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Com emenda de Othelino, Luciano Genésio recebe ambulância para Pinheiro 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), e outros parlamentares participaram da entrega de ambulâncias para oito 
municípios maranhenses, entre eles a de Pinheiro, adquirida com emenda de sua 
autoria. Os veículos foram entregues pelo governador Flávio Dino aos gestores durante 
solenidade, nesta quinta-feira (22), no Palácio dos Leões. As unidades foram 
compradas por meio de emendas parlamentares e de recursos do Tesouro Estadual. 
 
O município de Pinheiro foi um dos contemplados com uma ambulância adquirida por 
meio de uma emenda parlamentar de Othelino Neto. O presidente em exercício da 
Assembleia fez questão de participar da cerimônia e entregar, com o governador, as 
chaves do veículo nas mãos do prefeito Luciano Genésio (fotos). O parlamentar tem 
cobrado investimentos como esse em municípios onde o transporte de pacientes é 
feito em caminhonetes, como aconteceu na principal cidade da Baixada Maranhense. 
 
Em discurso na tribuna esta semana, Othelino Neto revelou que, no final do ano 
passado, convidou o prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, para que ele viesse à 
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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. 
 
O deputado 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, depois de ver, com tristeza, um vídeo, viralizado na internet, de 
um cidadão que se acidentou em Pinheiro, 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. 
 
“Estou muito feliz em poder ajudar o município de Pinheiro com este novo veículo, que 
certamente vai ajudar a melhorar o sistema de saúde da cidade. Lamentei na tribuna 
que pacientes estejam sendo transportados em caminhonetes e me deixa muito feliz o 
fato de a ambulância estar sendo entregue ao município, o que certamente vai ajudar 
pessoas que precisam”, assinalou Othelino Neto. 
 
Reforço para o sistema de saúde 
 

 
 
As ambulâncias representam um reforço para o sistema de saúde pública do 
Maranhão. Desta vez, foram beneficiados os municípios de Joselândia, Buritirana, 
Governador Edson Lobão, Cajapió, São João do Paraíso, Montes Altos, Pinheiro, além 
de uma unidade para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Araçagi, em São José 
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de Ribamar. 
 
“Para nós vai representar uma salvação, pois nós temos duas ambulâncias e as duas 
estão quebradas, com o motor batido. As ambulâncias chegam em uma hora de suma 
importância para o nosso município”, afirmou o prefeito Professor Geraldo Braga, de 
Governador Edson Lobão. 
 
Outros deputados também destinaram emendas para a aquisição de ambulâncias, 
como a deputada Valéria Macedo (PDT), que destinou emendas para Governador 
Edson Lobão e São João do Paraíso. “A aquisição de ambulâncias é uma das solicitações 
mais feitas por nós, deputados. Além de trazer conforto e qualidade no atendimento 
da saúde, essas ambulâncias possibilitam um atendimento mais rápido e seguro para 
esses pacientes. Essa é a quarta ambulância que entrego para municípios e, com 
certeza, vamos entregar mais, porque eles precisam”, destacou. 
 
Já o deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) indicou recurso para o município de 
Montes Altos. Os deputados Sérgio Vieira (PEN), Ana do Gás (PCdoB), Fábio Braga (SD) 
e Léo Cunha (PSC) também prestigiaram o evento. “A gente fica muito feliz, porque 
vemos vários municípios da Região Tocantina, como é o caso de São João do Paraíso, 
Buritirana, Governador Edson Lobão e Montes Altos sendo contemplados. É uma 
política do âmbito regional estratégica, que já tem um Hospital Macrorregional para 
ajudar no atendimento da saúde nesses municípios e agora as ambulâncias”, disse o 
deputado Professor Marco Aurélio. 
 
Com esta nova etapa de entrega, o Governo do Estado alcança o total de 100 
ambulâncias disponibilizadas a municípios maranhenses, desde o início do ano. O 
investimento por cada veículo é de 160 mil reais. O governador Flávio Dino agradeceu o 
apoio da Assembleia Legislativa e dos parlamentares que destinaram as emendas aos 
municípios. 
 
“São investimentos para que possamos construir um sistema de saúde pública cada vez 
melhor. Chegamos hoje à metade dos veículos previstos para serem entregues neste 
programa, que é um programa de apoio às estruturas dos municípios. São iniciativas 
concretas para ajudar os municípios nesse momento de crise econômica”, completou. 
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Deputados não conseguem assinar CPI da Saúde 

 
 
Rogério Cafeteira (PSB), líder do governo Flávio Dino na Assembleia Legislativa, afirmou 
ao blog, nesta quinta-feira (22), que deputados não estão conseguindo encontrar o 
deputado Wellington do Curso (PP) para assinar o requerimento de criação de uma 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar desvios na saúde do 
Maranhão. 
 
“Os deputados Bira do Pindaré, Andrea Murad e Sousa Neto procuraram o deputado 
Wellington para assinarem a CPI e não conseguiram. É muito estranho isso”, disse  
Rogério Cafeteira. 
 
Cafeteira reiterou que o governador Flávio Dino deu total liberdade para os deputados 
da base participarem da CPI da Saúde. “Estão liberados para decidirem como 
quiserem”, reafirmou. 
 
Já o deputado Max Barros informou ao blog que reunirá o bloco para decidirem em 
conjunto se assinarão ou não a Comissão Parlamentar de Inquérito. 
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Edilázio atesta: “São João mais fraco da história do Maranhão” 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) criticou hoje, na Assembleia Legislativa, a 
organização do São João 2017 no Maranhão. Ele apontou enfraquecimento das 
festividades, a desvalorização do Governo do Maranhão às manifestações culturais e a 
falta de incentivo ao turismo. 
 
Um dos pontos abordados pelo parlamentar diz respeito ao fechamento dos arraiais 
num horário mais cedo ao que tradicionalmente os brincantes estão acostumados. Por 
determinação da Secretaria Pública de Segurança, a Polícia Militar tem obrigado às 
administrações dos arraiais a encerrarem as atividades às 1h da madrugada. 
 
“A Polícia Militar chegar por ordem de alguém nos arraiais, que já são poucos e com 
poucas brincadeiras, por volta de uma hora da manhã e encerra. Ora, nós, sabemos 
que as brincadeiras juninas corriqueiramente amanhecem o dia. Os batalhões de 
bumba boi sempre chegam tarde aos arraiais, e hoje os arraiais estão findando a uma 
hora da manhã, correndo o risco de não ter o Festejo de São Marçal, lá no João Paulo, 
por falta de incentivo do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura”, disse. 
 
Para Edilázio Júnior, o São João 2017 está menor e menos atrativo ao do ano passado, 
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que segundo ele, já foi um dos piores da história do estado. 
 
“Hoje o Governo e Prefeitura andam de mãos dadas, e nós temos o São João mais 
fraco da história do Maranhão. O Governo Flávio Dino consegue se superar. Em 2016, 
eu achei que nós tivemos o pior São João da história. Chega 2017, ele se supera, 
consegue ter um arraial mais fraco, um arraial pobre, sem incentivo às brincadeiras”, 
completou. 
 
Ele falou da falta de pagamento da Prefeitura de São Luís às brincadeiras que se 
apresentaram no período junino do ano passado e cobrou do Governo e da Prefeitura 
de São Luís, incentivo às festas culturais. 
 
“Graças a Deus nós maranhenses não temos nenhum brincante de bumba boi ou 
cantor de bumba boi de São Paulo filiado ao PCdoB, porque se não ele ia trazer para 
cá como fez assim no réveillon em nossa capital, trazendo sambista que está no 
ostracismo, mas é filiada ao PCdoB”, finalizou. 
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Júnior Verde destaca avanços do Legislativo na definição dos limites territoriais da Ilha 

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta quinta (22), o deputado 
estadual Júnior Verde (PRB) destacou os avanços da Comissão de Assuntos Municipais 
e de Desenvolvimento Regional no sentido de definir os limites territoriais dos quatro 
municípios que formam a Região Metropolitana da grande Ilha de São Luís. O Colegiado 
realizou mais uma reunião, desta vez em Paço do Lumiar, na tarde desta quarta-feira 
(21). 
 

 
 
Depois de várias reuniões de trabalho no âmbito da Assembleia, a Comissão deu início 
aos debates junto à população. A reunião foi realizada na Associação dos Servidores da 
Assembleia no Maiobão. 
 
“Lutamos pela consolidação dos limites desde 2015. E avançamos muito, depois das 
tentativas de diálogo entre os prefeitos de São Luís, Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. 
Agora, vamos ouvir a sociedade”, disse Júnior Verde, que é autor de um Requerimento 
solicitando urgência na aprovação da consolidação dos limites no legislativo estadual. 
 
A audiência em Paço do Lumiar foi presidida pelo deputado Bira do Pindaré e reuniu 
deputados, vereadores, representantes do executivo dos quatro municípios, do IBGE, 
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IMESC, além de representantes das comunidades que exigem atenção do poder público 
para solucionar esse impasse que se arrasta há anos. 
 
“O que está em jogo não é apenas a definição de limites, mas também a definição de 
responsabilidades, o sentimento de pertencimento e uma série de fatores que devem 
ser analisados, então a participação da sociedade é fundamental para que se chegue de 
uma vez por todas a uma solução, e assim a população tenha acesso a serviços 
essenciais, saneamento básico, saúde e infraestrutura”, complementou. 
 
O trabalho de definição das linhas divisórias da grande Ilha está sendo realizado em 
parceria com o IMESC e IBGE, que são os institutos responsáveis em fazer todo estudo 
cartográfico. 
 
Nos próximos dias, a Comissão vai deliberar sobre três projetos de lei na Assembleia 
Legislativa referentes aos limites territoriais. Todos os pontos discutidos ainda vão ser 
analisados por comissões parlamentares para então os projetos seguirem para votação 
do Plenário. 
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Junto ao governador, deputada Ana do Gás entrega ambulância ao município de 
Joselândia 

Acompanhando o prefeito da cidade de Joselândia, Biné, a deputada estadual Ana do 
Gás (PCdoB), participou da entrega de uma ambulância para o município feita pelo 
governador Flávio Dino em cerimônia realizada na manhã desta quinta-feira (22) no 
Palácio dos Leões. Além de Joselândia outros 7 municípios também foram 
contemplados os veículos e com isso o governo chega a marca de 100 ambulâncias 
entregues desde janeiro deste ano. 
 

 
 
Essas entregas fazem parte do programa de gestão de qualidade na saúde do Estado 
onde o objetivo do Governo é entregar ambulâncias aos 217 municípios do Maranhão 
até o fim do ano. Cada veículo tem investimento de R$ 160 mil e é equipado com duas 
macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte 
para oxigênio. As ambulâncias podem ser usadas como unidade básica ou Unidade de 
Suporte Avançado (USA). 
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 Os municípios contemplados na solenidade desta quinta foram: Joselândia, Buritirana, 
Governador Edson Lobão, Cajapió, São João do Paraíso, Pinheiro e Montes Altos, além 
uma unidade para o atendimento da UPA Araçagi, em São Luís. “Essa é uma meta 
estabelecida pelo governador Flávio Dino nunca antes vista no Maranhão onde cada 
município do Estado receberá uma ambulância para auxiliar no atendimento à 
população e eu me orgulho de estar contribuindo para esse trabalho e também de ver 
que está de fato acontecendo, que está saindo do papel. Já foram 100 ambulâncias, 
imaginem quantas pessoas já estão sendo beneficiadas com este recurso. Muito 
gratificante”, disse Ana do Gás. 
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Edilázio aponta enfraquecimento do São João 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) criticou hoje, na Assembleia Legislativa, a 
organização do São João 2017 no Maranhão. Ele apontou enfraquecimento das 
festividades, a desvalorização do Governo do Maranhão às manifestações culturais e a 
falta de incentivo ao turismo. 
 

 
 
Um dos pontos abordados pelo parlamentar diz respeito ao fechamento dos arraiais 
num horário mais cedo ao que tradicionalmente os brincantes estão acostumados. Por 
determinação da Secretaria Pública de Segurança, a Polícia Militar tem obrigado às 
administrações dos arraiais a encerrarem as atividades às 1h da madrugada. 
 
“A Polícia Militar chegar por ordem de alguém nos arraiais, que já são poucos e com 
poucas brincadeiras, por volta de uma hora da manhã e encerra. Ora, nós, sabemos 
que as brincadeiras juninas corriqueiramente amanhecem o dia. Os batalhões de 
bumba boi sempre chegam tarde aos arraiais, e hoje os arraiais estão findando a uma 
hora da manhã, correndo o risco de não ter o Festejo de São Marçal, lá no João Paulo, 
por falta de incentivo do Governo do Estado, em parceria com a Prefeitura”, disse. 
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Para Edilázio Júnior, o São João 2017 está menor e menos atrativo ao do ano passado, 
que segundo ele, já foi um dos piores da história do estado. 
 
“Hoje o Governo e Prefeitura andam de mãos dadas, e nós temos o São João mais fraco 
da história do Maranhão. O Governo Flávio Dino consegue se superar. Em 2016, eu 
achei que nós tivemos o pior São João da história. Chega 2017, ele se supera, consegue 
ter um arraial mais fraco, um arraial pobre, sem incentivo às brincadeiras”, completou. 
 
Ele falou da falta de pagamento da Prefeitura de São Luís às brincadeiras que se 
apresentaram no período junino do ano passado e cobrou do Governo e da Prefeitura 
de São Luís, incentivo às festas culturais. 
 
“Graças a Deus nós maranhenses não temos nenhum brincante de bumba boi ou 
cantor de bumba boi de São Paulo filiado ao PCdoB, porque se não ele ia trazer para cá 
como fez assim no réveillon em nossa capital, trazendo sambista que está no 
ostracismo, mas é filiada ao PCdoB”, finalizou. 
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Deputado Glalbert Cutrim destina emenda parlamentar que garantirá ambulância ao 
município de Miranda do Norte 

O deputado Glalbert Cutrim (PDT), entregou, na manhã desta quinta-feira (22), ao vice-
prefeito de Miranda do Norte, Joubert Sérgio (PSDB), e a vereadora Cristiane Chuva 
(PSC), cópia da emenda parlamentar, na qual destina uma ambulância ao município de 
Miranda. 
 

 
 
A emenda, no valor de R$ 160 mil, será usada pelo Governo do Estado para aquisição 
do veículo, que deverá ser equipamento com duas macas, duas pranchas, um 
umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de transporte para oxigênio, e poderá ser 
utilizado como unidade básica ou Unidade de Suporte Avançado (USA). 
 
Glalbert reafirmou o compromisso com o município de Miranda do Norte. “Tenho 
satisfação em destinar emenda para contribuir com o avanço da saúde e tenho certeza 
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que esse equipamento será importante para salvar vidas.” Destacou o deputado. 
 
O deputado também encaminhou indicação ao superintendente do DNIT, solicitando 
instalação de Barreiras Eletrônicas em caráter de urgência, em todo perímetro urbano 
do município. 
 
“Além da ambulância que ajudará na prestação de socorro, por exemplo, também 
precisamos agir na prevenção de acidentes, por isso, fiz indicação ao superintendente 
para que seja feita sinalização adequada e instalação de Barreiras Eletrônicas no 
perímetro urbano de Miranda, que é cortada pela BR-135.” Disse Glalbert. 
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Emenda de Othelino viabiliza ambulância para Pinheiro… 

 
Othelino, Luciano, Flávio Dino, Carlos Lula e demais prefeitos no recebimento da ambulância 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), e outros parlamentares participaram da entrega de ambulâncias para oito 
municípios maranhenses, entre eles a de Pinheiro, adquirida com emenda de sua 
autoria. 
 
Os veículos foram entregues pelo governador Flávio Dino aos gestores durante 
solenidade, nesta quinta-feira, 22, no Palácio dos Leões. 
 
As unidades foram compradas por meio de emendas parlamentares e de recursos do 
Tesouro Estadual. 
 
– Estou muito feliz em poder ajudar o município de Pinheiro com este novo veículo, 
que certamente vai ajudar a melhorar o sistema de saúde da cidade. Lamentei na 
tribuna que pacientes estejam sendo transportados em caminhonetes e me deixa 
muito feliz o fato de a ambulância estar sendo entregue ao município, o que 
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certamente vai ajudar pessoas que precisam – assinalou Othelino Neto. 
 
Também foram beneficiados os municípios de Joselândia, Buritirana, Governador 
Edson Lobão, Cajapió, São João do Paraíso, Montes Altos, Pinheiro, além de uma 
unidade para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Araçagi, em São José de 
Ribamar. 
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Deputada argumenta que foi a partir do governo José Reinaldo Tavares que as Oscips e 
OS começaram a operar o sistema de Saúde no Maranhão 

 
ABRANGÊNCIA. Andrea Murad quer investigação na Saúde dos últimos 14 anos 

 
A líder do bloco de oposição da Assembleia Legislativa, deputada Andrea Murad 
(PMDB) defendeu que a CPI proposta pelo deputado Wellington do Curso (PP) abranja 
desde a gestão do ex-governador José Reinaldo Tavares (PSB), quando iniciou a 
contratação de OS e OSCIPS, passando pelos governos de Jackson Lago, Roseana 
Sarney e agora Flávio Dino. 
 
– Eu como oposição, como uma deputada que também quer as coisas esclarecidas, 
pedi ao Deputado Wellington que a CPI fosse desde a gestão de Ricardo Murad, que 
tanto vocês incriminam e até hoje não encontraram nada contra ele.  E vou além, vou 
pedir que vá desde o Governo José Reinaldo, quando foi implantado esse modelo de 
terceirização, passando pelo de Jackson Lago, Roseana Sarney, chegando finalmente 
ao governo Flávio Dino. Por que se quiser investigar profundamente tem que ser 
assim, do início até o fim – discursou, nesta quinta-feira, 22. 
 
A CPI da Saúde está em fase de coleta de assinaturas na Assembleia Legislativa… 
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ASSUNTO: 
E agora Flávio Dino?!? Bira declara apoio à CPI da 

Saúde… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/06/2017 

E agora Flávio Dino?!? Bira declara apoio à CPI da Saúde… 

Deputado que é tido como um dos mais queridos do governador se rebela contra a 
liderança comunista na Assembleia e deve assinar o pedido de investigação feito pelo 
colega Wellington do Curso. 
 

 
Bira do Pindaré defende investigação na Saúde, incluindo o período de Flávio Dino 

 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) declarou na Assembleia Legislativa, nesta 
quinta-feira, 22, apoio à proposição que cria a CPI para investigar as situações 
relacionadas à Secretaria de Estado da Saúde. 
 
– Estou inteiramente à disposição, deputado Wellington, embora eu tenha muitas 
dúvidas de que essa CPI tenha capacidade de produzir mais resultados do que a 
Polícia Federal, que está empenhada em enfrentar as questões referentes ao desvio 
de dinheiro público – afirmou. 
 
O posicionamento de Bira do Pindaré – que é tido como um dos mais queridos 
deputados pelo governador Flávio Dino – é um contraponto ao líder do governo Flávio 
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Dino (PCdoB), Rogério Cafeteira (PSB), que tem operado raivosamente contra a CPI. 
 
A proposta de Wellington do Curso é investigar as ações de Saúde desde 2008, 
incluindo a gestão do ex-secretário Ricardo Murad. 
 
A investigação tem o apoio, inclusive, da deputada Andrea Murad (PMDB). 
 
Só o líder governista parece trabalhar contra… 
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ASSUNTO: A consolidação estadual de Eduardo Braide… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/06/2017 

Mesmo sem se declarar candidato a governador, deputado estadual aparece em 
terceiro lugar nas pesquisas e tem uma das menores rejeições entre os postulantes ao 
Palácio dos Leões 

 
REFERÊNCIA. Eduardo Braide tem consolidação de líder estadual 

 
Segundo colocado nas eleições de São Luís, o deputado estadual Eduardo Braide (PMN) 
tem afirmado e reafirmado sua candidatura a deputado federal em 2018. 
 
Mesmo assim, já está consolidado como uma das opções do eleitor na disputa pelo 
Governo do Estado. 
 
Braide é citado em todos os levantamentos espontâneos e aparece sempre em terceiro 
lugar, atrás apenas da ex-governadora Roseana Sarney (PMDB) e do atual governador 
Flávio Dino (PCdoB). 
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FIEL DA BALANÇA. O patamar de Braide na pesquisa Escutec. Patamar de líder estadual 

 
Se nas eleições de São Luís o deputado começou a disputa com apenas 2% e chegou ao 
segundo turno, na disputa estadual ele já começa com um patamar acima de 10% de 
intenções de votos no principal cenário da Escutec. 
 
E apresenta uma das menores rejeições, na casa dos 5%. 
 
É, sem dúvida, um potencial candidato… 
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ASSUNTO: 
Associação dos Conselheiros do Maranhão homenageia 

Júnior Verde… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/06/2017 

Associação dos Conselheiros do Maranhão homenageia Júnior Verde… 

 
Verde entre os representantes da entidade: homenagem 

 
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 
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 
regulamenta o apoio do governo com base no princípio da equidade, e a criação dos 
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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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ASSUNTO: 
Wellington denuncia que prédio da Caema em 

Paraibano está abandonado há 4 anos 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/06/2017 

Wellington denuncia que prédio da Caema em Paraibano está abandonado há 4 anos 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) destacou que hoje (22) completa 04 
anos que o prédio da Caema, na cidade de Paraibano, está destruído e abandonado. 
Como consequência disso, não são raras as vezes em que recebemos reclamação da 
população do município que acaba por sofrer com a falta de água. 
 
Wellington já apresentou, na Assembleia Legislativa, a indicação Nº 569/2015, em que 
solicitava do Governo do Estado e da Caema providências quanto à reativação do 
prédio da Caema. 
 
“A falta de água é rotina nas casas de alguns paraibanenses, acarretando inúmeros 
transtornos para a população. Devido à falta de água, muitos moradores acabam 
comprando água para suprir suas necessidades ou em outros casos moradores fazem 
fila em um posto de gasolina às margens da BR 135 para pegar água em um poço. Os 
que não possuem recursos para comprar água são obrigados percorrer longas 
distâncias em busca do líquido tão raro nas torneiras do município. Essa solicitação do 
povo de Paraibano não é de agora. Inclusive, solicitamos isso desde 2015. Deixo aqui 
essa cobrança que não é apenas minha, mas sim de moradores que, vez ou outra, 
padecem com a falta d’água e reclamam que o prédio da CAEMA está destruído e 
abandonado há 4 anos”, denunciou Wellington. 
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Com emenda de Othelino, Luciano Genésio recebe 

ambulância para Pinheiro… 
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Com emenda de Othelino, Luciano Genésio recebe ambulância para Pinheiro… 

 
Governador entregou ambulância de Pinheiro e de mais sete municípios 

 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 

https://www.youtube.com/watch?v=_EL3FhLzp4w


 

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 

(PCdoB), e outros parlamentares participaram da entrega de ambulâncias para oito 
municípios maranhenses, entre eles a de Pinheiro, adquirida com emenda de sua 
autoria. Os veículos foram entregues pelo governador Flávio Dino aos gestores durante 
solenidade, nesta quinta-feira (22), no Palácio dos Leões. As unidades foram 
compradas por meio de emendas parlamentares e de recursos do Tesouro Estadual. 
 
O município de Pinheiro foi um dos contemplados com uma ambulância adquirida por 
meio de uma emenda parlamentar de Othelino Neto. O presidente em exercício da 
Assembleia fez questão de participar da cerimônia e entregar, com o governador, as 
chaves do veículo nas mãos do prefeito Luciano Genésio (fotos). O parlamentar tem 
cobrado investimentos como esse em municípios onde o transporte de pacientes é 
feito em caminhonetes, como aconteceu na principal cidade da Baixada Maranhense. 
 
Em discurso na tribuna esta semana, 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. 
 
O deputado 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, depois de ver, com tristeza, um vídeo, viralizado na internet, de 
um cidadão que se acidentou em Pinheiro, 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. 
 
“Estou muito feliz em poder ajudar o município de Pinheiro com este novo veículo, que 
certamente vai ajudar a melhorar o sistema de saúde da cidade. Lamentei na tribuna 
que pacientes estejam sendo transportados em caminhonetes e me deixa muito feliz o 
fato de a ambulância estar sendo entregue ao município, o que certamente vai ajudar 
pessoas que precisam”, assinalou Othelino Neto. 
 
Reforço para o sistema de saúde 
 
As ambulâncias representam um reforço para o sistema de saúde pública do 
Maranhão. Desta vez, foram beneficiados os municípios de Joselândia, Buritirana, 
Governador Edson Lobão, Cajapió, São João do Paraíso, Montes Altos, Pinheiro, além 
de uma unidade para a Unidade de Pronto Atendimento do bairro Araçagi, em São José 
de Ribamar. 
 
“Para nós vai representar uma salvação, pois nós temos duas ambulâncias e as duas 



 

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 

estão quebradas, com o motor batido. As ambulâncias chegam em uma hora de suma 
importância para o nosso município”, afirmou o prefeito Professor Geraldo Braga, de 
Governador Edson Lobão. 
 
Outros deputados também destinaram emendas para a aquisição de ambulâncias, 
como a deputada Valéria Macedo (PDT), que destinou emendas para Governador 
Edson Lobão e São João do Paraíso. “A aquisição de ambulâncias é uma das solicitações 
mais feitas por nós, deputados. Além de trazer conforto e qualidade no atendimento 
da saúde, essas ambulâncias possibilitam um atendimento mais rápido e seguro para 
esses pacientes. Essa é a quarta ambulância que entrego para municípios e, com 
certeza, vamos entregar mais, porque eles precisam”, destacou. 
 
Já o deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) indicou recurso para o município de 
Montes Altos. Os deputados Sérgio Vieira (PEN), Ana do Gás (PCdoB), Fábio Braga (SD) 
e Léo Cunha (PSC) também prestigiaram o evento. “A gente fica muito feliz, porque 
vemos vários municípios da Região Tocantina, como é o caso de São João do Paraíso, 
Buritirana, Governador Edson Lobão e Montes Altos sendo contemplados. É uma 
política do âmbito regional estratégica, que já tem um Hospital Macrorregional para 
ajudar no atendimento da saúde nesses municípios e agora as ambulâncias”, disse o 
deputado Professor Marco Aurélio. 
 
Com esta nova etapa de entrega, o Governo do Estado alcança o total de 100 
ambulâncias disponibilizadas a municípios maranhenses, desde o início do ano. O 
investimento por cada veículo é de 160 mil reais. O governador Flávio Dino agradeceu o 
apoio da Assembleia Legislativa e dos parlamentares que destinaram as emendas aos 
municípios. 
 
“São investimentos para que possamos construir um sistema de saúde pública cada vez 
melhor. Chegamos hoje à metade dos veículos previstos para serem entregues neste 
programa, que é um programa de apoio às estruturas dos municípios. São iniciativas 
concretas para ajudar os municípios nesse momento de crise econômica”, completou. 
 

 


