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Dr. Leonardo Sá consegue quer gratuidade da passagem de ferry boat para portadores 
de doenças renais e cardíacas crônicas 

 
 
A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
 
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros 
portadores de doenças crônicas renais e cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa 
de embarque nos transportes rodoviários, e o deputado pediu através da indicação Nº 
688/2019, que seja corrigida a portaria, e que passageiros portadores de doenças 
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crônicas renais e cardíacas também tenham o direito de gratuidade nas passagens do 
transporte aquaviário ferry-boat. 
 
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Assembleia Legislativa e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de 
junho 

 
 
Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e 
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do 
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 
de junho. 
 
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a 
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações. 
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se 
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também 
estão garantidos. 
 
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’, 
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se 
divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula 
Lobato, presidente do Gedema. 
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“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser 
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e 
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o 
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar 
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o 
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria 
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor 
Administrativo da Alema. 
 

 
 
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito 
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais 
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a 
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com 
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade. 
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no 
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro 
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e 
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine 
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a 
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez, 
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de 
Comunicação da Alema. 

  



 

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: 
Dr Leonardo Sá consegue quer gratuidade da passagem 

de ferry boat para portadores de doenças renais e 
cardíacas crônicas 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/05/2019 

Dr Leonardo Sá consegue quer gratuidade da passagem de ferry boat para portadores 
de doenças renais e cardíacas crônicas 

 
 
A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
 
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros 
portadores de doenças crônicas renais e cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa 
de embarque nos transportes rodoviários, e o deputado pediu através da indicação Nº 
688/2019, que seja corrigida a portaria, e que passageiros portadores de doenças 
crônicas renais e cardíacas também tenham o direito de gratuidade nas passagens do 
transporte aquaviário ferry-boat. 
 
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Presidente em exercício Glalbert Cutrim recebe visita de membros do Movimento 
Estudantil Independente 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Glalbert 
Cutrim (PDT), recebeu, na tarde desta segunda-feira (27), membros do Movimento 
Estudantil Independente (MEI), composto por estudantes de escolas públicas e 
universitários. 
 
Na visita, o grupo apresentou demandas e se inteirou um pouco sobre a rotina da Casa 
Legislativa. “É muito importante termos jovens envolvidos na política e eu fico muito feliz 
em poder recebê-los. Eles estão sempre por dentro do cenário político nacional e local, 
nos dando mais fundamento e conteúdo para buscarmos melhorias para o Maranhão. 
Esperamos dialogar com eles com mais frequência”, disse o presidente em exercício. 
 
O vice-presidente do MEI, Walace Franklin, avaliou o encontro com o presidente e falou 
sobre o trabalho da entidade. “Tivemos um diálogo positivo e interessante, onde 
pudemos apresentar ao deputado Glalbert o trabalho que desenvolvemos há 15 anos 
em São Luís, servindo como base de apoio para estudantes do ensino médio, 
fundamental e de faculdades das redes estadual e federal de ensino”, explicou. 
 
Após visita ao presidente interino, os estudantes acompanharam, pela primeira vez, uma 
sessão plenária da Assembleia Legislativa. 
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Assembleia Legislativa e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de 
junho 

 
 
Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e 
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do 
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 
de junho. 
 
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a 
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações. 
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se 
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também 
estão garantidos. 
 
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’, 
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se 
divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula 
Lobato, presidente do Gedema. 
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“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser 
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e 
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o 
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar 
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o 
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria 
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor 
Administrativo da Alema. 
 
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito 
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais 
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a 
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com 
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade. 
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no 
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro 
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e 
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine 
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a 
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez, 
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de 
Comunicação da Alema. 
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Em visita a Fortaleza, deputado Fabio Macedo atesta economia do GNV na cidade 

 
 
Durante uma visita à Fortaleza, capital do Ceará, o presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, foi aos postos de abastecimento 
de combustível da cidade e conversou com a população local para se certificar das 
vantagens e economia do GNV. Na ocasião, o parlamentar que defende a utilização do 
Gás Natural como combustível veicular no Maranhão acompanhou instalação dos kits 
GNV nos carros e as formas de abastecimento. 
 
“O GNV é uma realidade em várias cidades do Brasil, uma delas é Fortaleza. Lá, 
verificamos a economia e praticidade que o combustível veicular proporciona, 
dependendo da taxa de uso, a diferença ante o consumo de gasolina pode chegar a até 
50% do orçamento mensal. É isso que queremos trazer para o Maranhão, o nosso povo 
não aguenta mais os constantes aumentos na gasolina, principalmente quem utiliza 
carro como fonte de trabalho e renda”, disse Fábio. 
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De acordo com Companhia de Gás do Ceará – Cegas, o Estado do Ceará, possui uma rede 
de 59 postos de GNV, sendo comercializado a R$ 3,60 nas bombas de combustível, o que 
representa uma diferença de 26% do valor pago no litro de gasolina. 
GNV no Maranhão 
Por iniciativa de Fábio Macedo, foi realizada, a audiência pública “Gás natural, 
distribuição de gás veicular para utilização no Estado”, que discutiu as estratégias para a 
produção e distribuição de Gás Natural Veicular (GNV). Assim como uma visita ao 
Complexo Parnaíba de Exploração do Gás Natural da Empresa Eneva em Santo Antônio 
dos Lopes. O objetivo é fazer com que o Gás produzido no Maranhão, seja utilizado em 
benefício da população através de sua distribuição na rede de combustíveis do Estado. 
 
O parlamentar pedetista vem se empenhando nesta luta desde 2018, quando como vice-
presidente da Assembleia, Macedo chegou a reunir-se com a direção da Eneva para 
discutir a viabilidade do projeto, assim como a Fiema. Agora, as discussões serão 
retomadas, visto que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de gás natural e o 
Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção para a população, seguindo exemplos 
dos outros 17 estados que utilizam o gás, como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, 
Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas e Goiás. 
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Dr Leonardo Sá quer gratuidade da passagem de ferry boat para portadores de doenças 
renais e cardíacas crônicas 

 
 
A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
 
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros 
portadores de doenças crônicas renais e cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa 
de embarque nos transportes rodoviários, e o deputado pediu através da indicação Nº 
688/2019, que seja corrigida a portaria, e que passageiros portadores de doenças 
crônicas renais e cardíacas também tenham o direito de gratuidade nas passagens do 
transporte aquaviário ferry-boat. 
 
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Assembleia Legislativa e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de 
junho 

 
Agência Assembléia 

 
Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e 
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do 
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 
de junho. 
 
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a 
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações. 
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se 
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também 
estão garantidos. 
 
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’, 
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se 
divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula 
Lobato, presidente do Gedema. 
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“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser 
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e 
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o 
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar 
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o 
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria 
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor 
Administrativo da Alema. 
 
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito 
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais 
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a 
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com 
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade. 
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no 
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro 
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e 
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine 
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a 
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez, 
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de 
Comunicação da Alema. 
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CCJ aprova PL da deputada Dra. Thaiza que beneficia moradores de áreas atingidas por 
inundações 

A Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou o 
PL 185/2019, de autoria da deputada do PP, Dra. Thaiza Hortegal, que estabelece a 
isenção do pagamento de tarifa de energia elétrica, água e esgotos de moradores 
atingidos por inundações. 
 

 
 
“Esse projeto partiu da necessidade de reduzir ainda mais os danos sofridos por famílias 
atingidas pelas inundações. Um exemplo foi Pinheiro e diversas outras cidades 
maranhenses, que sofreram com as fortes chuvas este ano. Muitas famílias ficaram 
desabrigadas e tiveram perdas irreparáveis. A proposta é isentar essas famílias de 
pagarem contas de luz, água e esgoto em circunstâncias inviáveis de moradia”, explicou 
a deputada Dra. Thaiza. 
 
O Projeto de Lei prevê a isenção em casos das inundações perdurarem três dias ou mais, 
a partir do cadastramento das famílias pelo poder público. O período da isenção será de 
30 dias, com início no mês da ocorrência de inundação. O PL 185/2019 ainda precisa 
passar por aprovação no plenário e sanção governamental. 
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Dr Leonardo Sá quer gratuidade da passagem de ferry boat para portadores de doenças 
renais e cardíacas crônicas 

A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 

 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
 
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros 
portadores de doenças crônicas renais e cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa 
de embarque nos transportes rodoviários, e o deputado pediu através da indicação Nº 
688/2019, que seja corrigida a portaria, e que passageiros portadores de doenças 
crônicas renais e cardíacas também tenham o direito de gratuidade nas passagens do 
transporte aquaviário ferry-boat. 
 
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Assembleia Legislativa e Gedema promoverão ‘Arraiá do Povo’ nos dias 14, 15 e 16 de 
junho 

Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e 
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do 
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 
de junho. 
 

 
 
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a 
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações. 
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se 
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também 
estão garantidos. 
 
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’, 
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se 
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divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula 
Lobato, presidente do Gedema. 
 
“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser 
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e 
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o 
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar 
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o 
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria 
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor 
Administrativo da Alema. 
 
O diretor contou, ainda, que, dentre as novidades deste ano, está a ampliação do circuito 
de acessibilidade, principalmente às barracas. “Este ano teremos uma área com mais 
cadeiras, mais mesas e um diferencial, que a gente tem muito gosto de realizar, que é a 
acessibilidade do arraial. No ano passado, isso já foi feito e, este ano, será ampliado, com 
um circuito completo para as pessoas cadeirantes ou com dificuldade de mobilidade. 
Vamos ter a barraca acessível, onde haverá acessibilidade tanto no caixa, quanto no 
atendimento, o que torna o arraial da Assembleia acessível a todos, um verdadeiro 
‘Arraiá do Povo’”, afirmou Antino Noleto. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e 
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine 
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a 
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez, 
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de 
Comunicação da Alema. 
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Deputada Cleide Coutinho e prefeito Idan Torres tratam sobre as demandas de Santa 
Filomena 

Em reunião com a deputada Dra. Cleide Coutinho (PDT), o prefeito de Santa Filomena, 
Idan Torres, Solicitou a intervenção da parlamentar para agilizar diversos pleitos junto 
às secretarias de estado do governo. 
 

 
 
Solícita e determinada, a deputada encaminhará as demandas de sua base eleitoral junto 
aos secretários e também ao governador Flávio Dino. 
 
Os dois líderes políticos também trataram das convenções municipais do PDT nas cidades 
sob liderança política do prefeito que se realizarão no segundo semestre de 2019. 
 
Hoje Dra Cleide comandou a mesa da Assembleia Legislativa, onde grandes questões do 
estado estão sendo debatidas. 

 

  



 

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: 
Dr Leonardo Sá consegue quer gratuidade da passagem 

de ferry boat para portadores de doenças renais e 
cardíacas crônicas 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/05/2019 

Dr Leonardo Sá consegue quer gratuidade da passagem de ferry boat para portadores 
de doenças renais e cardíacas crônicas 

 
 
A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
  
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. 
 
Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros portadores de doenças crônicas renais e 
cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa de embarque nos transportes rodoviários, 
e o deputado pediu através da indicação Nº 688/2019, que seja corrigida a portaria, e 
que passageiros portadores de doenças crônicas renais e cardíacas também tenham o 
direito de gratuidade nas passagens do transporte aquaviário ferry-boat. 
  
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Deputado Zé Gentil compõe mesa como secretário em sessão na Assembleia Legislativa 

 
Deputado Zé Gentil auxiliou na condução dos trabalhos da mesa 

 
O deputado estadual Zé Gentil (PRB) foi convidado a compor a mesa como secretário 
durante a sessão de hoje da Assembleia Legislativa. Assíduo em plenário, ele ajudou a 
coordenar os trabalhos durante parte do expediente, presidido pela deputada Cleide 
Coutinho (PDT), 2º secretária da mesa. 
 
Zé Gentil disse que é sempre uma honra integrar a mesa e garantiu que estará sempre 
pronto para cumprir a missão sempre que necessário. 
 
Comissões 
 
Zé Gentil também tem presença ativa nas comissões da Assembleia. O experiente 
parlamentar é titular das comissões de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, de 
Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Ética. 
 
Na condição de suplente, atua nas comissões de Obras e Serviços Públicos, de 
Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho e de Defesa dos 
Direitos Humanos e das Minorias. 
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Em visita a Fortaleza, Fabio Macedo atesta economia do GNV na cidade 

 
Deputado Fábio Macedo 

 
Durante uma visita à Fortaleza, capital do Ceará, o presidente da Comissão de Assuntos 
Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio Macedo, foi aos postos de abastecimento 
de combustível da cidade e conversou com a população local para se certificar das 
vantagens e economia do GNV. 
 
Na ocasião, o parlamentar que defende a utilização do Gás Natural como combustível 
veicular no Maranhão acompanhou instalação dos kits GNV nos carros e as formas de 
abastecimento. 
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“O GNV é uma realidade em várias cidades do Brasil, uma delas é Fortaleza. Lá, 
verificamos a economia e praticidade que o combustível veicular proporciona, 
dependendo da taxa de uso, a diferença ante o consumo de gasolina pode chegar a até 
50% do orçamento mensal. É isso que queremos trazer para o Maranhão, o nosso povo 
não aguenta mais os constantes aumentos na gasolina, principalmente quem utiliza 
carro como fonte de trabalho e renda”, disse Fábio. 
 
De acordo com Companhia de Gás do Ceará – Cegas, o Estado do Ceará, possui uma rede 
de 59 postos de GNV, sendo comercializado a R$ 3,60 nas bombas de combustível, o que 
representa uma diferença de 26% do valor pago no litro de gasolina. 
 
GNV no Maranhão 
 
Por iniciativa de Fábio Macedo, foi realizada, a audiência pública “Gá natural, distribuição 
de gás veicular para utilização no Estado”, que discutiu as estratégias para a produção e 
distribuição de Gás Natural Veicular (GNV). Assim como uma visita ao Complexo 
Parnaíba de Exploração do Gás Natural da Empresa Eneva em Santo Antônio dos Lopes. 
 
O objetivo é fazer com que o Gás produzido no Maranhão, seja utilizado em benefício da 
população através de sua distribuição na rede de combustíveis do Estado. 
 
O parlamentar pedetista vem se empenhando nesta luta desde 2018, quando como vice-
presidente da Assembleia, Macedo chegou a reunir-se com a direção da Eneva para 
discutir a viabilidade do projeto, assim como a Fiema. 
 
Agora, as discussões serão retomadas, visto que o Brasil é um dos grandes produtores 
mundiais de gás natural e o Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção para a 
população, seguindo exemplos dos outros 17 estados que utilizam o gás, como Rio de 
Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande 
do Norte, Amazonas e Goiás. 

 

  



 

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: 
Marque na sua agenda: ‘Arraiá do Povo’ acontecerá nos 

dias 14, 15 e 16 de junho na Alema 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/05/2019 

Marque na sua agenda: ‘Arraiá do Povo’ acontecerá nos dias 14, 15 e 16 de junho na 
Alema 

 
A festança, aberta ao público, acontecerá na área do estacionamento da Alema, ao lado do Complexo  
de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 de junho 

 
Variadas atrações juninas do São João do Maranhão, acessibilidade, comodidade e 
segurança darão o tom do ‘Arraiá do Povo’ 2019, uma realização da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, por meio do Grupo de Esposas de Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema). A festança, aberta ao público, acontecerá na área do 
estacionamento da Alema, ao lado do Complexo de Comunicação, nos dias 14, 15 e 16 
de junho. 
 
A montagem da estrutura já foi iniciada e, no espaço, haverá quatro barracas para a 
venda de comida típica, mesas e cadeiras, playground para a criançada e um grande 
palco, onde se apresentarão os grupos folclóricos maranhenses, entre outras atrações. 
Os alunos da Creche-Escola Sementinha e do Projeto Sol Nascente também devem se 
apresentar na festança junina. Amplo estacionamento e estrutura de segurança também 
estão garantidos. 
 
“Convidamos a todos para prestigiarem, junto conosco, os três dias do ‘Arraiá do Povo’, 
que está sendo preparado, com muito carinho, para que o público possa apreciar e se 
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divertir, mais uma vez, com a beleza e a riqueza da nossa cultura”, convidou Ana Paula 
Lobato, presidente do Gedema. 
 
“O arraial do ano passado foi feito com muito carinho, muito amor e, este ano, vai ser 
redobrado, seguindo a determinação do presidente Othelino Neto, da Mesa Diretora e 
de todos os deputados que compõem a Casa. A Assembleia também se preocupa com o 
aspecto cultural do nosso estado, valorizando, justamente, aquilo que é muito peculiar 
do Maranhão, que é o São João. Dessa forma, a Assembleia, mais uma vez, organiza o 
arraial, com uma estrutura com toda comodidade, segurança, conforto e muita alegria 
para todos aqueles que vierem prestigiar”, garantiu Antino Noleto, diretor 
Administrativo da Alema. 
 
Os três dias de festança do ‘Arraiá do Povo’ serão transmitidos, ao vivo, pela TV 
Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN), rádio Alema, pelo site www.al.ma.leg.br/tv e 
pelas redes sociais. “A exemplo do ano passado, a TV Assembleia terá uma cabine 
própria para a transmissão, com equipes de reportagem no arraial, mostrando toda a 
festa, ao vivo. Os telespectadores e internautas terão a oportunidade de, mais uma vez, 
acompanhar o melhor do São João do Maranhão”, completou Edwin Jinkings, diretor de 
Comunicação da Alema. 
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Márcio Jerry afirma que PCdoB terá candidaturas próprias em 120 municípios 

 
Márcio Jerry também fez uma análise sobre o papel do PCdoB no estado 

 
O deputado federal e presidente estadual do PCdoB, Márcio Jerry, afirmou que o PCdoB 
tem planos ousados para os próximos anos. Em entrevista à TV Assembleia, ele mostrou 
que a legenda tem se preparado internamente para a eleição de 2020. 
 
“Temos uma agenda eleitoral elaborada no coletivo partidário. Fecharemos este ano 
com diretório do PCdoB nos 217 municípios. Nossa meta é disputar com candidatura 
própria, em alianças com outros partidos, em 120 municípios do estado, incluindo São 
Luís. Temos legitimidade para participar do processo eleitoral de 2020, em São Luís. 
Reconhecemos que quem deve conduzir esse processo é o prefeito reeleito Edivaldo 
Holanda Júnior, nosso líder principal em São Luís, e o governador Flávio Dino, nosso líder 
principal no Maranhão. Nosso grupo tem um leque de pré-candidaturas e vamos debater 
e, pelo consenso progressivo, vamos encontrar um bom caminho”, afirmou. 
 
Márcio Jerry fez uma análise sobre o papel do PCdoB no estado. “Governamos esse 
estado e temos um governador reeleito, que realiza uma gestão que combina mudanças 
com renovação e geração de oportunidades. O método de governança do governador 
Flávio Dino é marcado pela democracia, pela pluralidade e pela concepção de um amplo 
arco de aliança. Os 16 partidos que ajudaram a reeleger Flávio Dino participam do 
governo”, concluiu. 
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Daniella Tema apresenta demandas do MA ao ministro da Saúde 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM) esteve em audiência no Ministério da Saúde, 
em Brasília, com o ministro Henrique Mandetta, para tratar de demandas da população 
dos municípios maranhenses.  Acompanhada do deputado federal Aluísio Mendes e do 
prefeito de Tuntum, Tema Cunha, a parlamentar democrata solicitou ao ministro a 
implantação de uma central de atendimento de hemodiálise para o município de 
Presidente Dutra. 
 
“Nós precisamos dessa central de hemodiálise, pois temos acompanhado o sofrimento 
de pessoas que necessitam desse tratamento. Percorrer longas distância por ausência 
desse atendimento na região é desumano. Estamos confiantes que o ministro nos dará 
uma resposta positiva em breve. Agradeço ao ministro Henrique Mandetta por nos 
receber, ao deputado federal Aluísio Mendes por intermediar este encontro”, destacou 
a deputada estadual. 
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A renovação da frota do Samu do município de Tuntum e a aquisição de recursos para o 
melhor funcionamento do sistema de saúde dos tuntuenses estiveram entre os assuntos 
tratados com o ministro da Saúde. 
 
O ministro da Saúde Henrique Mandetta destacou que o primeiro passo para 
implantação dos novos serviços de diálise é a articulação com a Comissão Intergestora 
Bipartite, a pactuação política entre Estado e municípios. “O pleito é legítimo, 
importante para o Maranhão. É preciso atender o regulamento técnico para o 
funcionamento dos serviços de diálise e contar com adesão dos municípios envolvidos 
na proposta. Após essas etapas, o Ministério tem todo o suporte para realizar o projeto”, 
garantiu o ministro. 
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Pessoa elogia passagem de comando da PMMA e anuncia Colégio Militar em Barra do 
Corda 

 
 
Durante o pequeno expediente da sessão plenária, na Assembleia Legislativa, o 
deputado Fernando Pessoa (SD) ressaltou a importância das solenidades de passagem 
de comando da Polícia Militar do Maranhão (PMMA), que aconteceram por todo o 
estado, dando especial atenção às cidades de Barra do Corda, Coroatá, Timon, 
Presidente Dutra e Grajaú. 
 
O deputado elogiou o trabalho dos comandantes em passagem e a atuação estratégica 
do novo comandante-geral da PMMA, Cel. Ismael Fonseca, destacando, também, o 
trabalho do Cel. Ribeiro, conterrâneo barra-cordense, que assumiu o comando do 11º 
BPM de Timon, um dos maiores do estado. 
 
“Nós sabemos que as modificações que o Cel. Ismael Fonseca está realizando, neste 
momento, nos comandos da Polícia Militar do estado são ações que irão melhorar nossa 
segurança e beneficiar toda a população”, afirmou Fernando. 
 
O deputado aproveitou a oportunidade da solenidade de passagem em Timon e fez uma 
visita ao Colégio Militar Tiradentes V, para conhecer as instalações e o trabalho 
educacional realizado pela instituição. Inspirado pela atitude do deputado estadual 
Rafael Leitoa (PDT), Fernando Pessoa assumiu o compromisso de buscar a instalação de 
um Colégio Militar na cidade de Barra do Corda, fazendo a solicitação inicial ao secretário 
de Educação, Felipe Camarão, e ao comandante Cel. Ismael Fonseca, em seu discurso na 
tribuna. 
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Leonardo Sá garante ampliação gratuidades no ferry boat 

 
 
A indicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá, que trata do pedido de correção, 
através de uma Lei, à portaria Nº 023/2017, da Agência Estadual de Mobilidade Urbana 
e Serviços Públicos (MOB), que garante gratuidade de passagens em transportes 
rodoviários e aquaviários no âmbito do estado do Maranhão, para um grupo de pessoas. 
 
Idosos, portadores de deficiências físicas, visuais e auditivas, crianças de até 6 anos de 
idade, portadores de HIV, câncer, doenças crónicas renais e cardíacas, auditores, agentes 
do trabalho, e 50% aos estudantes seriam os contemplados. 
 
O pedido de correção refere-se aos grupos beneficiados no transporte aquaviário, que 
não são os mesmos no transporte rodoviário. Na PORTARIA Nº 023/2017, passageiros 
portadores de doenças crônicas renais e cardíacas só tinham direito a isenção da tarifa 
de embarque nos transportes rodoviários, e o deputado pediu através da indicação Nº 
688/2019, que seja corrigida a portaria, e que passageiros portadores de doenças 
crônicas renais e cardíacas também tenham o direito de gratuidade nas passagens do 
transporte aquaviário ferry-boat. 
 
A indicação foi avaliada e aprovada na Assembleia Legislativa e será encaminhada ao 
governador Flávio Dino, para que seja transformada em Lei, e seja sancionada no 
Maranhão. 
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Roberto Costa homenageia idealizadora do projeto que transformou “Casa de Veraneio” 
em “Casa de Apoio Ninar” 

 
 
O deputado Roberto Costa, que é do MDB de Roseana Sarney, irá homenagear a maior 
honraria do Parlamento Estadual, a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”, 
à neuropediatra Patrícia da Silva Sousa, coordenadora e idealizadora do projeto “Casa 
de Apoio Ninar”, referência nacional pela estrutura e nível de atendimento. 
 
O interessante é que “Casa de Apoio Ninar” está instalada justamente na antiga “Casa 
de Veraneio” do Governo do Estado, onde eram realizadas as festas luxuosas durante o 
governo Roseana Sarney, do qual Costa era grande defensor. O deputado inclusive 
frequentou algumas festas na antiga Casa de Veraneio. 
 
A antiga casa de festas nabalescas proporciona hoje assistência a bebês com doenças 
que afetam o neurodesenvolvimento. Os pacientes têm acompanhamento de médicos, 
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas, assistentes sociais, oftalmologistas, 
pediatras, neuropediatras, psiquiatras infantis e infectologistas. Todo o trabalho é 
coordenado por Patrícia Sousa. 
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“É o mínimo de reconhecimento que podemos demonstrar à doutora Patrícia Sousa, que 
é a idealizadora de todo o projeto. Ela planejou e executou, por meio do Governo do 
Estado, que está de parabéns, bem como o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, 
por apostar e dá essa oportunidade de realização de um sonho e por apostar num 
projeto que se tornou referência nacional. Logo, é mais do que justa essa homenagem, 
e justamente nesta data tão importante para todos nós, pois a Casa completará dois 
anos de trabalho, atendendo a milhares crianças de todo o Maranhão”, disse Roberto 
Costa. 
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PCdoB projeta lançar 120 candidatos a prefeito e ter participação decisiva na sucessão 
em São Luís 

 
Márcio Jerry entre Rubens Jr., Duarte Jr. e Júlio Nogueira: o comandante e os pré-candidatos do PCdoB  
em São Luís em recente ato do partido para atrair filiados  

 
Depois de sair das urnas em 2016 com 46 prefeitos, o que consolidou a posição de secção 
mais importante do País, o braço maranhense do PCdoB quer dar um salto ainda mais 
alto nas eleições municipais de 2020: aumentar o número de prefeitos, incluindo entre 
eles o próximo mandatário de São Luís. Esse projeto começa com a meta de chegar no 
ano eleitoral com candidatos a prefeito em pelo menos 120 municípios, em voo solo ou 
em coligação. Esse cenário foi desenhado pelo presidente regional do partido, deputado 
federal Márcio Jerry, no programa Sala de Entrevista, da TV Assembleia, comandado pelo 
jornalista Juracy Filho. Quando falou como presidente do PCdoB, Márcio Jerry exibiu 
confiança em mais uma resposta afirmativa do eleitorado maranhense ao desempenho 
do Governo Flávio Dino, que tem no PCdoB e 15 partidos aliados, entre eles o PDT e o 
PSB, sua base política, manifestando convicção de o partido que comanda sairá mais uma 
vez consagrado das urnas. No caso de São Luís, ele previu que o candidato da aliança 
será escolhido numa articulação do prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT) com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), podendo ser um pedetista, um comunista ou nome de 
outro partido aliado, como o DEM, por exemplo. 
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Na entrevista, Márcio Jerry avisou que o PCdoB vai jogar pesado para consolidar e até 
ampliar sua posição de partido dominante no cenário atual da política maranhense. Para 
começar, pretende chegar a 31 de janeiro do ano que vem com nada menos que 
diretórios do partido instalados nos 217 municípios maranhenses, feito que nenhuma 
agremiação – nem o PMDB nos seus melhores momentos – conseguiu alcançar. Se 
“bater” tal meta, não terá concorrente em número de candidatos a prefeito, a vice-
prefeito e, principalmente, a vereador, e certamente ocupará um lugar na crônica dos 
partidos políticos do Maranhão com esse feito inédito. E fez questão de frisar que o 
número de candidatos a prefeito previsto (120), é uma previsão de agora, o que significa 
dizer que esse exército de candidatos poderá ser bem maior. Márcio Jerry sinalizou que 
o “alongamento” do PCdoB no Maranhão é um projeto nacional, tanto que foi 
alinhavado em reunião em São Luís com o comando nacional do partido, e será 
conversado com prefeitos, vereadores e presidentes municipais da agremiação. 
 
No caso de São Luís, Márcio Jerry escala pré-candidatos do PCdoB a prefeito, mas dá tom 
mais forte à estratégia de lançar um candidato viável pela grande aliança, a partir de uma 
articulação do prefeito Edivaldo Holanda Jr. e o governador Flávio Dino. “O nosso 
objetivo, nossa meta, é novamente ganhar a eleição em São Luís em 2020 e manter o 
Governo do Estado em 2022. Nós, nosso partido, tivemos uma importância grande na 
eleição do nosso querido prefeito Edivaldo Holanda Jr. em 2012 e tivemos um papel 
importante na reeleição de Edivaldo Holanda Jr. em 2016. Temos, portanto, legitimidade 
para participar desse processo”, disse. E deixou claro que essa articulação deve envolver 
nomes do PCdoB (o deputado federal Rubens Jr., o deputado estadual Duarte Jr. e o vice-
prefeito Júlio Nogueira), do PDT (os vereadores Osmar Filho e Ivaldo Rodrigues), do PSB 
(Bira do Pindaré) e do DEM (Neto Evangelista), citando também a pré-candidatura 
independente do radialista Jeisael Marx. “Temos um grande leque de pré-candidatos, e 
pelo consenso progressivo, nós vamos encontrar um bom caminho”, projetou, ciente de 
que a disputa em São Luís será um desafio e tanto, a começar pela existência 
incontestável de um candidato forte na Oposição, o deputado federal Eduardo Braide 
(PMN). 
 
Além de São Luís, Márcio Jerry deixou no ar a impressão de que o PCdoB vai jogar pesado 
para ganhar o comando de grandes municípios. Tudo indica que pode eleger o prefeito 
de Imperatriz, o deputado estadual Marco Aurélio ou o secretário Clayton Noleto 
(Infraestrutura). Poderá reeleger Domingos Dutra em Paço do Lumiar e Wellryk Costa 
em Barra do Corda. Mas até aqui ainda não tem nomes fortes para disputar em São José 
de Ribamar, Caxias, Timon, Pinheiro, Santa Inês, Bacabal, Balsas, Codó, Pedreiras e 
Chapadinha, por exemplo, sendo quase certo que fará composições nesses municípios, 
se possível emplacando o candidato a vice. 
 
No meio político é dominante a impressão de que o projeto de “alongamento” do PCdoB 
é viável. 
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Assembleia aprova homenagem de Roberto Costa a Patrícia Sousa, idealizadora da Casa 
de Apoio Ninar 

 
Roberto Costa e Patrícia Souza em visita à Casa de Apoio Ninar 

 
O deputado Roberto Costa (MDB) conseguiu um feito incomum para um parlamentar de 
Oposição. Teve aprovado na Assembleia Legislativa Projeto de Resolução concedendo a 
Medalha do Mérito Legislativo Manoel Bequimão, a maior honraria do Poder Legislativo, 
à neuropediatra Patrícia da Silva Sousa, idealizadora e coordenadora do projeto Casa de 
Apoio Ninar, que completa dois anos como uma das mais diferenciadas e simbólicas 
obras sociais do Governo do PCdoB. 
 
Instalada na antiga residência de veraneio e de festas do Governo do Estado, na Ponta 
do Farol, em São Luís, a Casa de Apoio Ninar proporciona assistência a bebês com 
doenças que afetam o neurodesenvolvimento, assegurando-lhes acompanhamento de 
médico em neurologia, fisioterapia, fonoaudiologia, terapia, assistência social, 
oftalmologia, pediatria, neuropediatra, psiquiatria infantil e infectologia. Ali também é 
assegurada assistência física, emocional e educacional a pais. Todo o trabalho é 
coordenado por Patrícia Sousa. 
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O deputado Roberto Costa transformou-se num entusiasmado apoiador da Casa de 
Apoio Ninar quando, a partir de informações que colheu durante meses, visitou a 
mansão que em outros tempos foi sinônimo de festas, descobrindo ali uma obra 
transformadora. Sua boa impressão aumentou quando conversou com a idealizadora e 
coordenadora Patrícia Sousa. 
 
Ao idealizar a homenagem, Roberto Costa emedebista justificou: “É o mínimo de 
reconhecimento que podemos demonstrar à doutora Patrícia Sousa, que é a idealizadora 
de todo o projeto. Ela planejou e executou, por meio do Governo do Estado, que está de 
parabéns, bem como o secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, por apostar e dar essa 
oportunidade a um projeto que se tornou referência nacional, atendendo a crianças de 
todo o Maranhão”. 

 


