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Othelino destina emenda para ambulância em Pinheiro e critica descaso do prefeito 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), enviou ofício ao secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Marcelo 
Tavares, solicitando, com urgência, liberação de emenda de sua autoria, no valor de R$ 
160 mil, com objetivo de adquirir uma ambulância para socorrer a população da 
cidade. Ele repercutiu, na sessão desta quarta-feira (21), e demonstrou tristeza com um 
vídeo, viralizado na internet, de um cidadão que se acidentou na cidade, sofreu um 
acidente de moto e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi 
chamada para socorrê-lo, mas não havia nenhuma ambulância para transportar o 
paciente até o Hospital Antenor Abreu. 
 
“Fiquei triste ao ver aquela cena, um cidadão numa maca, numa carroceria de uma 
caminhonete que teve que ficar aberta. Os servidores do Samu se dispuseram, inclusive 
até chegaram a se expor, pois foram também no mesmo local. Parabenizo esses 
servidores por essa ação, apesar do transporte inadequado, demonstrando o 
compromisso com o cuidado para com a vida das pessoas, mas é muito lamentável ver 
essa situação na principal cidade da Baixada Maranhense”, relatou. 



 

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 

 

 
 
Na tribuna, Othelino Neto revelou que, no final do ano passado, convidou o prefeito de 
Pinheiro, Luciano Genésio, para que ele viesse à Assembleia discutir a emenda 
parlamentar, mas ele não demonstrou o menor interesse. “Eu queria apenas discutir 
com ele, que aliás nos derrotou nas eleições do ano passado, a emenda para beneficiar 
a cidade. Infelizmente, o prefeito não veio até aqui, não demonstrou interesse”, frisou. 
 
Segundo Othelino, com o desinteresse do prefeito, que não quis receber a ajuda para o 
município, e a evidente necessidade urgente, observada nesse caso citado e em 
inúmeros outros, ele solicitou ao governador Flávio Dino uma ambulância ao município 
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de Pinheiro por meio de emenda. “Independente da simpatia ou da antipatia política, é 
preciso ter cuidado com a vida das pessoas. Já que o prefeito não se dispôs a vir aqui, a 
emenda já está disponibilizada e eu tenho certeza de que, em um curto espaço de 
tempo, o governo do Estado, assim como entregou já a diversos municípios que têm 
sérias dificuldades, vai enviar uma nova ambulância para a cidade”, comentou. 
 
O deputado enfatizou, no pronunciamento, que não é obrigação do governo do Estado 
doar ambulâncias para os municípios. Em Pinheiro, o Hospital Jackson Lago está 
funcionando, atendendo as pessoas e tem ambulância, mas o Samu não dispõe de 
nenhuma. 
 
“Já solicitei ao governador e, pela sensibilidade que ele tem tido com os problemas, 
mesmo aqueles que são de responsabilidade dos prefeitos, estou certo de que ele vai 
atender a essas solicitações e, no menor espaço de tempo possível, doar uma 
ambulância ao município de Pinheiro para que as pessoas não mais sejam 
transportadas de forma desumana em caminhonetes, como aconteceu com este último 
caso, que saiu não só na imprensa da cidade, mas também nas redes sociais e foi 
veiculado por televisões da capital do Estado”, comentou. 
 
Othelino Neto disse esperar que a Prefeitura de Pinheiro faça os devidos reparos nas 
ambulâncias para que as pessoas possam ter atendimento médico emergencial e que 
não precisem se locomover até o hospital em automóvel próprio e sim em veículos 
apropriados de forma segura. “De minha parte, apesar do prefeito não ter se 
interessado, já está disponibilizada a emenda para as pessoas da cidade”, concluiu. 
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Lula lidera no Maranhão e Bolsonaro aparece em seguida; Temer é desaprovado por 
90% 

 
 
Pesquisa do instituto Escutec, encomendada pelo PMDB e divulgada nesta quarta-feira 
(21), mostra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) liderando a disputa 
presidencial no Maranhão. Na consulta espontânea, Lula tem 35,2% das intenções de 
votos dos maranhenses. O deputado federal Jair Bolsonaro (PSC) aparece em seguida, 
com 5,3%, acompanhado de perto por Marina Silva (2,7%), Dilma Rousseff (1,0%), Ciro 
Gomes (0,7%), João Doria Jr. (0,4%), Sérgio Moro (0,3%), Joaquim Barbosa (0,3%), 
Michel Temer (0,2%) e Geraldo Alckmin (0,2%). 
 
No levantamento estimulado, quando são apresentados os nomes dos candidatos, Lula 
continua na frente com 60,3% das citações, contra 10,4% de Marina Silva e 9,6% de 
Bolsonaro.  
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A pesquisa aferiu a avaliação do governo do presidente Michel Temer (PMDB) no 
Maranhão. 90,6% dos entrevistados desaprovam sua gestão e somente 7,8% aprovam. 
 
Em relação a disputa para o governo do estado, a Escutec aponta a ex-governadora 
Roseana Sarney (PMDB) com 32,9% das intenções e o governador Flávio Dino (PCdoB) 
com 25,9%. Em terceiro está o deputado estadual Eduardo Braide (PMN), com 11,4%, 
seguido pelo senador Roberto Rocha (PSB), com 6,6%, e pela ex-prefeita de Lago da 
Pedra Maura Jorge (Podemos), com 2,5%. 
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Para o Senado, o ministro do Meio Ambiente, Sarney Filho (PV), e o deputado federal 
Zé Reinado (PSB) lideram com 13% e 10,8%, respectivamente. Na sequência, aparecem 
Gastão Vieira (Pros), 10%; Lobão Filho (PMDB), 9,2%; Waldir Maranhão (PP), 6,3%; 
Weverton Rocha (PDT), 6,2%; e Clóvis Fecury (DEM), 2,1%. 
 
A pesquisa foi realizada em 80 municípios, no mês de junho, e foram ouvidos 2.034 
eleitores. 
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Wellington denuncia à Polícia Federal e ao MPF possível desvio de recursos do 
Ministério dos Esportes no Maranhão… 

 
 
Em defesa do esporte no Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
apontou fatos que implicam em indícios de desvios de recursos públicos por parte do 
Ministério dos Esportes. 
 
O ofício com a denúncia foi encaminhado à Superintendência da Polícia Federal; ao 
Ministério Público Maranhão; Controladoria Regional da União no Estado do Maranhão 
(CGU), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas do Estado (TCE), e Tribunal 
de Contas da União (TCU). 
 
As denúncias remetem a possibilidade de desvio de recursos que deveriam ser 
aplicados na reforma do estádio “Beira Rio”, no bairro da Ilhinha, e no estádio do 
“Jairzão”, no bairro do Coroadinho, ambos em São Luís. 
 
De acordo com relatos dos moradores, o campo teve vistoria de técnicos para fazer a 
reforma. Um prazo de vinte dias foi dado na época para o início da recuperação do 
estádio. Conforme a placa que ainda se encontra no local (Estádio Beira Rio), a obra foi 
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orçada em R$ 298.923,59 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e três 
reais e cinquenta e nove centavos), deveria ter sido iniciada em junho de 2016 e 
concluída em setembro do mesmo ano, o que não aconteceu. 
 

 
 
“Não é a primeira vez que recebemos denúncias de má administração do dinheiro 
público. Quanto ao esporte no Maranhão, isso também é perceptível. De acordo com o 
portal da transparência do Governo Federal, um convênio foi firmado entre a 
Prefeitura de São Luís com o Ministério dos Esportes para a reforma nos espaços 
esportivos Jairzão, Estádio Beira Rio e construção de vestuário. 
 
O valor do convênio foi de R$ 429.731,25, sendo liberado até hoje R$ 214.865,63 e, até 
agora, nada foi feito. Uma vergonha vista por todos. Por isso, oficializamos a denúncia 
que não é nossa, mas sim da população”, disse o deputado Wellington. 
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Agora é pra valer! Wellington apresenta requerimento e começa a coletar assinatura 
para a CPI da Saúde 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (21), o deputado estadual Wellington do Curso (PP), 
apresentou e fez a leitura do Requerimento solicitando a instalação de uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa do Maranhão, 
agora, o documento necessita da adesão de pelo menos 14 deputados, para ser 
iniciada. 
 
“A CPI da Saúde tem por finalidade investigar contratos e/ou convênios firmados com 
a Secretária de Estado da Saúde, bem como os supostos serviços que foram objetos 
dos contratos e/ou convênios, no período de 2008 a 2017, fundamentando-se nas 
possíveis irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados à saúde 
pública, como o desvio de mais de R$ 1 bilhão que deveria ser aplicado no sistema de 
saúde do Estado do Maranhão, conforme relatório da Operação Sermão aos peixes, 
na Polícia Federal, e ampla divulgação dos meios de comunicação, em especial, no 
quadro “Cadê o dinheiro que tava aqui?”, do Programa do Fantástico, da Rede Globo, 
exibido no dia 11 de junho de 2017. As constantes denúncias de irregularidades na 
saúde do Maranhão, como no caso dessa última investigação da Polícia Federal que 
identificou o desvio de R$ 18 milhões, já agora em 2017, são aliadas a problemas de 
estrutura, falta de medicamentos, atraso nos salários dos funcionários do setor, que 
resultaram na solicitação para criar uma CPI e para investigar os desvios de recursos 
na saúde”, disse Wellington 
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Governo tenta suprir desgaste com aumento de imposto com programas juros zero, 
alerta Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez um alerta a respeito da Medida Provisória 
nº 233/2017, que institui o Programa Maranhão Juros Zero, de autoria do governo 
Flávio Dino (PCdoB), aprovada na Assembleia nesta quarta-feira (21). Segundo o 
parlamentar, essa proposta deveria ter sido discutida na recém-criada Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que ele preside, bem como seguir o trâmite 
normal da Casa, passando pelas comissões temáticas. “É uma clara tentativa do 
governador Flávio Dino de suprir o aumento de impostos que ele impõe aos 
empresários e à toda a população”, critica. 
 
De acordo com Adriano, é preciso ficar atento para alguns pontos do Maranhão Juros 
Zero. “Por exemplo, esse programa não tem carência. O microempresário toma um 
empréstimo e no mês seguinte já tem que começar a pagar a primeira parcela. 
Também não sabemos quais são as taxas que serão pagas. Enfim, tudo isso nós 
tínhamos que discutir mais”, disse o deputado. 
 
Segundo o parlamentar, o setor de micro e pequenos empresários e empresárias 
compõem uma rede de milhares de pessoas, que representam 98% das empresas do 



 

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 

estado, uma parcela importante da sociedade que certamente vai se unir para fiscalizar 
esse programa do governo. “Vamos acompanhar a quantidade de tomadores de 
empréstimo, monitorar a curva de inadimplência e colher mais informações junto ao 
Banco do Brasil e à Caixa Econômica, porque esse é um projeto que tem parceria de 
bancos oficiais. Nós queremos saber como esse projeto vai funcionar, de fato, para 
que não seja apenas mais uma iniciativa puramente eleitoreira do governo 
comunista”, explicou Adriano. 
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Wellington denuncia à Polícia Federal e ao MPF possível desvio de recursos do 
Ministério dos Esportes no Maranhão 

 
 
Em defesa do esporte no Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
apontou fatos que implicam em indícios de desvios de recursos públicos por parte do 
Ministério dos Esportes. O ofício com a denúncia foi encaminhado à Superintendência 
da Polícia Federal; ao Ministério Público Maranhão; Controladoria Regional da União 
no Estado do Maranhão (CGU), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), e Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
As denúncias remetem a possibilidade de desvio de recursos que deveriam ser 
aplicados na reforma do estádio “Beira Rio”, no bairro da Ilhinha, e no estádio do 
“Jairzão”, no bairro do Coroadinho, ambos em São Luís. 
 
De acordo com relatos dos moradores, o campo teve vistoria de técnicos para fazer a 
reforma. Um prazo de vinte dias foi dado na época para o início da recuperação do 
estádio. Conforme a placa que ainda se encontra no local (Estádio Beira Rio), a obra foi 
orçada em R$ 298.923,59 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e três 
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reais e cinquenta e nove centavos), deveria ter sido iniciada em junho de 2016 e 
concluída em setembro do mesmo ano, o que não aconteceu. 
 
“Não é a primeira vez que recebemos denúncias de má administração do dinheiro 
público. Quanto ao esporte no Maranhão, isso também é perceptível. De acordo com 
o portal da transparência do Governo Federal, um convênio foi firmado entre a 
Prefeitura de São Luís com o Ministério dos Esportes para a reforma nos espaços 
esportivos Jairzão, Estádio Beira Rio e construção de vestuário. O valor do convênio 
foi de R$ 429.731,25, sendo liberado até hoje R$ 214.865,63 e, até agora, nada foi 
feito. Uma vergonha vista por todos. Por isso, oficializamos a denúncia que não é 
nossa, mas sim da população”, disse o deputado Wellington. 
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Deputado Zé Inácio destaca aniversário de 82 anos da cidade de Bequimão 

 
 
O deputado Zé Inácio utilizou a tribuna na quarta-feira (21) para destacar as 
comemorações em alusão ao aniversário da cidade de Bequimão, no dia 19 de junho, 
pelos 82 anos de fundação. 
 
Durante a fala, Zé Inácio falou sobre a inauguração da escola municipal da cidade. “A 
inauguração desta escola é só um pequeno passo para a construção de um futuro 
digno para as crianças de nossa cidade, um pequeno passo para o progresso de 
Bequimão”, disse. A escola, que conta com mais de seis salas de aula, atenderá, em 
média, 450 alunos, e fica localizada na comunidade Ferro de Engomar, na estrada para 
o Quindíua. 
 
Outro destaque feito pelo deputado foi à homenagem feita na escolha do nome da 
escola. “Parabenizo também a homenagem que foi feita ao nominar aquela escola, 
reconhecendo uma das pessoas mais importantes que nós tivemos no município 
voltado à educação, e que contribuiu muito para a educação bequimãoense, a 
senhora Benedita Gusmão Moraes, a professora Bibi”, enfatizou. 
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Na oportunidade, durante a festa em comemoração, professora Bibi foi homenageada. 
“Lá estiveram os parentes da professora, como a senhora Suely, que fez uma fala 
representando toda a família Moraes. Aproveito também para reconhecer, aqui na 
tribuna, a pessoa do Bastico, que é uma grande liderança política em Bequimão, da 
família Moraes, que não pode estar presente por questões de saúde”, falou. 
 
A festividade foi marcada pela realização de diversas atividades voltadas para a 
população bequimãoense, como corridas, torneio ciclístico, cavalgada e para fechar o 
dia de comemoração um grande show comandado pelos artistas Luciana Simões e Alê 
Muniz. Zé Inácio parabenizou ainda a excelente gestão que o prefeito Zé Martins e o 
vice Magal vêm realizando na cidade. 
 

  



 

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 destina emenda para ambulância em Pinheiro 

e critica descaso de Luciano Genésio 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/06/2017 

Othelino destina emenda para ambulância em Pinheiro e critica descaso de Luciano 
Genésio 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), enviou ofício ao secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Marcelo 
Tavares, solicitando, com urgência, liberação de emenda de sua autoria, no valor de R$ 
160 mil, com objetivo de adquirir uma ambulância para socorrer a população da 
cidade. Ele repercutiu, na sessão desta quarta-feira (21), e demonstrou tristeza com um 
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vídeo, viralizado na internet, de um cidadão que se acidentou na cidade, sofreu um 
acidente de moto e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi 
chamada para socorrê-lo, mas não havia nenhuma ambulância para transportar o 
paciente até o Hospital Antenor Abreu. 
 
“Fiquei triste ao ver aquela cena, um cidadão numa maca, numa carroceria de uma 
caminhonete que teve que ficar aberta. Os servidores do Samu se dispuseram, 
inclusive até chegaram a se expor, pois foram também no mesmo local. Parabenizo 
esses servidores por essa ação, apesar do transporte inadequado, demonstrando o 
compromisso com o cuidado para com a vida das pessoas, mas é muito lamentável 
ver essa situação na principal cidade da Baixada Maranhense”, relatou. 
 
Na tribuna, Othelino Neto revelou que, no final do ano passado, convidou o prefeito de 
Pinheiro, Luciano Genésio, para que ele viesse à Assembleia discutir a emenda 
parlamentar, mas ele não demonstrou o menor interesse. “Eu queria apenas discutir 
com ele, que aliás nos derrotou nas eleições do ano passado, a emenda para 
beneficiar a cidade. Infelizmente, o prefeito não veio até aqui, não demonstrou 
interesse”, frisou. 
 

 
 
Segundo Othelino, com o desinteresse do prefeito, que não quis receber a ajuda para o 
município, e a evidente necessidade urgente, observada nesse caso citado e em 
inúmeros outros, ele solicitou ao governador Flávio Dino uma ambulância ao município 
de Pinheiro por meio de emenda. “Independente da simpatia ou da antipatia política, 
é preciso ter cuidado com a vida das pessoas. Já que o prefeito não se dispôs a vir 
aqui, a emenda já está disponibilizada e eu tenho certeza de que, em um curto 
espaço de tempo, o governo do Estado, assim como entregou já a diversos municípios 
que têm sérias dificuldades, vai enviar uma nova ambulância para a cidade”, 
comentou 
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O deputado enfatizou, no pronunciamento, que não é obrigação do governo do Estado 
doar ambulâncias para os municípios. Em Pinheiro, o Hospital Jackson Lago está 
funcionando, atendendo as pessoas e tem ambulância, mas o Samu não dispõe de 
nenhuma. 
 
“Já solicitei ao governador e, pela sensibilidade que ele tem tido com os problemas, 
mesmo aqueles que são de responsabilidade dos prefeitos, estou certo de que ele vai 
atender a essas solicitações e, no menor espaço de tempo possível, doar uma 
ambulância ao município de Pinheiro para que as pessoas não mais sejam 
transportadas de forma desumana em caminhonetes, como aconteceu com este 
último caso, que saiu não só na imprensa da cidade, mas também nas redes sociais e 
foi veiculado por televisões da capital do Estado”, comentou. 
 
Othelino Neto disse esperar que a Prefeitura de Pinheiro faça os devidos reparos nas 
ambulâncias para que as pessoas possam ter atendimento médico emergencial e que 
não precisem se locomover até o hospital em automóvel próprio e sim em veículos 
apropriados de forma segura. “De minha parte, apesar do prefeito não ter se 
interessado, já está disponibilizada a emenda para as pessoas da cidade”, concluiu. 
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Plenário aprova medida provisória que institui o Programa Maranhão Juros Zero 

 
 
O Plenário aprovou, na manhã desta quarta-feira (21), a Medida Provisória nº 
233/2017, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Maranhão Juros 
Zero. De acordo com a Mensagem Governamental nº 027/2017, este programa tem 
como objetivo incentivar o empreendedorismo, alavancar o investimento produtivo e 
promover a geração de emprego e renda no Estado. 
 
Na mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino explica 
que, com este programa, microempresários do Maranhão terão a facilidade de solicitar 
empréstimo financeiro, sem pagar qualquer valor a mais. O Programa Maranhão Juros 
Zero, iniciativa do Governo do Estado em parceria com o Banco do Brasil, tem como 
objetivo estimular os pequenos empreendedores, movimentar a economia local e criar 
vagas de trabalho. 
 
Quem aderir ao programa poderá solicitar empréstimo de até R$ 20 mil e a cada 
pagamento das parcelas dentro do prazo, os juros serão imediatamente devolvidos. 
Segundo a mensagem governamental, os micro e pequenos negócios estão entre os 
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que mais contratam e são de grande importância para manter a economia das cidades 
em movimento. 
 
De acordo com o governador Flávio Dino, este programa foi pensado justamente para 
estimular esse segmento do ramo empresarial e garantir que permaneçam em 
atividade, além de se sentirem mais confiantes para investir em seus negócios e 
realizar contratações. 
 
Microempresários ou proprietários de empresas de pequeno porte, com faturamento 
anual de até 3,6 milhões, de todo o Maranhão podem se cadastrar nas agências do 
Banco do Brasil, até dia 30 de novembro. O Maranhão Juros Zero visa atender apelo da 
classe microempresarial pela abertura de mais condições de negócios, tendo o 
Governo como incentivador e apoiador. 
 
“É uma medida concreta que vai impactar diretamente no setor e fazer com que o 
empresário possa, de fato, promover a melhoria em seus negócios. Esperamos muitas 
adesões a esse programa de estímulo aos pequenos negócios”, enfatizou o governador, 
na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo. 
 
Para aderir ao programa, o interessado deve procurar qualquer agência do Banco do 
Brasil e fazer o empréstimo indicando o programa estadual. O empresário vai assinar 
Termo de Adesão ao Programa, autorizando o banco a disponibilizar para o Governo 
informações da operação contratada. A partir daí, o empreendedor será submetido às 
análises da instituição financeira para que seja confirmado o crédito. Valor total, 
quantidade de parcelas, prazo de pagamento e outras questões afins serão definidas 
pelo banco.  Os que obtiverem o empréstimo com a instituição parceria do programa 
não pagarão juros algum, desde que cumpram os prazos de pagamento. Ao Governo, 
caberá quitar estes juros. 
 
A devolução dos juros será feita com depósito em conta de livre movimentação que a 
empresa detenha na instituição financeira. O valor do empréstimo deve ser investido 
na ampliação dos negócios, aquisição de equipamentos, formação de capital de giro ou 
para sanar deficiências de caixa. A fim de possibilitar que microempreendedores de 
todas as regiões do estado possam participar, o Governo distribuiu os recursos do 
programa entre as 21 microrregiões do Estado, mapeadas pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE). 
 
Para a divisão do recurso foi considerado proporcionalmente ao número de empresas 
com cadastro ativo registradas nos municípios que compõem cada microrregião. O 
Governo do Estado investiu R$ 5 milhões para serem utilizados no pagamento dos 
juros, por empréstimos de valor total de até R$ 92 milhões, por meio de 
aproximadamente 18,5 mil operações de crédito a serem realizadas pelo programa. 
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GRATIFICAÇÃO DE ESTÍMULO PROFISSIONAL 
 
O Plenário também aprovou, na sessão desta quarta-feira, a Medida Provisória Nº 
232/2017 (Mensagem Governamental nº 024/2017), de autoria do Poder Executivo, 
que altera a Lei nº 9.858, de 1º de julho de 2013, que dispõe sobre a criação da 
Gratificação de Estímulo Profissional aos integrantes do Subgrupo Apoio Técnico e 
Subgrupo Apoio Administrativo do Grupo Administração Geral, e Grupo Ocupacional 
Atividades de Apoio Administrativo e Operacional (ADO). 
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ASSUNTO: Deusimar Serra reafirma Parceria com Ana do Gás 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 
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Deputada Ana do Gás e prefeito Deusimar reafirmam parceria e articulam ações para 
Paulo Ramos junto ao Governo do Estado 

 
 
A deputada estadual Ana do Gás, acompanhada do prefeito da cidade de Paulo Ramos, 
Deusimar Serra, foi mais uma vez recebida por Secretários de Estado no Palácio dos 
Leões na tarde de ontem, 20, para reuniões onde foram cobradas ações do governo 
para a cidade e também solicitado apoio a um grande evento, além de discussões em 
torno de articulações políticas. 
 
Primeiramente reunidos com o Secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry e em seguida com o Secretário Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, Ana 
do Gás e Deusimar Serra estão buscando recursos para melhorias em vários setores 
que necessitam de intervenção na cidade como educação, saúde, infraestrutura, além 
de solicitar apoio a grande festa do ‘Galo Duro’ na cidade que acontecerá em breve e 
promete ser um sucesso total. “Nós estamos aqui é para trabalhar juntos e é isso que 
estamos fazendo incansavelmente. O povo de Paulo Ramos pode ter certeza que muita 
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coisa boa está por vir”, disse a parlamentar. 
 
Ana do Gás foi a deputada estadual mais bem votada em Paulo Ramos nas eleições de 
2014 e tem se dedicado a trabalhar junto ao prefeito. Deusimar Serra agradeceu o 
trabalho que a deputada vem desempenhando: “A deputada Ana do Gás tem sido não 
apenas uma grande parceira política, mas também uma amiga e eu e o povo de Paulo 
Ramos só temos a agradecer. Ela sempre acreditou na minha eleição e esteve ao lado 
do meu grupo político e de todo povo de Paulo Ramos o tempo inteiro. Desde que 
assumi o mandato, a deputada vem sendo de uma importância enorme, pois está 
sempre presente, atua cobrando ações do governo do Estado, além de liberar emendas 
que tem ajudado e muito no nosso trabalho na gestão municipal. Essa é uma parceria 
consolidada, já vem de muito tempo, foi construída na base da confiança, do respeito e 
ainda vai durar bastante”, declarou o prefeito. 
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Associação dos Conselheiros do Maranhão homenageia Júnior Verde 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi homenageado pela Associação dos 
Conselheiros e Ex-Conselheiros Tutelares do Maranhão (ACECTMA) durante o 
encerramento do 12º Encontro de Formação dos Conselheiros e Ex-Conselheiros da 
Baixada Maranhense, realizado no último final de semana, em Vitória do Mearim. O 
evento teve o apoio do parlamentar, e reuniu representantes de mais de 50 municípios 
da Baixada e da região central do Estado. 
 
Júnior Verde participou da programação do último dia, e colaborou com os debates 
sobre a eficiência do sistema de garantia de direitos, o fortalecimento dos conselhos 
tutelares e a relação dos conselhos com a Polícia Militar. No final do encontro, o 
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parlamentar recebeu um certificado, em agradecimento ao trabalho que vem 
realizando em defesa da categoria e em defesa dos direitos das crianças e dos 
adolescentes. 
 
“Tivemos aí o reconhecimento pelo nosso trabalho, ao receber esse honroso 
certificado. Isso só reforça nosso compromisso com nossas crianças e adolescentes, e 
claro, com os conselhos tutelares do Maranhão”, agradeceu o deputado, que foi autor 
de Proposta de Emenda Constitucional (PEC), aprovada por unanimidade, e que alterou 
a Constituição do Estado no sentido de regulamentar o apoio do Governo com base no 
princípio da equidade, e a criação dos conselhos a partir do número de habitantes. 
 
O parlamentar também participa da Frente Parlamentar em Defesa das Crianças e 
Adolescentes (FENACRIA), que faz parte da União Nacional dos Legisladores e 
Lagislativos Estaduais (UNALE). 
 
“No próximo semestre, vamos ter a oportunidade de ir a Brasília buscar apoio do 
Governo Federal para que nós possamos fortalecer ainda mais os Conselhos Tutelares 
do nosso Estado”, garantiu. A ACECTMA completa 13 anos no próximo dia 29 de julho. 
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Deputado Zé Inácio destaca aniversário de 82 anos da 
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Deputado Zé Inácio destaca aniversário de 82 anos da cidade de Bequimão 

O deputado Zé Inácio utilizou a tribuna na quarta-feira (21) para destacar as 
comemorações em alusão ao aniversário da cidade de Bequimão, no dia 19 de junho, 
pelos 82 anos de fundação. 
 

 
 
Durante a fala, Zé Inácio falou sobre a inauguração da escola municipal da cidade. “A 
inauguração desta escola é só um pequeno passo para a construção de um futuro 
digno para as crianças de nossa cidade, um pequeno passo para o progresso de 
Bequimão”, disse. A escola, que conta com mais de seis salas de aula, atenderá, em 
média, 450 alunos, e fica localizada na comunidade Ferro de Engomar, na estrada para 
o Quindíua. 
 
Outro destaque feito pelo deputado foi à homenagem feita na escolha do nome da 
escola. “Parabenizo também a homenagem que foi feita ao nominar aquela escola, 
reconhecendo uma das pessoas mais importantes que nós tivemos no município 
voltado à educação, e que contribuiu muito para a educação bequimãoense, a senhora 
Benedita Gusmão Moraes, a professora Bibi”, enfatizou. 
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Na oportunidade, durante a festa em comemoração, professora Bibi foi homenageada. 
“Lá estiveram os parentes da professora, como a senhora Suely, que fez uma fala 
representando toda a família Moraes. Aproveito também para reconhecer, aqui na 
tribuna, a pessoa do Bastico, que é uma grande liderança política em Bequimão, da 
família Moraes, que não pode estar presente por questões de saúde”, falou. 
 
A festividade foi marcada pela realização de diversas atividades voltadas para a 
população bequimãoense, como corridas, torneio ciclístico, cavalgada e para fechar o 
dia de comemoração um grande show comandado pelos artistas Luciana Simões e Alê 
Muniz. Zé Inácio parabenizou ainda a excelente gestão que o prefeito Zé Martins e o 
vice Magal vêm realizando na cidade. 
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Veja os números da Escutec para governador: Roseana, 

Dino e Braide são os primeiros 
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Veja os números da Escutec para governador: Roseana, Dino e Braide são os primeiros 

Como foi liberado o resultado da Escutec, não pelo instituto, o blog mostra agora o que 
vinha informando desde ontem: a ex-governadora Roseana Sarney lidera a pesquisa 
feita entre 80 cidades do Maranhão, ouvindo 2.034 eleitores, para o cargo de 
governador. O atual governador Flávio Dino é o segundo colocado e o deputado 
Eduardo Braide, revelação da eleição de 2016 em São Luís, aparece em terceiro. 
Confira os gráficos divulgados hoje pela manhã no Blog do Diego Emir 
 

 
 
No cenário espontâneo, quando não é apresentado nenhum nome ao leitor 
entrevistado, Roseana lidera também, mas com pequena margem que possibilita o 
empate técnico. Eduardo Braide mantém a terceira posição. Confira os números 
abaixo. 
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projetos na área da educação… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/06/2017 

César Pires destaca importância de seminário sobre projetos na área da educação… 

 
 
O deputado César Pires destacou nesta quarta-feira, 21, a importância do Seminário 
Escola Sem Partido, que será realizado na próxima segunda-feira, 26, às 14:30, no 
auditório Fernando Falcão, com a participação de membros e do relator da comissão 
especial criada na Câmara Federal para analisar projetos de lei que propõem alterações 
na Lei de Diretrizes e Base da Educação (LDB). 
 
Ele conclamou parlamentares, educadores e representantes de instituições a 
participarem do evento. 
 
“Serão discutidos projetos dos deputados federais Erivelto Santana, Jean Wyllyse 
outros que propõem mudanças no processo educacional, alterando a Lei 9394/96, a 
nossa LDB. Uns querem restringir às famílias o direito de tratar de questões 
referentes aorientação sexual, moral e religiosa dos alunos. A escola pode perder, 
por exemplo, o direito de um colocar um crucifixo, de fazer um culto, ainda que 
ecumênico, para prevalecer a laicidade assentada na nossa Constituição”, disse César 
Pires, referindo-se a projetos que estão em tramitação na Câmara Federal. 
 
César Pires também citou projeto do deputado Jean Willis, que propõe total liberdade 
aos alunos e professoresno que se refere a orientação de gênero e sexual, e 
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estabelecendo que a escola é obrigada a respeitar a opção de cada cidadão. 
 
“A comissão especial foi criada para analisar a constitucionalidade dessas 
proposições e dar seu parecer para que esses projetos sejam votados no plenário da 
Câmara Federal. Por isso atendemos a solicitação do deputado Hildo Rocha e 
convidamos representantes das universidades Estadual e Federal do Maranhão, do 
Conselho de Educação, do Sindicato dos Professores, do Unicef e demais instituições 
para darem a sua contribuição no debate dessas questões”, ressaltou. 
 
O deputado concluiu enfatizando que o Maranhão precisa dar a sua contribuição na 
análise desses projetos, já que as mudanças que forem aprovadas na LDB serão 
aplicadas no processo educacional em todo Brasil. 
 
“Peço aos colegas, representantes das instituições e sobretudo os educadores 
participem desse debate para que o nosso estado não fique omisso. Parabenizo o 
deputado Hildo Rocha por trazer a discussão desses projetos para o Maranhão e 
temos a convicção de que será um debate muito proveitoso”, finalizou. 
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Stenio Rezende reúne vereadores de Santa Inês e ouve as necessidades da população… 

 
Rezende ouviu cada um dos vereadores presentes sobre os problemas de Santa Inês 

 
O deputado estadual e segundo secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, 
Stênio Rezende (DEM), esteve reunido na noite de ontem, 19, com o presidente da 
Câmara Municipal de Santa Inês, Manoel do Sindicato (PTC), o empresário Vavá e 15 
vereadores do município, discutindo a atual situação política da cidade e as 
necessidades da população santainesense. 
 
A reunião entre parlamentar e vereadores foi um convite do Presidente da Câmara e 
do empresário. 
 
O deputado ouviu dos representantes municipais a situação política de Santa Inês, bem 
como as necessidades expostas pela população. Ele reafirmou seu compromisso com a 
prefeita Vianey e com os vereadores, destacando as emendas que já foram destinadas 
ao município para área da saúde e segurança. 
 
– Como representante na casa do povo, reafirmo o meu compromisso em ouvir e 
atender as necessidades da população, para que a prefeita Vianey e os vereadores 
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tenham condições de oferecer a Santa Inês que todos merecem – enfatizou Rezende. 
 

 
No encontro foi servido um jantar para os participantes, em clima de confraternização e aliança 

 
Estiveram presentes no encontro, os vereadores: Orlando Mendes (PDT); Danilo (PEN); 
Pedro Tavares (DEM); Ademarzinho (PTB); Antonio Silva (PSC); Dr. Breno Raposo 
(DEM); Paizinha (PEN); Maria Alves (PHS); Magnata (PEN); Filho da Farmácia (PEN); 
Irmão Raimundo (PSD); Madeira (DEM); Sargento Oliveira (PR) e Siqueira (PSB). 
 
A situação política do estadual também foi uma pauta bastante debatida na reunião. 
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ASSUNTO: Qual o número do processo, caro Cafeteira?!? 
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Qual o número do processo, caro Cafeteira?!? 

Líder do governo Flávio Dino anunciou na Assembleia Legislativa, há dois meses, que o 
chefe iria processar o delator que o acusou de receber propina de R$ 200 mil; ao 
contrário do presidente Michel Temer, até agora não se tem notícia da ação do 
comunista. 
 

 
O post de Gilberto Léda: até agora não se tem notícia da ação de Dino contra o delator anunciada por Cafeteira 

 
No dia 18 de abril, o líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa, 
deputado Rogério Cafeteira (PSB), anunciou em alto e bom na Casa: 
 
“Tenho convicção disso [de que o governador processará o delator]. Mas quem vai 
fazer isso não precisa sair dizendo”, destacou. 
 
Já se vão exatos dois meses da declaração do parlamentar, dada ao blog de Gilberto 
Léda. (Leia aqui) 
 
Mas como Cafeteira disse o que ele próprio disse que não precisava sair dizendo, este 
blog compara a suposta ação de Dino com outro investigado da Operação Lava Jato, o 

http://gilbertoleda.com.br/2017/04/18/flavio-dino-deve-processar-delator-diz-cafeteira/
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presidente Michel Temer (PMDB). 
 
Temer anunciou no sábado, 17, que iria processar o empresário Joesley Batista – a 
quem chamou de “bandido notório” – por calúnia e difamação. Dois dias depois, 
cumpriu a promessa e entrou com as ações na Justiça. 
 
Há se de perguntar para o líder do governo maranhense: 
 
Qual o número do processo, caro cafeteira?… 
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Fábio Braga participa de inaugurações de escolas dignas em Peritoró… 

 
Braga agradece ao projeto de recuperação das escolas em Peritoró… 

 
O deputado Fábio Braga integrou, na segunda-feira, 19, a comitiva do governador 
Flávio Dino, que esteve em Peritoró para a inauguração de duas escolas construídas 
pelo Governo do Estado, através do Programa Escola Digna. 
 
Foram entregues à população a Unidade de Ensino Municipal Juarez Nunes, no 
povoado Bacuri, distante cerca de 7 km da sede municipal, e a Escola Municipal 
Gonçalves Dias, na comunidade quilombola de Santa Maria, a 17 quilômetros. 
 
O Padre Josias Lima, prefeito de Peritoró, destacou a importância da parceria do 
Governo pela melhoria da educação no Maranhão, afirmando. 
 
– Esse programa Escola Digna, que o governador está implantando no estado, é uma 
bênção, pois, está tirando muitas crianças da escola de palha e dando mais 
dignidade, mais condições de aprendizagem para nossas crianças e isso é cidadania, é 
progresso, é saúde, é dignidade. Obrigado governador – agradeceu. 
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…E acompanhou o discurso do governador Flávio Dino 

 
– É na educação de um povo, onde se revelam as virtudes de um governante, porque 
é a partir de uma intervenção como essa que o Programa Escola Digna promove no 
Estado, mas promove especialmente em comunidades do porte de Santa Maria e 
Bacuri, que a gente avalia de fato o tamanho e extensão da vontade política – 
ponderou, o deputado, usando frases de Coelho Neto. 
 
Fábio Braga concluiu suas observações dizendo que graças ao pedido que fez ao 
governador Flávio Dino, o município de Peritoró será também contemplado nos 
próximos meses, com uma ambulância, para reforçar seu sistema de saúde, e com o 
Programa Mais asfalto, para recuperar algumas das principais vias de circulação. 
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“Governo tenta suprir desgaste com aumento de imposto com programa juros zero”, 
alerta Adriano 

 
Adriano Sarney disse que o setor de micro e pequenos empresários vai se unir para fiscalizar o programa do governo 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez um alerta a respeito da Medida Provisória 
nº 233/2017, que institui o Programa Maranhão Juros Zero, de autoria do governo 
Flávio Dino (PCdoB), aprovada na Assembleia nesta quarta-feira (21). Segundo o 
parlamentar, essa proposta deveria ter sido discutida na recém-criada Frente 
Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, que ele preside, bem como seguir o trâmite 
normal da Casa, passando pelas comissões temáticas. “É uma clara tentativa do 
governador Flávio Dino de suprir o aumento de impostos que ele impõe aos 
empresários e à toda a população”, critica. 
 
De acordo com Adriano, é preciso ficar atento para alguns pontos do Maranhão Juros 
Zero. “Por exemplo, esse programa não tem carência. O microempresário toma um 
empréstimo e no mês seguinte já tem que começar a pagar a primeira parcela. 
Também não sabemos quais são as taxas que serão pagas. Enfim, tudo isso nós 
tínhamos que discutir mais”, disse o deputado. 
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Segundo o parlamentar, o setor de micro e pequenos empresários e empresárias 
compõem uma rede de milhares de pessoas, que representam 98% das empresas do 
estado, uma parcela importante da sociedade que certamente vai se unir para fiscalizar 
esse programa do governo. “Vamos acompanhar a quantidade de tomadores de 
empréstimo, monitorar a curva de inadimplência e colher mais informações junto ao 
Banco do Brasil e à Caixa Econômica, porque esse é um projeto que tem parceria de 
bancos oficiais. Nós queremos saber como esse projeto vai funcionar, de fato, para que 
não seja apenas mais uma iniciativa puramente eleitoreira do governo comunista”, 
explicou Adriano. 
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Wellington denuncia à PF e ao MPF possível desvio de recursos do Ministério dos 
Esportes no Maranhão 

 
Deputado Wellington levantou suspeita de desvio de recursos que deveriam ser aplicados na reforma  
dos estádios “Beira Rio”, na Ilhinha, e “Jairzão”, no Coroadinho 

 
Em defesa do esporte no Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
apontou fatos que implicam em indícios de desvios de recursos públicos por parte do 
Ministério dos Esportes. O ofício com a denúncia foi encaminhado à Superintendência 
da Polícia Federal; ao Ministério Público Maranhão; Controladoria Regional da União 
no Estado do Maranhão (CGU), Ministério Público Federal (MPF), Tribunal de Contas do 
Estado (TCE), e Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
As denúncias remetem a possibilidade de desvio de recursos que deveriam ser 
aplicados na reforma do estádio “Beira Rio”, no bairro da Ilhinha, e no estádio do 
“Jairzão”, no bairro do Coroadinho, ambos em São Luís. 
 



 

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 

 
Placas com informações sobre a reforma do estádio da Ilhinha, orçada em mais de R$ 
200 mil 
 
De acordo com relatos dos moradores, o campo teve vistoria de técnicos para fazer a 
reforma. Um prazo de vinte dias foi dado na época para o início da recuperação do 
estádio. Conforme a placa que ainda se encontra no local (Estádio Beira Rio), a obra foi 
orçada em R$ 298.923,59 (duzentos e noventa e oito mil, novecentos e vinte e três 
reais e cinquenta e nove centavos), deveria ter sido iniciadas em junho de 2016 e 
concluída em setembro do mesmo ano, o que não aconteceu. 
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Cópia da denúncia encaminhada pelo deputado Wellington do Curso à Polícia Federal 

 
“Não é a primeira vez que recebemos denúncias de má administração do dinheiro 
público. Quanto ao esporte no Maranhão, isso também é perceptível. De acordo com o 
portal da transparência do Governo Federal, um convênio foi firmado entre a 
Prefeitura de São Luís com o Ministério dos Esportes para a reforma nos espaços 
esportivos Jairzão, Estádio Beira Rio e construção de vestuário. O valor do convênio foi 
de R$ 429.731,25, sendo liberado até hoje R$ 214.865,63 e,até agora, nada foi feito. 
Uma vergonha vista por todos. Por isso, oficializamos a denúncia que não é nossa, mas 
sim da população”, disse o deputado Wellington. 
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Deputado Wellington apresenta requerimento e começa a coletar assinatura para a CPI 
da Saúde 

 
Deputado Wellington leu, na tribuna da Assembleia, o requerimento que propõe a criação da CPI da Saúde 

 
Na assessão de hoje Assembleia Legislativa, o deputado estadual Wellington do Curso 
(PP) apresentou e fez a leitura do requerimento solicitando a instalação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI da Saúde, na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. A proposta precisa da adesão de pelo menos 14 deputados para ser aceita 
pela Casa. 
 
“A CPI da Saúde tem por finalidade investigar contratos e/ou convênios firmados com a 
Secretária de Estado da Saúde, bem como os supostos serviços que foram objetos dos 
contratos e/ou convênios, no período de 2008 a 2017, fundamentando-se nas possíveis 
irregularidades na aplicação de recursos públicos destinados à saúde pública, como o 
desvio de mais de R$ 1 bilhão que deveria ser aplicado no sistema de saúde do Estado 
do Maranhão, conforme relatório da Operação Sermão aos peixes, na Polícia Federal, e 
ampla divulgação dos meios de comunicação, em especial, no quadro “Cadê o dinheiro 
que tava aqui?”, do Programa do Fantástico, da Rede Globo, exibido no dia 11 de junho 
de 2017. As constantes denúncias de irregularidades na saúde do Maranhão, como no 
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caso dessa ultima investigação da Polícia Federal que identificou o desvio de R$ 18 
milhões, já agora em 2017, são aliadas a problemas de estrutura, falta de 
medicamentos, atraso nos salários dos funcionários do setor, que resultaram na 
solicitação para criar uma CPI e para investigar os desvios de recursos na saúde,” disse 
Wellington 
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Deputado Zé Inácio destaca aniversário de 82 anos da cidade de Bequimão 

 
Para Zé Inácio, inauguração da escola foi um pequeno passo para a construção de um futuro digno para as  
crianças e para o progresso de Bequimão 

 
O deputado Zé Inácio utilizou a tribuna na quarta-feira (21) para destacar as 
comemorações em alusão ao aniversário da cidade de Bequimão, no dia 19 de junho, 
pelos 82 anos de fundação. 
 
Em sua fala, Zé Inácio destacou a inauguração da escola municipal da cidade. “A 
inauguração desta escola é só um pequeno passo para a construção de um futuro 
digno para as crianças de nossa cidade, um pequeno passo para o progresso de 
Bequimão”, disse. A escola, que conta com mais de seis salas de aula, atenderá, em 
média, 450 alunos, e fica localizada na comunidade Ferro de Engomar, na estrada para 
o Quindíua. 
 
Outro destaque feito pelo deputado foi à homenagem feita na escolha do nome da 
escola. “Parabenizo também a homenagem que foi feita ao nominar aquela escola, 
reconhecendo uma das pessoas mais importantes que nós tivemos no município 
voltado à educação, e que contribuiu muito para a educação bequimãoense, a senhora 
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Benedita Gusmão Moraes, a professora Bibi”, enfatizou. 
 
Na oportunidade, durante a festa em comemoração, professora Bibi foi homenageada. 
“Lá estiveram os parentes da professora, como a senhora Suely, que fez uma fala 
representando toda a família Moraes. Aproveito também para reconhecer, aqui na 
tribuna, a pessoa do Bastico, que é uma grande liderança política em Bequimão, da 
família Moraes, que não pode estar presente por questões de saúde”, falou. 
 
A festividade foi marcada pela realização de diversas atividades voltadas para a 
população bequimãoense, como corridas, torneio ciclístico, cavalgada e para fechar o 
dia de comemoração um grande show comandado pelos artistas Luciana Simões e Alê 
Muniz. Zé Inácio parabenizou ainda a excelente gestão que o prefeito Zé Martins e o 
vice Magal vêm realizando na cidade. 
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Othelino destina emenda para ambulância e critica descaso de Luciano Genésio em 
Pinheiro 

 
 



 

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 

 
Na tribuna, Othelino Neto revelou que, no final do ano passado, convidou Luciano Genésio para discutir emenda,  
mas ele não se interessou 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), enviou ofício ao secretário-chefe da Casa Civil do governo do Estado, Marcelo 
Tavares, solicitando, com urgência, liberação de emenda de sua autoria, no valor de R$ 
160 mil, com objetivo de adquirir uma ambulância para socorrer a população da 
cidade. Ele repercutiu, na sessão desta quarta-feira (21), e demonstrou tristeza com um 
vídeo, viralizado na internet, de um cidadão que se acidentou na cidade, sofreu um 
acidente de moto e a equipe do Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi 
chamada para socorrê-lo, mas não havia nenhuma ambulância para transportar o 
paciente até o Hospital Antenor Abreu. 
 
“Fiquei triste ao ver aquela cena, um cidadão numa maca, numa carroceria de uma 
caminhonete que teve que ficar aberta. Os servidores do Samu se dispuseram, inclusive 
até chegaram a se expor, pois foram também no mesmo local. Parabenizo esses 
servidores por essa ação, apesar do transporte inadequado, demonstrando o 
compromisso com o cuidado para com a vida das pessoas, mas é muito lamentável ver 
essa situação na principal cidade da Baixada Maranhense”, relatou. 
 
Na tribuna, Othelino Neto revelou que, no final do ano passado, convidou o prefeito de 
Pinheiro, Luciano Genésio, para que ele viesse à Assembleia discutir a emenda 
parlamentar, mas ele não demonstrou o menor interesse. “Eu queria apenas discutir 
com ele, que aliás nos derrotou nas eleições do ano passado, a emenda para beneficiar 
a cidade. Infelizmente, o prefeito não veio até aqui, não demonstrou interesse”, frisou. 
 
Segundo Othelino, com o desinteresse do prefeito, que não quis receber a ajuda para o 
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município, e a evidente necessidade urgente, observada nesse caso citado e em 
inúmeros outros, ele solicitou ao governador Flávio Dino uma ambulância ao município 
de Pinheiro por meio de emenda. “Independente da simpatia ou da antipatia política, é 
preciso ter cuidado com a vida das pessoas. Já que o prefeito não se dispôs a vir aqui, a 
emenda já está disponibilizada e eu tenho certeza de que, em um curto espaço de 
tempo, o governo do Estado, assim como entregou já a diversos municípios que têm 
sérias dificuldades, vai enviar uma nova ambulância para a cidade”, comentou. 
 
O deputado enfatizou, no pronunciamento, que não é obrigação do governo do Estado 
doar ambulâncias para os municípios. Em Pinheiro, o Hospital Jackson Lago está 
funcionando, atendendo as pessoas e tem ambulância, mas o Samu não dispõe de 
nenhuma. 
 
“Já solicitei ao governador e, pela sensibilidade que ele tem tido com os problemas, 
mesmo aqueles que são de responsabilidade dos prefeitos, estou certo de que ele vai 
atender a essas solicitações e, no menor espaço de tempo possível, doar uma 
ambulância ao município de Pinheiro para que as pessoas não mais sejam 
transportadas de forma desumana em caminhonetes, como aconteceu com este último 
caso, que saiu não só na imprensa da cidade, mas também nas redes sociais e foi 
veiculado por televisões da capital do Estado”, comentou. 
 
Othelino Neto disse esperar que a Prefeitura de Pinheiro faça os devidos reparos nas 
ambulâncias para que as pessoas possam ter atendimento médico emergencial e que 
não precisem se locomover até o hospital em automóvel próprio e sim em veículos 
apropriados de forma segura. “De minha parte, apesar do prefeito não ter se 
interessado, já está disponibilizada a emenda para as pessoas da cidade”, concluiu. 
 

 


