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Comissão de Saúde discute projeto que contempla direitos dos usuários dos serviços de 
saúde no Estado 

 
 
A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quarta-feira 
(22), uma discussão sobre propostas contidas no Projeto de Lei nº 228/16, de autoria 
do deputado Othelino Neto (PCdoB), que dispõe sobre os direitos dos usuários dos 
serviços e das ações de saúde no Estado. Durante a reunião, realizada na Sala das 
Comissões, o médico e professor João Batista Garcia, proferiu uma palestra sobre 
serviços na área de cuidados paliativos prestados em unidades da rede de saúde 
pública do Maranhão. 
 
A convite do deputado Othelino Neto, o médico João Batista Garcia, professor de 
anestesiologia e cuidados paliativos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), fez 
uma explanação sobre cuidados paliativos como uma área recente de atuação médica, 
que começa a ser regulamentada no Brasil. 
 
O presidente da Comissão de Saúde, deputado Levi Pontes (PCdoB), afirmou que a 
palestra do professor João Batista Garcia foi muito proveitosa, porque serviu para 
esclarecer questões relacionadas a técnicas adequadas no tratamento de doenças que 
ameaçam a continuidade da vida de inúmeros pacientes. 
 



 

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 

“Sabemos que há um grande déficit na formação destes profissionais que trabalham 
com a prevenção e o alívio do sofrimento. Além disso, a grande maioria da nossa 
população está desprovida de unidades paliativas, daí da importância deste projeto 
apresentado nesta Casa pelo deputado Othelino Neto”, declarou Levi Pontes. 
 
O deputado Othelino Neto, vice-presidente da Assembleia Legislativa e autor do 
projeto, explicou que a sua proposição busca a melhoria dos serviços e das ações de 
saúde no Estado, propondo também a regulamentação adequada dos cuidados 
paliativos na rede de saúde do Maranhão. 
 
“Além de elaborar este projeto, defendo a importância de se suscitar a discussão deste 
assunto, no sentido de que se possa assegurar mais qualidade de vida, também, às 
pessoas que sofrem de doenças sem perspectiva de cura”, declarou Othelino. 
 
O professor João Batista Garcia, que falou sobre falhas na formação de profissionais e 
sobre deficiências no sistema de saúde, disse que este projeto do deputado Othelino 
Neto contempla, com equipes multidisciplinares, pacientes que hoje estão em 
ambulatórios, enfermarias, UTIs ou sob assistência domiciliar. 
 
Além dos deputados Othelino Neto e Levi Pontes, a reunião contou também com a 
presença dos deputados Wellington do Curso (PP), Rafael Leitoa (PDT), Fábio Braga 
(SD), Sousa Neto (Pros), Glalbert Cutrim (PDT), Professor Marco Aurélio (PCdoB) e 
Edson Araújo (PSB). 
 
O Projeto de Lei nº 228/16, de autoria do deputado Othelino Neto, foi discutido na 
Comissão de Saúde e, após receber parecer favorável, seguirá para votação em 
plenário. “Foi importante que todos os deputados conhecessem o assunto e, além de 
gerarmos uma lei, gerarmos uma discussão sobre esse tema tão importante, mas que 
ainda é pouco discutido no Brasil e no Maranhão”, enfatizou o 1º vice-presidente da 
Assembleia. 
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Fábio Macedo destaca aquisição de kits para conselhos tutelares 

 
 
O deputado estadual e líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, destacou a entrega de kits para Conselhos Tutelares para 20 cidades 
maranhenses, que acontecerá nesta quinta-feira (23), às 14h no Palácio Henrique de La 
Roque, com a presença do Governador Flávio Dino e a Ministra dos Direitos Humanos, 
Luislinda Valois. 
 
Os kits dos Conselhos foram garantidos pelo deputado federal Weverton junto à 
Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, por meio de emenda 
individual, e devem facilitar o trabalho dos conselheiros nos municípios. 
Serão entregues para cada município 01 automóvel, 05 computadores, 01 impressora, 
01 refrigerador e 01 bebedouro. 
 
“Gostaria de parabenizar o deputado federal Weverton Rocha, pela coragem e seu 
trabalho na Câmara Federal, onde tem se destacado como grande liderança do estado. 
Ele, que é sempre atento às questões sociais, direcionou uma de suas emendas 
parlamentares, justamente para a aquisição de 20 kits para Conselhos Tutelares, que 
serão mais do que importantes para defesa das crianças e adolescentes do Maranhão”, 
disse Fábio. 
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Serão beneficiados os municípios de Amarante do Maranhão, Açailândia, Axixá, Brejo, 
Buritirana, Coroatá, Cururupu, Davinópolis, Godofredo Viana, Icatu, Igarapé Grande, 
Itinga do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Miranda do Norte, Mirinzal, Paulino Neves, 
Pedreiras, São Felix de Balsa, São João do Caru, Trizidela do Vale. 
 
Na ocasião, o parlamentar pedetista ainda chamou atenção em seu discurso para o 
trabalho realizado pelos conselheiros tutelares, que atuam no enfrentamento às 
violações dos direitos das crianças e adolescentes agindo no combate a situações de 
negligência, exploração sexual e violência física e psicológica. 
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“Antes tarde do que nunca”, diz deputado Wellington após cidade de Paraibano 
receber ambulância do Governo do Estado 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, para fazer referência à mais uma solicitação de sua autoria 
que foi atendida e resultou em benefício para a população. Dessa vez, foi a entrega de 
ambulância para a cidade de Paraibano, uma demanda já antiga do município, 
inclusive, foi apresentada por Wellington desde 2015. 
 
Ao se pronunciar, Wellington destacou que destinou, em 2016, emendas que seriam 
para aquisição de ambulância e disse que é motivo de alegria saber que uma solicitação 
do povo foi atendida. 
 
“Até fevereiro desse ano, havia uma única ambulância na cidade de Paraibano. Essa 
ambulância estava parada e sem motor. Em 2016, nós destinamos emendas 
parlamentares para a aquisição dessa ambulância, mas o valor não foi liberado pelo 
Governador. Agora, 01 ano depois da destinação e 40 dias após cobrarmos isso aqui no 
Plenário da Assembleia, ficamos felizes por atenderem essa solicitação que não é 
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minha, mas da população que sofre com o descaso na saúde pública. Afinal, antes 
tarde do que nunca. É esse o nosso objetivo: ouvir a população, apresentar as 
solicitações de forma independente e, então, conseguir ações que façam a diferença 
nas vidas das pessoas”, disse Wellington. 
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Rafael Leitoa comemora lançamento de Editais de Políticas estaduais de juventude em 
Timon 

 
 
Na tarde desta terça-feira (21), o deputado Rafael Leitoa (PDT), participou de uma 
reunião na Secretaria Extraordinária de Juventude, em São Luís, para tratar da inclusão 
de Timon como a cidade que apresentará três novos programas do Governo Estadual, 
que serão lançados na capital ainda no mês de março. Na reunião, foi confirmada a ida 
da Tatiana Pereira à Timon no dia 3 de abril, quando a cidade será anunciada como 
sede de mais uma edição da “Taça das Favelas”, torneio de futebol organizado pela 
Central Única das Favelas – CUFA. 
 
A reunião com a secretária Tatiana Pereira foi acompanhada pelo Coordenador 
Municipal de Juventude de Timon, Rafael Pretitude, do secretário municipal de 
Esportes, Lucélio Mendes e seu assessor, Willderley Paraíba, do presidente da Câmara 
de Timon, vereador Uilma Resende e os vereadores membros da Comissão de Esporte, 
Kaká do Frigosá, Felipe Andrade e Helber Guimarães. 
 
O deputado Rafael Leitoa destacou o fato de Timon ser a cidade escolhida, após o 
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lançamento na capital, para receber os Programas Tour Jovem Cidadão, Geração 
Ciência – 2ª Edição e Caravana da Juventude com Ciência, todos ações de parceria da 
SEEJUV com as secretarias de Turismo e Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Educação e Fapema. 
 
No próximo dia 3 de abril, os Editais para os programas relacionados acima, serão 
lançados em Timon, pela secretária Tatiana Pereira e, já estarão disponíveis para as 
inscrições dos jovens timonenses. “Saímos da reunião com resultados concretos e 
ainda conseguimos para Timon a 2ª edição da ‘Taça das Favelas’, campeonato de 
futebol entre diversos bairros da cidade”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Deputado Wellington apresenta Projeto que cria Programa de Incentivo ao Jovem 
Empreendedor no Maranhão 

 
 
Descobrir a aptidão vocacional e a percepção de oportunidades são os objetivos do 
Projeto de Lei 30/2016, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem 
Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas no Estado do Maranhão. A 
proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa, pelo deputado estadual Wellington 
do Curso (PP). 
 
O programa visa ampliar as oportunidades de negócios para jovens empresários, 
melhorar a qualidade gerencial dos empreendimentos, fomentar a atividade 
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econômica e estimular a criação e gestão de micro e pequenas empresas. 
 
“A escola precisa preparar o aluno para a vida, para o mercado de trabalho e para 
competir com os demais pelo sucesso. O nosso jovem estudante de hoje pode ser o 
empresário de amanhã. Por isso, a educação empreendedora tem uma posição 
estratégica no campo social e econômico. Por meio dela é possível estimular o 
desenvolvimento de competências duráveis e a possibilidade de inserção no mundo 
do trabalho”, destacou Wellington. 
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Edilázio aponta fracasso em principais setores da gestão Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) apontou uma série de falhas em alguns dos 
principais setores da administração Flávio Dino (PCdoB), em pronunciamento realizado 
hoje, na Assembleia Legislativa. 
 
O discurso do deputado tomou por base a apresentação do governador no programa 
partidário do PCdoB, veiculado na última terça-feira em rede nacional. 
 
“A única coisa válida nesse programa foi o cenário utilizado: o Centro Histórico, que 
apesar de abandonado e degradado, é de uma beleza extraordinária”, disse. 
 
Edilázio afirmou que Dino explorou o folclore – também abandonado, segundo o 
parlamentar -, mas evitou fazer referência a setores como Educação, Saúde e 
Segurança Pública, que enfrentam graves problemas. 
 
“Flávio Dino não falou do jeito comunista de administrar, perseguindo os seus 
adversários, perseguindo aquele que não reza a cartilha do comunismo. Não falou do 
dia de ontem mesmo, a prisão de um secretário adjunto que tomava conta das 
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penitenciárias do estado, onde continuamente há fugas. Ele não citou a corrupção no 
Governo dele, da assessora que foi demitida pegando propina de índio. Ele não falou 
da forma comunista de usar, exacerbadamente, os aviões e os helicópteros públicos, 
ele que tanto falava mal”, disse. 
 
O parlamentar citou a violência no estado. “O governador não falou da segurança 
pública, do programa “Mais Assalto”. Mês retrasado tivemos quase 80 assaltos a 
coletivos em nossa capital. Ele não falou das explosões de bancos, dia sim e dia não, 
em nosso estado. Ele não falou do sucateamento das nossas viaturas e não falou das 
mortes de militares que vêm ocorrendo como nunca houve em nenhum governo”, 
completou. 
 
Edilázio também citou o sucateamento dos hospitais e das UPAs da rede estadual, do 
não pagamento do 13º salário de funcionários do setor enfatizou o aumento de ICMS 
no estado. 
 
“Esse é o governo comunista. Ele foi garoto propaganda porque é o primeiro, único e 
espero que seja o último governador comunista do nosso País. Esse programa que 
passou ontem deveria ter sido veiculado no dia 1º de abril, que seria muito melhor 
para todos nós”, finalizou. 
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Zé Inácio acompanha entrega de ambulâncias para o município de Paraibano 

 
 
O deputado Zé Inácio participou na tarde desta segunda-feira (20) da entrega de 
ambulâncias realizada pelo governo do Estado, em solenidade realizada no Palácio dos 
Leões, onde o município de Paraibano foi contemplado. 
 
Para Zé Inácio essa iniciativa do governo do Estado não só beneficia a população desse 
município, como garante acesso à saúde e atendimento digno. 
 
As ambulâncias entregues têm capacidade para atender como Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado 
(USA). 
 
São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, 
cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo. 
 
Conta, ainda, com respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos, além de 
sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes potencialmente 
graves ou com descompensação no sistema orgânico. 
 
As cidades de Coelho Neto, Bom Jardim, Formosa da Serra Negra, Buriti Bravo e 
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Presidente Vargas também foram contempladas. 
 
No mesmo dia o deputado subiu a tribuna da Assembleia para parabenizar o 
Governador Flavio Dino pela entrega das ambulâncias e pelo investimento que vem 
realizando em melhorias na saúde do Estado. 
 
Inácio também parabenizou o prefeito de Paraibano, Zé Hélio, pelo seu empenho em 
buscar melhorias para o município, a exemplo disso à reunião realizada entre o 
prefeito, o governador e o parlamentar no início de fevereiro. 
 
Na reunião Flavio Dino comprometeu-se com a entrega da ambulância e a construção 
de pontes que ligam a zona rural a sede do município. Técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura já foram enviados ao município para vistoriar as pontes. 
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Rafael Leitoa comemora lançamento de Editais de políticas de juventude em Timon…. 

 
 
Na tarde de terça-feira, 21, o deputado Rafael Leitoa (PDT), participou de uma reunião 
na Secretaria Extraordinária de Juventude, em São Luís, para tratar da inclusão de 
Timon como a cidade que apresentará três novos programas do Governo Estadual, que 
serão lançados na capital ainda no mês de março. 
 
– Saímos da reunião com resultados concretos e ainda conseguimos para Timon a 2ª 
edição da ‘Taça das Favelas’, campeonato de futebol entre diversos bairros da cidade 
– finalizou Rafael Leitoa. 
 
Na reunião, foi confirmada a ida da Tatiana Pereira à Timon no dia 3 de abril, quando a 
cidade será anunciada como sede de mais uma edição da “Taça das Favelas”, torneio 
de futebol organizado pela Central Única das Favelas – CUFA. 
 
A reunião com a secretária Tatiana Pereira foi acompanhada pelo Coordenador 
Municipal de Juventude de Timon, Rafael Pretitude, do secretário municipal de 
Esportes, Lucélio Mendes e seu assessor, Willderley Paraíba, do presidente da Câmara 
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de Timon, vereador Uilma Resende e os vereadores membros da Comissão de Esporte, 
Kaká do Frigosá, Felipe Andrade e Helber Guimarães. 
 
O deputado Rafael Leitoa destacou o fato de Timon ser a cidade escolhida, após o 
lançamento na capital, para receber os Programas Tour Jovem Cidadão, Geração 
Ciência – 2ª Edição e Caravana da Juventude com Ciência, todos ações de parceria da 
SEEJUV com as secretarias de Turismo e Cultural, Secretaria de Desenvolvimento Social, 
Secretaria de Educação e Fapema. 
 
No próximo dia 3 de abril, os Editais para os programas relacionados acima, serão 
lançados em Timon, pela secretária Tatiana Pereira e, já estarão disponíveis para as 
inscrições dos jovens timonenses. 
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Glalbert agradece ao governo revitalização do cais de Ribamar… 

 
O cais será inaugurado nesta sexta-feira, 24 

 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), usou a tribuna nesta quarta-feira, 22, para 
agradecer o governador Flávio Dino (PCdoB), pela revitalização do Cais de São José de 
Ribamar. Glabert reconheceu a importância do governo na parceria em diversas obras 
fundamentais para o município. 
 
De acordo com o deputado, ainda em 2015, quando participou de reunião com o 
governador e o ex-prefeito de São José de Ribamar, Gil Cutrim (PDT), foram elencadas 
várias prioridades para o município, que, segundo o deputado, foram todas atendidas 
por Flávio Dino. 
 
– Estivemos numa reunião com o governador em 2015 e levamos vários projetos e 
pedidos meus, do ex-prefeito Gil Cutrim e da população em geral, entre eles, a 
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urbanização da Praia do Araçagy, recuperação da principal via do Parque Vitória, da 
Avenida Tancredo Neves, que liga a MA201 ao Socorrão II e a revitalização do Cais. 
Todas as solicitações foram prontamente atendidas, o que demonstra 
responsabilidade, parceria, compromisso e reconhecimento – avaliou o deputado. 
 

 
Glalbert Cutrim agradeceu ao governador 

 
Com inauguração marcada para a próxima sexta-feira, 24, a obra teve início em 2016, 
logo após Ordem de Serviço no Palácio dos Leões, quando o Governador Flávio Dino e 
o ex-prefeito Gil Cutrim autorizaram juntos, a execução dos serviços de revitalização do 
Cais. 
 
Com investimento de R$ 2 milhões, a obra gerou centenas de empregos a 
ribamarenses, e deve continuar gerando emprego e renda com o crescimento do 
turismo nesse atrativo que volta a integrar a rota turística do Estado. 
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Fábio Macedo destaca kits de Conselhos tutelares por emenda de Weverton Rocha… 

 
Macedo discursou sobre importância dos kits 

 
O deputado estadual e líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, destacou a entrega de kits para Conselhos Tutelares para 20 cidades 
maranhenses, que acontecerá nesta quinta-feira (23), às 14h no Palácio Henrique de La 
Roque, com a presença do Governador Flávio Dino e a Ministra dos Direitos Humanos, 
Luislinda Valois. 
 
Os kits dos Conselhos foram garantidos pelo deputado federal Weverton junto à 
Secretaria de Direitos Humanos do Ministério da Justiça, por meio de emenda 
individual, e devem facilitar o trabalho dos conselheiros nos municípios. Serão 
entregues para cada município 01 automóvel, 05 computadores, 01 impressora, 01 
refrigerador e 01 bebedouro. 
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“Gostaria de parabenizar o deputado federal Weverton Rocha, pela coragem e seu 
trabalho na Câmara Federal, onde tem se destacado como grande liderança do 
estado. Ele, que é sempre atento às questões sociais, direcionou uma de suas 
emendas parlamentares, justamente para a aquisição de 20 kits para Conselhos 
Tutelares, que serão mais do que importantes para defesa das crianças e 
adolescentes do Maranhão”, disse Fábio. 
 
Serão beneficiados os municípios de Amarante do Maranhão, Açailândia, Axixá, Brejo, 
Buritirana, Coroatá, Cururupu, Davinópolis, Godofredo Viana, Icatu, Igarapé Grande, 
Itinga do Maranhão, Lago dos Rodrigues, Miranda do Norte, Mirinzal, Paulino Neves, 
Pedreiras, São Felix de Balsa, São João do Caru, Trizidela do Vale. 
 
O parlamentar pedetista ainda chamou atenção em seu discurso para o trabalho 
realizado pelos conselheiros tutelares, que atuam no enfrentamento às violações dos 
direitos das crianças e adolescentes agindo no combate a situações de negligência, 
exploração sexual e violência física e psicológica. 
 

  



 

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: 
Luta histórica garante 6.3% nos contracheques dos 

servidores da Justiça 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/03/2017 

Luta histórica garante 6.3% nos contracheques dos servidores da Justiça 

 
Reajuste foi resultado de uma luta histórica protagonizada pelo Sindjus-MA com o apoio de milhares de servidores 

 
A prévia dos contracheques dos servidores da Justiça do Maranhão, referente ao mês 
de março, já conta com o cálculo dos 6.3%, resultado de uma luta histórica 
protagonizada pelo Sindjus-MA com o apoio de milhares de servidores. A reposição 
reflete o empenho do sindicato na negociação para imediata implantação do 
percentual, que também alcançará aposentados e pensionistas. 
 
Sem reajustes em seus vencimentos desde o ano de 2014, os ganhos são relativos às 
perdas inflacionárias daquele ano, recomposição salarial prevista na Constituição 
Federal. Apesar de não haver retroativo a todo período, o presidente do Sindjus-MA, 
Aníbal Lins, avaliou como uma vitória para a categoria a implantação do percentual. 
Sobre os retroativos ele disse que o canal de diálogo está aberto com administração 
para negociar, assim como tratar das perdas de 2015 e 2016. 
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Na análise do presidente, o mérito precisa ser dividido com toda a categoria, uma vez 
que os servidores sofreram com negociações, foram às ruas e fizeram greve no ano de 
2014 para garantir o reajuste ora implantado pela gestão do desembargador Cleones 
Cunha. Quanto ao presidente do TJMA, Aníbal Lins também agradeceu o empenho no 
trato da matéria. “Construímos uma base sólida de diálogos que tem permitido o 
avanço das negociações”, disse Lins. 
 
O presidente também explicou que o Sindjus-MA luta por essa causa desde o primeiro 
trimestre de 2015, mas que não obteve avanço na gestão passada do TJMA. “Com a 
mudança na Presidência, as negociações foram reiniciadas, inclusive com o Poder 
Executivo. Como não havia previsão orçamentária e nem recursos para o pagamento 
em 2016, concordamos com a retomada das negociações nos primeiros dias de 2017”, 
declarou. 
 
O resultado desse esforço foi a elaboração do Projeto de Lei nº 02/2017 pelo TJMA, 
sendo posteriormente enviado à Assembleia Legislativa. No parlamento, O Sindjus-MA 
atuou no sentido de dialogar com deputados e esclarecer possíveis dúvidas, 
destacando o direito líquido e certo dos servidores. Os deputados entenderam a 
proposta e aprovaram o projeto, que em seguida foi para a sanção do governador 
Flávio Dino. 
 
Para o servidor Fernando Reis, gratidão é a palavra certa para ser usada. “Agradeço ao 
Sindjus pelo empenho incansável junto à gestão do TJMA para encontrar uma solução 
que garantisse o pagamento das perdas inflacionárias”, comemorou. 
 
Mensagens positivas de apoio e incentivo foram repercutidas nas redes sociais por 
centenas de servidores beneficiados com mais esta vitória da categoria protagonizada 
pelo Sindjus-MA. 
 
Aposentados e pensionistas 
 
O Sindicato de Servidores do Estado do Maranhão, protocolou na semana passada, na 
Secretária do Estado de Gestão e Previdência (Segep), requerimento encaminhado ao 
Governo do Estado para que a tabela salarial dos aposentados e pensionistas do Poder 
Judiciário também fosse reajustada com o mesmo percentual de 6.3% concedido para 
os efetivos em atividade. 
 
A informação repassada pela Segep nesta terça-feira (21) para o vice-presidente do 
Sindjus-MA, Marcio Luís, é que o requerimento protocolado pelo sindicato será 
atendido. Assim, servidores aposentados e pensionistas da Justiça do Maranhão 
também terão direito à reposição inflacionária de 6.3%. Mais uma conquista do 
Sindjus-MA. 
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“Escolas destruídas, paredes pinchadas e janelas quebradas”, denuncia deputado 
Wellington 

 
Membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Wellington ouviu as reivindicações de pais e  
constatou a precariedade das escolas 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou hoje (21), graves denúncias 
sobre a situação precária em que algumas escolas de São Luís estão. O posicionamento 
do professor e deputado Wellington se deu em virtude de reclamações de pais de 
alunos e de professores da Unidade de Ensino Básico Prof Nascimento de Moraes e 
Prof Mata Roma, duas escolas da Cidade Operária. 
 
“Meu filho tá em uma sala que mais parece uma cela de cadeia: toda pinchada, suja, 
sem ventilação e tudo quebrado. Só estuda aqui porque eu não tenho como pagar uma 
escola de qualidade”, desabafou a mãe de Jhonatas, de apenas 08 anos. 
 
Enquanto membro da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, Wellington 
ouviu as reivindicações de pais e constatou a precariedade das escolas. 
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“Quem é responsável por reformar escolas é a Prefeitura de São Luís. Hoje, visitei uma 
das principais escolas públicas da Cidade Operária. A Escola Profº Nascimento de 
Moraes atende, mais ou menos, 500 alunos. O que encontramos foram salas sujas, sem 
ventilação e pinchadas; além de cadeiras quebradas, teto rachado e janelas 
despedaçadas. Isso é uma escola? É essa a atenção que a Prefeitura dá à educação em 
nossa São Luís?”, disparou o professor Wellington. 
 
O deputado Wellington destacou ainda a situação da Unidade de Ensino Básico Profº 
Mata Roma, também na Cidade Operária. “Infelizmente, essa situação não é exclusiva 
da escola Profº Nascimento de Moraes. Ao atravessarmos a avenida, a menos de 100 
metros, encontramos a escola Profº Mata Roma, também municipal. Lá também vemos 
o abandono e o descaso com a educação pública em São Luís”, disse Wellington. 
 
A denúncia feita pelo deputado Wellington será encaminhada ao Ministério Público 
para que adote as providências. Em relação à Prefeitura de São Luís, Wellington disse 
que aguarda um posicionamento em caráter de urgência. 
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Zé Inácio acompanha entrega de ambulâncias para o município de Paraibano 

 
Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia para parabenizar o governo pela entrega da ambulância 

 
O deputado Zé Inácio participou na tarde desta segunda-feira (20) da entrega de 
ambulâncias realizada pelo governo do Estado, em solenidade realizada no Palácio dos 
Leões, onde o município de Paraibano foi contemplado. 
Para Zé Inácio essa iniciativa do governo do Estado não só beneficia a população desse 
município, como garante acesso à saúde e atendimento digno. 
 
As ambulâncias entregues têm capacidade para atender como Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado 
(USA). 
 
São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, 
cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo. 
 
Conta, ainda, com respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos, além de 
sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes potencialmente 
graves ou com descompensação no sistema orgânico. 
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As cidades de Coelho Neto, Bom Jardim, Formosa da Serra Negra, Buriti Bravo e 
Presidente Vargas também foram contempladas. 
 
No mesmo dia o deputado subiu à tribuna da Assembleia para parabenizar o 
Governador Flavio Dino pela entrega das ambulâncias e pelo investimento que vem 
realizando em melhorias na saúde do Estado. 
 
Inácio também parabenizou o prefeito de Paraibano, Zé Hélio, pelo seu empenho em 
buscar melhorias para o município, a exemplo disso à reunião realizada entre o 
prefeito, o governador e o parlamentar no início de fevereiro. 
Na reunião Flavio Dino comprometeu-se com a entrega da ambulância e a construção 
de pontes que ligam a zona rural a sede do município. Técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura já foram enviados ao município para vistoriar as pontes. 
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Wellington alerta que aumento de ICMS da construção civil elevaria desemprego no 
Maranhão 

 
Wellington reafirmou que será sempre contra aumentos que prejudiquem a população 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) participou, na tarde de terça-feira, 21, 
de audiência pública para discutir sobre o Projeto de Lei 229/16, de autoria do 
governador Flávio Dino (PCdoB), que aumenta a tributação do imposto sobre 
Circulação de Mercadoras e Serviços (ICMS) da construção civil. 
 
Participaram da discussão os deputados Eduardo Braide (PMN) e Adriano Sarney (PV); 
além de Fábio Nahuz, presidente do Sinduscon; Humberto França, presidente do 
Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil; Thiago Diaz, presidente da OAB-MA; a 
ex-vereadora Rose Sales (PMB) e membros da sociedade civil. 
 
“Seremos sempre contra qualquer tipo de aumento que prejudique a população ou 
qualquer setor produtivo. Assim fui contra o ‘falso’ aumento para os professores da 
rede estadual, assim sou contra o aumento do ICMS da construção civil, no que 
resultará em muitos pais e mães de famílias desempregados no Maranhão. De 2016 a 
fevereiro deste ano já são 14.758 desempregados no estado, número preocupante. 
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Segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), as 
demissões estão sempre sendo quase o dobro de admissões. Caso fosse aprovada esta 
Lei de aumento do ICMS, seria tudo mais difícil ainda. Afinal, o setor da construção civil 
é o que mais emprega no Maranhão. Não seria só aumento de imposto, mas também 
de desemprego”, disse Wellington. 
 
Após a intervenção dos parlamentares, o Governo do Estado deve ouvir o Sindicato e 
membros da construção civil e, então, ponderar as consequências e a necessidade 
desse aumento. 
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Sarneysistas obstruem votação e atrasam aprovação de projetos que beneficiam 
população 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado estadual Rogério Cafeteira 
(PSB), lamentou a atitude irresponsável da oposição sarneysista que obstruiu votação 
de dois projetos de lei do governo, que beneficiam o Maranhão. 
 
“Respeito muito o papel da oposição, mas obstruir projeto de financiamento da 
agricultura familiar e de redução de impostos é um desserviço!”, criticou o deputado. 
 
Esta não é a primeira vez que a oposição familiar dos Sarney tem feito a política do 
“quanto pior melhor”, no plenário da Assembleia. Na semana passada, os deputados 
liderados por Andrea Murad (PMDB), Edilázio Júnior (PV), Adriano Sarney (PV), Sousa 
Neto (PTN) e Eduardo Braide (PMN), tentaram impedir a aprovação do reajuste 
proposto pelo governo do Estado para os professores da rede estadual de ensino. 
 
“No afã de ir a todo custo contra o Governo (Flávio Dino), a oposição perde o senso do 
interesse público e acaba prejudicando a população. Lamentável!”, disse Cafeteira. 
 
Insatisfeitos com o aumento que colocou os professores do Maranhão com o maior 



 

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 

salário do país, a bancada sarneysista insufla meia dúzia de opositores à atual direção 
do Sindicato dos Professores para contestar o reajuste judicialmente e fazer protestos 
em São Luís. 
 
Os críticos do governo Flávio Dino são os mesmos que apoiaram cinco décadas de 
domínio político dos Sarney, que deixaram como herança os malditos indicadores, que 
colocaram o Maranhão entre os piores estados do Brasil. Deveriam sim ajudar o 
governador Flávio Dino a mudar com velocidade ainda maior a realidade caótica em 
que deixaram o Estado. 
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Comissão discute projeto que contempla direitos dos usuários dos serviços de Saúde 
no Estado 

 
Projeto de Othelino Neto foi discutido na Comissão de Saúde 

 
A Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa realizou, na manhã desta quarta-feira 
(22), uma discussão sobre propostas contidas no Projeto de Lei nº 228/16, de autoria 
do deputado Othelino Neto (PCdoB), que dispõe sobre os direitos dos usuários dos 
serviços e das ações de saúde no Estado. Durante a reunião, realizada na Sala das 
Comissões, o médico e professor João Batista Garcia, proferiu uma palestra sobre 
serviços na área de cuidados paliativos prestados em unidades da rede de saúde 
pública do Maranhão. 
 
A convite do deputado Othelino Neto, o médico João Batista Garcia, professor de 
anestesiologia e cuidados paliativos da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), fez 
uma explanação sobre cuidados paliativos como uma área recente de atuação médica, 
que começa a ser regulamentada no Brasil. 
 
O presidente da Comissão de Saúde, deputado Levi Pontes (PCdoB), afirmou que a 
palestra do professor João Batista Garcia foi muito proveitosa, porque serviu para 
esclarecer questões relacionadas a técnicas adequadas no tratamento de doenças que 
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ameaçam a continuidade da vida de inúmeros pacientes. 
 
“Sabemos que há um grande déficit na formação destes profissionais que trabalham 
com a prevenção e o alívio do sofrimento. Além disso, a grande maioria da nossa 
população está desprovida de unidades paliativas, daí da importância deste projeto 
apresentado nesta Casa pelo deputado Othelino Neto”, declarou Levi Pontes. 
 
O deputado Othelino Neto, vice-presidente da Assembleia Legislativa e autor do 
projeto, explicou que a sua proposição busca a melhoria dos serviços e das ações de 
saúde no Estado, propondo também a regulamentação adequada dos cuidados 
paliativos na rede de saúde do Maranhão. 
 
“Além de elaborar este projeto, defendo a importância de se suscitar a discussão deste 
assunto, no sentido de que se possa assegurar mais qualidade de vida, também, às 
pessoas que sofrem de doenças sem perspectiva de cura”, declarou Othelino. 
 
O professor João Batista Garcia, que falou sobre falhas na formação de profissionais e 
sobre deficiências no sistema de saúde, disse que este projeto do deputado Othelino 
Neto contempla, com equipes multidisciplinares, pacientes que hoje estão em 
ambulatórios, enfermarias, UTIs ou sob assistência domiciliar. 
 
Além dos deputados Othelino Neto e Levi Pontes, a reunião contou também com a 
presença dos deputados Wellington do Curso (PP), Rafael Leitoa (PDT), Fábio Braga 
(SD), Sousa Neto (Pros), Glalbert Cutrim (PDT), Professor Marco Aurélio (PCdoB) e 
Edson Araújo (PSB). 
 
O projeto de Lei nº 228/16, de autoria do deputado Othelino Neto, foi discutido na 
Comissão de Saúde e, após receber parecer favorável, seguirá para votação em 
plenário. “Foi importante que todos os deputados conhecessem o assunto e, além de 
gerarmos uma lei, gerarmos uma discussão sobre esse tema tão importante, mas que 
ainda é pouco discutido no Brasil e no Maranhão”, enfatizou o 1º vice-presidente da 
Assembleia. 
 

 


