidor efetivo da Casa, é razão de grande alegria estar aqui e discutir parcerias com o 
Tribunal de Contas”, ressaltou Othelino. 
 
Entre outras coisas, o diretor Edwin Jinkings informou que a parceria seguirá a linha 
harmônica já estabelecida também com outras instituições. “Participamos da reunião 
com o presidente do TCE e, entre outros assuntos, foi discutida uma parceria para a 
produção e veiculação de um programa do órgão na TV Assembleia. O termo de 
compromisso deverá ser assinado em breve, nos moldes dos programas do TJ e MP, que 
estrearam na atual gestão”, destacou. 
 
Nonato Lago, presidente do TCE, agradeceu a visita de cortesia. “Uma visita de cortesia, 
que muito honra o Tribunal de Contas, até porque o visitante, além de exercer a função 
de presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, é um funcionário dos quadros do 
TCE”. 
 
“Esse diálogo com o Poder Legislativo é muito salutar, uma vez que o Tribunal de Contas 
tem uma vinculação direta com esse poder. É uma satisfação para nós recebermos o 
presidente Othelino, duplamente, por ser presidente da Assembleia e funcionário do 
Tribunal de Contas”, ratificou o conselheiro Raimundo Oliveira Filho. 
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Adriano propõe mais segurança para o trânsito no Jaracati 

 
 
O recente protesto popular que fechou a Avenida Carlos Cunha, no bairro Jaracati, 
motivado pelo atropelamento de toda uma família e a decorrente morte de uma criança, 
sensibilizou o deputado Adriano (PV), que propôs uma série de medidas para dar mais 
segurança à população e descongestionar o trânsito no local. A construção de passarelas, 
investimento em tecnologia de videomonitoramento, faixas de pedestres, sinalização 
eficiente e implementação de medidas socioeducativas são algumas das propostas 
levantadas no plenário da Assembleia, nesta quinta-feira (21). 
 
“Esta questão deve ser amplamente debatida. Precisamos trazer a esta Casa 
representantes da Prefeitura de São Luís e do Governo do Estado para que a gente possa 
discutir soluções para a segurança no trânsito em São Luís”, disse Adriano, que postou 
em suas mídias sociais mensagens de apoio aos manifestantes e solidariedade à família 
envolvida no trágico acidente. 
 
O deputado lembrou que, durante a manifestação, a população questionou a 
funcionalidade do sistema de vigilância eletrônica no local, onde há instalada uma torre 
de videomonitoramento. 
 
“Precisamos ter acesso às imagens daquele acidente, caso tenha sido registrado, para 
que seja identificado o motorista atropelador. O videomonitoramento foi uma iniciativa 
do governo Roseana. Na época, a população tinha acesso, assim com a imprensa, a uma 
série de imagens de furtos e outros crimes, atos libidinosos, acidentes de trânsito e 
atropelamentos”, destacou Adriano. 
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Neto Evangelista agradece Flávio Dino pela obra da Ponte de Areias em Santa Rita 

 
 
Em seu mais recente pronunciamento na sessão plenária da Assembleia Legislativa, o 
deputado Neto Evangelista agradeceu o governador Flávio Dino pela obra da Ponte de 
Areias, no município de Santa Rita, que deverá ser entregue ainda este ano. 
 
A ponte que ligará diversos povoados do município de Santa Rita cortados pelo rio 
Itapecuru, tem 125 metros de extensão, duas vias e beneficiará cerca de 10 mil 
moradores. 
 
“É uma obra pela qual muito lutamos. Trata-se de uma luta encabeçada pelo meu 
saudoso pai, João Evangelista e que sensibilizou, também, o governador Flávio Dino e a 
secretária das Cidades à época, Flávia Alexandrina. Eles, assim como o meu pai, foram 
incansáveis para que esse sonho começasse a ser concretizado”, destacou. 
 
Em seu discurso, Neto Evangelista fez questão de traçar uma linha do tempo contando 
cada etapa da luta para tirar a ponte do papel e tocar a execução. Segundo ele, em 2013, 
a obra manteve-se em atividade somente nos primeiros meses. Já em 2015, após reunião 
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com o governador Flávio Dino, Neto Evangelista garantiu a continuidade dos trabalhos, 
com a celebração de dois convênios entre o governo e o município de Santa Rita. 
 
O primeiro convênio, no valor de R$ 4,8 milhões, diz respeito à construção da ponte cuja 
execução já está 85% do total. O segundo convênio, pouco mais de R$ 2 milhões, foi 
destinado a construção das duas cabeceiras da ponte, que não estavam previstas no 
projeto inicial. Esta última parte está em fase de execução dos acessos. Segundo a ex-
secretária de Cidades e Desenvolvimento Urbano, Flávia Alexandrina, o conjunto da obra 
da Ponte de Areias está atestado e fiscalizado pelo governo do estado. 
 
“Agora, com o sonho prestes a ser realizado, é hora de comemorar e de agradecer, em 
nome do povo de Santa Rita, a todos que contribuíram para que o projeto vingasse, 
principalmente ao governador Flávio Dino, grande responsável pela conclusão dessa 
obra tão importante”, finalizou o deputado. 

 

 


