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Procuradoria da Mulher é inaugurada na Câmara Municipal de São Luís 

 
 
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), presidiu, na 
tarde desta quinta-feira, 30, a sessão solene que marcou a inauguração da Procuradoria 
da Mulher, órgão permanente e especializado da Mesa Diretora, que tem como objetivo 
zelar pela defesa dos direitos das mulheres. 
 
Na solenidade, Osmar Filho declarou inaugurada a Procuradoria e empossou a vereadora 
Bárbara Soeiro (PSC) no cargo de procuradora da Mulher. 
 
“Para nossa alegria, esta é uma festa bonita, concorrida e bem prestigiada, e também 
muito simbólica, porque demonstra que a nossa Casa tem apreço e busca a valorização 
da mulher. E como hoje é também uma data especial, esta é uma forma de o nosso 
Parlamento municipal homenagear todas as mulheres desta nossa cidade”, declarou 
Osmar Filho. 
 
Ao ser empossada no cargo de procuradora, a vereadora Bárbara Soeiro explicou que a 
Procuradoria da Mulher foi criada através do Projeto de Resolução Nº 13/2017, que 
altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da Câmara de São Luís. 
 
Dentre as atribuições da Procuradoria da Mulher estão a de zelar pela defesa dos direitos 
da mulher; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de 
violência e discriminação contra a mulher; promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como sobre a participação 
política da mulher. 
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De acordo com a vereadora Bárbara Soeiro, a Procuradoria da Mulher também tem o 
papel de opinar e auxiliar nos projetos que estão tramitando na Casa, avaliando aqueles 
que tratem, no mérito, de direito relativo à mulher ou à família. O órgão também deve 
participar de discussões sobre a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres 
no âmbito do município de São Luís. 
 
“Esta nossa Procuradoria representa, a partir de agora, um palco de debate das políticas 
de gênero. Ela também dá mais apoio e empodera as vereadoras aqui da nossa Casa nas 
suas discussões e falas em defesa das mulheres e dos cidadãos”, ressaltou Bárbara 
Soeiro, ao lado das vereadoras Concita Pinto (Patriota) e Fátima Araújo (PCdoB).   
 
EM PROL DA CIDADANIA 
 
Após o discurso proferido pela vereadora Bárbara Soeiro, a presidente do Conselho 
Municipal da Condição Feminina, Sílvia Leite, fez uso da palavra, na condição de 
representante dos movimentos feministas. Ela parabenizou a Câmara Municipal pela 
iniciativa de criar e instalar a Procuradoria da Mulher, e disse que foi uma feliz escolha a 
indicação da vereadora Bárbara Soeiro para ocupar o cargo. 
 
“Trata-se de uma iniciativa louvável, no sentido de efetivar direitos e de ser, também, 
uma afirmação da cidadania em toda a nossa cidade”, afirmou Sílvia Leite. 
 
A coordenadora de Delegacias da Mulher, delegada Kazumi de Jesus, ressaltou a 
importância desse momento na vida do Parlamento ludovicense: 
 
“Para nós, esta cerimônia é também uma forma de registro da solidariedade às lutas das 
mulheres em todos os tempos – sem perder de vista a lutas dos dias de hoje, quando se 
observa ainda há muitas mulheres violentadas, discriminadas, torturadas e oprimidas 
em pleno século XXI”, enfatizou Kazumi de Jesus. 
 
A sessão solene, realizada no Plenário Simão Estácio da Silveira, contou ainda com a 
presença dos vereadores Raimundo Penha (PDT), Nato Júnior (PP), Sá Marques (PHS) e 
Ricardo Diniz (PRTB) e dos ex-vereadores José Joaquim e Rose Sales. 
 
Também participaram da solenidade a deputada Helena Duailibe, procuradora da 
Mulher na Assembleia Legislativa, a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, 
Camila Vasconcelos Holanda, primeira-dama de São Luís, além de representantes do 
Poder Judiciário, da Polícia Militar do Estado, da Defensoria Pública, da Ordem dos 
Advogados do Brasil (OAB-MA), dentre outros órgãos, e de um grande número de 
dirigentes e militantes de entidades do movimento de mulheres na Ilha de São Luís. 
 
Após a sessão solene, aconteceu, no Salão Nobre da Câmara, o descerramento de uma 
placa alusiva à inauguração da Procuradoria da Mulher. 
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Helena Duailibe participa da instalação da Procuradoria da Mulher na Câmara de São Luís 

 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade), procuradora da Mulher na Assembleia, 
participou, na tarde desta quinta-feira (3), da solenidade de instalação da Procuradoria 
da Mulher na Câmara Municipal de São Luis, em que foi empossada, como procuradora, 
a vereadora Bárbara Soeiro (PSC). O evento reuniu mulheres de todas as estratificações 
sociais e a parlamentar, que é procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa e que já 
foi vereadora da capital maranhense, afirmou que agora o Legislativo Municipal tem um 
forte instrumento de defesa da mulher. 
 
“Parabenizo o presidente da Câmara de São Luis, vereador Osmar Filho, que possibilitou 
a criação da Procuradoria da Mulher, assim como a vereadora Bárbara Soeiro, de quem 
fui companheira de plenário e sou conhecedora de sua incansável luta em defesa dos 
direitos da mulher. Enriquece a Câmara, enriquece a nossa luta, a luta da mulher 
maranhense”, disse Helena Duailibe. 
 
Deputada estadual licenciada, a secretária estadual da Mulher, Ana do Gás (PC do B), 
afirmou que esse é um dos pontos positivos da Câmara Municipal, no ano em que 
completa quatro séculos de existência. Lembrou que a Assembleia Legislativa foi a 
primeira casa parlamentar a criar tal Procuradoria, cargo que foi ocupado, inicialmente, 
pela então deputada Valéria Macedo. Ela disse que isso representa um grande avanço 
para a Câmara. 
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Como primeira procuradora da Mulher na Câmara, Bárbara Soeiro afirmou que, agora, o 
Legislativo Municipal tem um espaço de construção de políticas para as mulheres. 
Agradeceu o apoio e o empenho do presidente da Casa, Osmar Filho, e o alinhamento 
de todos os colegas para que possa exercer esse papel dentro das prerrogativas que 
estabeleceu. 
 
A primeira-dama do município, Camila Braga, ressaltou que a Procuradoria da Mulher na 
Câmara Municipal servirá para fortalecer os laços entre o Legislativo e o Executivo. 
Destacou o trabalho da vereadora Bárbara Soeiro, afirmando ter convicção de que ela 
realizará um excelente trabalho à frente dessa nova unidade da Câmara. 
 
Para a vereadora Concita Pinto (PEN), a Procuradoria da Mulher vem fortalecer as ações 
femininas em defesa do gênero, lembrando que hoje a mulher saiu de casa para ser 
protagonista das políticas públicas. Afirmou que estará total apoio à sua colega Bárbara 
Soeiro na definição das políticas de defesa da mulher. 
 
Se dizendo emocionada, Maria de Jesus Costa Almeida, que preside a Associação das 
Profissionais do Sexo e coordena a Rede Brasileira do Trabalho de Prostituição Feminina, 
afirmou que a criação de Procuradoria da Mulher na Câmara vem mostrar a força da 
mulher e criar um amplo espaço para todas aquelas mulheres que se encontram em 
situação de vulnerabilidade. Ela afirmou que isso é um grande avanço do Legislativo da 
capital. 
 
Para o presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho (PDT), a Casa que dirige dá mais um 
salto e se soma agora às casas legislativas que já contem com esse instrumento, a 
exemplo da Assembleia Legislativa e Câmara Federal. Destacou que as mulheres que 
compõem o Legislativo de São Luis são de luta, extremamente representativas e 
assegurou que a vereadora Bárbara Soeiro saberá exercer seu papel com extrema 
competência, na condição de Procuradora. 
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Zé Inácio promove audiência pública em defesa da Filosofia e Sociologia na educação 
básica 

 
 
Aconteceu na tarde de quarta-feira (29), audiência pública que debateu a retirada ou 
manutenção das disciplinas de Filosofia e Sociologia dos currículos da Educação Básica. 
 
A iniciativa da audiência partiu do deputado Zé Inácio (PT) atendendo sugestão do Fórum 
Maranhense de Filosofia do Maranhão. 
 
Manutenção das disciplinas 
 
Os professores Adriano Correia e Edgar Lira Neto proferiram palestra abordando 
aspectos do debate, em nível nacional, sobre a retirada ou manutenção das ciências 
humanas (Filosofia e Sociologia) da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e na 
Educação Básica. 
 
Segundo o presidente da Anpof, os professores e as universidades vêm sofrendo 
sistemático ataque e difamação por parte do governo Bolsonaro. “Está em curso, no 
Brasil, um projeto de destruição da educação. E a Filosofia é o principal alvo, porque não 
interessa a esse governo que está aí o pensamento crítico. Eles sabem que as 
universidades não são isso que eles dizem. Temos que nos articular e enfrentá-los, no 
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âmbito dos estados, na definição do chão da escola. Eles nos atacam porque nos 
admiram e nos combatem porque desejam ocupar nosso lugar”, pontuou. 
 
Por sua vez, Edgar Lira ressaltou o quanto o texto da BNCC sofreu alterações do governo 
Temer para cá, desfigurando o que havia sido elaborado como resultado de uma ampla 
discussão, no governo Dilma. Mesmo assim, segundo ele, ainda há subsídios na BNCC 
que garantem o estudo da Filosofia na Educação Básica. 
 
“Quando secam os mananciais utópicos se difunde um deserto de trivialidades e 
perplexidades”. Esta frase do filósofo Habermas mostra a situação atual do Brasil, onde 
o governo que está aí tenta sufocar não só a universidade, a filosofia e as ciências 
humanas, mas a ciência de uma forma geral. Se entramos nessa seara, estaremos 
condenados a sermos apenas consumidores de tecnologias produzidas em outros 
centros. Por isto esse debate é da maior importância, pois tem a ver com garantir a 
reflexão dos nossos estudantes sobre a realidade de forma crítica”, afirmou Gastão 
Clóvis. 
 
A professora Leila Barbosa, do curso de Filosofia da Uema, denunciou a ausência da 
disciplina de Filosofia no documento recentemente elaborado pelo Governo do Estado, 
que estabelece orientações curriculares para as escolas da rede estadual. “Esse 
documento é apenas um referencial para que as escolas da rede estadual, que ainda 
trabalham com o ensino fundamental, elaborem seus currículos. O referencial curricular 
para o ensino médio ainda será elaborado”, esclareceu Maria do Perpétuo Socorro, 
representante da Seduc. 
 
Adriele, acadêmica de Filosofia da UFMA e do Centro Acadêmico defendeu a união de 
todos em defesa da Filosofia. “Temos que firmar um pacto com a excelência e com o 
saber dos saberes, que é a filosofia. Esta é a causa dos militantes do saber. Vamos às ruas 
defender a Filosofia e a educação”, assinalou. 
 
Para o deputado Zé Inácio, o debate foi muito importante e produtivo, e demonstrou a 
resposta da Comissão de Educação da Assembleia à sociedade organizada do Estado do 
Maranhão. “Discutiu-se aqui, em profundidade, a relevância que tem o estudo da 
Filosofia no processo de ensino aprendizagem da Educação Básica. O Maranhão sai na 
frente, nacionalmente, fazendo o contraponto aos retrocessos da retirada dessa 
disciplina pelo governo federal ao garantir sua permanência na grade curricular na rede 
de ensino estadual, no ensino fundamental e médio”, destacou. 
 
Encaminhamentos 
 
Ao final, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 1 – Formar comissão com 
participação de membros do Poder Legislativo estadual para tratar com o secretário de 
Estado da Educação sobre a alteração do referencial curricular; 2 – Encaminhar minuta 
aos prefeitos e Câmaras de Vereadores orientando sobre a inclusão da disciplina de 
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Filosofia na grade curricular das escolas nas séries final do Ensino Fundamental; 3 – 
Apresentar Moção de Apoio, na Assembleia, à  Carta dos Professores em solidariedade 
à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof); 4 – Encaminhar a síntese 
do relatório da audiência pública à Comissão de Educação da Câmara e do Senado 
Federal. 
 
A primeira mesa de debate foi composta pelo Pró-Reitor de Planejamento da 
Universidade Federal do Maranhão (Ufma), professor João de Deus; do Reitor do 
Instituto Estadual de Educação do Maranhão (Iema), Jônatas Almada; do Chefe do 
Departamento de Filosofia da Ufma, Gastão Clóvis; da presidente do Fórum de Filosofia 
do Maranhão, Zilmara de Carvalho; da representante da Secretaria de Educação de São 
Luís (Semed), Patrícia Leal; da representante do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (Andes), Cacilda Rodrigues; e Susan Lucena, diretora da 
Casa da Mulher Brasileira. 
 
A segunda mesa de debatedores foi composta pelo coordenador do Curso de Filosofia 
da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), professor Luís Magno Oliveira; o 
coordenador do Mestrado Profissional de Filosofia da Ufma, professor Alexandre Jordão; 
o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof), Adriano 
Correia; o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Edgar 
Lira Neto; a chefe da Supervisão de Currículos da Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc), Maria do Perpétuo Socorro Fortes; a representante do Instituto de Ensino 
Superior do Maranhão (IESMA), Maria dos Milagres da Cruz, e o professor Flávio Luís de 
Castro, do Fórum de Filosofia do Maranhão. 
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Adriano cobra informações sobre demissão de 3 mil cobradores de ônibus 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, ocupou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão plenária desta quinta-feira (30), para 
cobrar informações da Justiça do Trabalho, Sindicato dos Rodoviários do Maranhão e 
empresas de ônibus sobre a possibilidade de demissão de 3 mil de cobradores de ônibus 
e dupla função imposta a motoristas. 
 
Segundo Adriano, as empresas estão chamando os cobradores de ônibus e indicando a 
inscrição em cursos para que eles se qualifiquem para outra função, visto que os 
trabalhadores podem perder seus cargos. Atitude que, de acordo com o deputado, não 
garante o emprego dos trabalhadores. A sobrecarga de trabalho dos motoristas também 
é preocupação do deputado. Já que alguns motoristas não estão dando conta do 
cumprimento de mais uma função. 
 
“São Luís já tem uma frota de ônibus velha, caindo aos pedaços, e a população já vem 
sendo enrolada pela Prefeitura e pelos donos de empresas há anos. Agora essa conta 
chegou também aos cobradores de transporte coletivo”, disse o deputado. 
 
Durante a sessão, Adriano afirmou que daria entrada em um requerimento de solicitação 
de informações para que os demais deputados pudessem, conjuntamente, cobrar 
explicações dos órgãos, evitando assim a demissão em massa dos colaboradores das 
empresas de transporte público. 
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Aconteceu na tarde de quarta-feira (29), audiência pública que debateu a retirada ou 
manutenção das disciplinas de Filosofia e Sociologia dos currículos da Educação Básica. 

 
 
A iniciativa da audiência partiu do deputado Zé Inácio (PT) atendendo sugestão do Fórum 
Maranhense de Filosofia do Maranhão.M 
 
Manutenção das disciplinas 
 
Os professores Adriano Correia e Edgar Lira Neto proferiram palestra abordando 
aspectos do debate, em nível nacional, sobre a retirada ou manutenção das ciências 
humanas (Filosofia e Sociologia) da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e na 
Educação Básica. 
 
Segundo o presidente da Anpof, os professores e as universidades vêm sofrendo 
sistemático ataque e difamação por parte do governo Bolsonaro. “Está em curso, no 
Brasil, um projeto de destruição da educação. E a Filosofia é o principal alvo, porque não 
interessa a esse governo que está aí o pensamento crítico. Eles sabem que as 
universidades não são isso que eles dizem. Temos que nos articular e enfrentá-los, no 
âmbito dos estados, na definição do chão da escola. Eles nos atacam porque nos 
admiram e nos combatem porque desejam ocupar nosso lugar”, pontuou. 



 

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 

Por sua vez, Edgar Lira ressaltou o quanto o texto da BNCC sofreu alterações do governo 
Temer para cá, desfigurando o que havia sido elaborado como resultado de uma ampla 
discussão, no governo Dilma. Mesmo assim, segundo ele, ainda há subsídios na BNCC 
que garantem o estudo da Filosofia na Educação Básica. 
 
“Quando secam os mananciais utópicos se difunde um deserto de trivialidades e 
perplexidades”. Esta frase do filósofo Habermas mostra a situação atual do Brasil, onde 
o governo que está aí tenta sufocar não só a universidade, a filosofia e as ciências 
humanas, mas a ciência de uma forma geral. Se entramos nessa seara, estaremos 
condenados a sermos apenas consumidores de tecnologias produzidas em outros 
centros. Por isto esse debate é da maior importância, pois tem a ver com garantir a 
reflexão dos nossos estudantes sobre a realidade de forma crítica”, afirmou Gastão 
Clóvis. 
 
A professora Leila Barbosa, do curso de Filosofia da Uema, denunciou a ausência da 
disciplina de Filosofia no documento recentemente elaborado pelo Governo do Estado, 
que estabelece orientações curriculares para as escolas da rede estadual. “Esse 
documento é apenas um referencial para que as escolas da rede estadual, que ainda 
trabalham com o ensino fundamental, elaborem seus currículos. O referencial curricular 
para o ensino médio ainda será elaborado”, esclareceu Maria do Perpétuo Socorro, 
representante da Seduc. 
 
Adriele, acadêmica de Filosofia da UFMA e do Centro Acadêmico defendeu a união de 
todos em defesa da Filosofia. “Temos que firmar um pacto com a excelência e com o 
saber dos saberes, que é a filosofia. Esta é a causa dos militantes do saber. Vamos às ruas 
defender a Filosofia e a educação”, assinalou. 
 
Para o deputado Zé Inácio, o debate foi muito importante e produtivo, e demonstrou a 
resposta da Comissão de Educação da Assembleia à sociedade organizada do Estado do 
Maranhão. “Discutiu-se aqui, em profundidade, a relevância que tem o estudo da 
Filosofia no processo de ensino aprendizagem da Educação Básica. O Maranhão sai na 
frente, nacionalmente, fazendo o contraponto aos retrocessos da retirada dessa 
disciplina pelo governo federal ao garantir sua permanência na grade curricular na rede 
de ensino estadual, no ensino fundamental e médio”, destacou. 
 
Encaminhamentos 
 
Ao final, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 1 – Formar comissão com 
participação de membros do Poder Legislativo estadual para tratar com o secretário de 
Estado da Educação sobre a alteração do referencial curricular; 2 – Encaminhar minuta 
aos prefeitos e Câmaras de Vereadores orientando sobre a inclusão da disciplina de 
Filosofia na grade curricular das escolas nas séries final do Ensino Fundamental; 3 – 
Apresentar Moção de Apoio, na Assembleia, à  Carta dos Professores em solidariedade 
à Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof); 4 – Encaminhar a síntese 



 

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 

do relatório da audiência pública à Comissão de Educação da Câmara e do Senado 
Federal. 
 
A primeira mesa de debate foi composta pelo Pró-Reitor de Planejamento da 
Universidade Federal do Maranhão (Ufma), professor João de Deus; do Reitor do 
Instituto Estadual de Educação do Maranhão (Iema), Jônatas Almada; do Chefe do 
Departamento de Filosofia da Ufma, Gastão Clóvis; da presidente do Fórum de Filosofia 
do Maranhão, Zilmara de Carvalho; da representante da Secretaria de Educação de São 
Luís (Semed), Patrícia Leal; da representante do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (Andes), Cacilda Rodrigues; e Susan Lucena, diretora da 
Casa da Mulher Brasileira. 
 
A segunda mesa de debatedores foi composta pelo coordenador do Curso de Filosofia 
da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), professor Luís Magno Oliveira; o 
coordenador do Mestrado Profissional de Filosofia da Ufma, professor Alexandre Jordão; 
o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof), Adriano 
Correia; o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Edgar 
Lira Neto; a chefe da Supervisão de Currículos da Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc), Maria do Perpétuo Socorro Fortes; a representante do Instituto de Ensino 
Superior do Maranhão (IESMA), Maria dos Milagres da Cruz, e o professor Flávio Luís de 
Castro, do Fórum de Filosofia do Maranhão. 
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Roberto Costa homenageará idealizadora do projeto “Casa de Apoio Ninar” 

Foi aprovada, na última terça-feira (28), na Sessão da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, projeto de autoria do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que concede 
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. 
 

 
 
A “Casa de Apoio Ninar” está instalada na antiga “Casa de Veraneio” do Governo do 
Estado, no bairro Ponta do Farol, em São Luís , e proporciona 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. 
 
Durante um bate-papo entre o parlamentar e a neuropediatra, na “Casa de Apoio Ninar”, 
ela revelou que o espaço foi pensado não somente para servir de abrigo às famílias de 
todo o Maranhão atendidas pelo Centro de Referência, mas para dar suporte físico, 
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emocional e educacional a pais e profissionais durante uma semana de convivência e 
aprendizado. 
 
“O objetivo é que esse grupo [de pais e profissionais], quando voltar para sua cidade ou 
bairro, crie um ninho de cuidado, tomando como princípio tudo que nós vamos fazer 
aqui na Casa”, destacou Patrícia Sousa. 
 
O deputado Roberto Costa concederá a Medalha de Honra ao Mérito à Patrícia Sousa 
por reconhecer a importância do projeto, no qual o Governo do Estado apostou e 
investiu, e o qual está dando certo. 
 
“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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Detinha destaca sua luta em prol de melhorias para o Alto Turi nas áreas da saúde e 
educação 

A deputada Detinha (PR) ocupou a tribuna, na sessão plenária desta quarta-feira (29), 
para destacar que está esperançosa quanto às melhorias nos setores da saúde e da 
educação na região do Alto Turi, principalmente no município de Maranhãozinho. Ela 
disse que o secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão, esteve na cidade, 
verificando in loco a situação e garantiu que todas as medidas serão tomadas. 
 

 
 
A parlamentar disse que a escola da rede estadual da cidade passa por reformas, 
enfatizando que um novo panorama já se desenha no horizonte educacional do 
município. Ela também abordou a questão da saúde e afirmou que esteve com o 
secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, com quem tratou do Centro de Hemodiálise 
do Alto Turi, por entender que o longo deslocamento para quem faz tal tipo de 
tratamento é bastante problemático. 
 
“Apresentei uma Indicação que trata do Centro de Hemodiálise da regional do Alto Turi. 
Eu vejo pacientes dos municípios viajando mais de 450, 480 quilômetros. São três 
viagens por semana. Imagine, além do paciente já passar por essa situação, ele ainda ter 
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de enfrentar longos percursos passando por estradas ruins. A situação é delicada, mas 
acredito que esse quadro será modificado”, afirmou. 
 
Ela disse que teve uma conversa agradável e proveitosa com o secretário de Estado da 
Saúde, Carlos Lula, repassando para ele a situação e tudo o que está acontecendo na 
região do Alto Turi. “Essa é uma situação triste. É lamentável acontecer isso no 
Maranhão. Tenho certeza de que o governador Flávio Dino e o secretário estarão 
atentos. E eu estou querendo acreditar cada vez mais que esse nosso Centro de 
Hemodiálise sairá do papel. Fico feliz em saber que o Maranhão está andando para a 
frente. Fico feliz em saber que, nesta Casa, estamos unidos para que isso venha a 
acontecer. Muito obrigada a todos”, finalizou. 
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Rafael Leitoa destaca gestão de Larissa Abdalla no Detran Maranhão… 

 
 
Um estudo recente, divulgado pelo SUS, apresenta uma diminuição nas internações por 
acidentes de trânsito no Maranhão. Segundo o documento, somente cinco estados 
registraram queda. O Maranhão, com redução de 40%, ficou na frente de estados como 
Rio Grande do Sul (22%), Paraíba (20%), Distrito Federal (16%) e Rio de Janeiro (2%). 
 
O levantamento é anual, com base nos registros de internações pelo Sistema Único de 
Saúde em todo território nacional. 
 
Segundo Rafael Leitoa, Larissa Abdalla tem se destacado como Diretora Geral do 
DETRAN-MA. À frente do Departamento Estadual de Trânsito do Maranhão desde 2016, 
a Diretora tem se apresentado ações inovadoras, campanhas e mais proximidade com 
as Ciretrans. 
 
Em Brasília, no final de 2018, como prova da excelente gestão à frente do Detran-MA, 
Larissa Abdalla foi eleita por unanimidade para compor a Comissão da AND – Associação 
Nacional de Detrans.   
 
“No início desta semana, a Diretora Geral do Detran, Larissa Abdalla, esteve em Timon 
fazendo a entrega de certificados e coletes para os concludentes do Curso de 
Qualificação de Mototaxistas, como ação do Maio Amarelo. Esta e outras campanhas é 
que fazem do Maranhão referência na prevenção de acidentes em todo o  Brasil”, 
ressaltou Rafael Leitoa. 
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César Pires mostra situação da MA-204 e cobra providências do governo estadual… 

 
 
A precariedade da malha viária do Maranhão mais uma vez foi registrada em vídeo pelo 
deputado César Pires, desta vez na MA-204, que liga São José de Ribamar aos municípios 
de Paço do Lumiar e Raposa. Autor de um pedido de convocação do secretário de 
Infraestrutura Clayton Noleto rejeitado na Assembleia Legislativa, o parlamentar voltou 
a criticar a qualidade das obras realizadas e a falta de resolutividade do governo estadual 
na manutenção dasMAs. 
 
“A MA-204 foi recuperada ano passado e hoje já está intrafegável. É por essa razão que 
o secretário Clayton Noleto se negou a prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa, 
porque o governo precisa explicar como gastou dinheiro público e a rodovia estadual 
continua nesse estado precário”, ressaltou César Pires. 
 
O deputado fez registros semelhantes da MA-315, entre os municípios de Paulino Neves 
e Barreirinhas, e da MA-020, entre Vargem Grande e Coroatá. 
 
“São rodovias estaduais em que o governo realizou obras recentemente e que estão 
intrafegáveis, ameaçando a segurança de pedestres, motoristas e passageiros. Como 
explicar a péssima qualidade desses serviços?”, questionou ele. 
 
César Pires afirma que, enquanto o governo se nega a dar esclarecimentos à Assembleia 
Legislativa, que tem a obrigação de fiscalizar o Executivo, ele continuará cobrando 
providências para que o governo estadual melhore as condições de tráfego nas rodovias 
estaduais do Maranhão. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=TolWibCyy4c
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Justa homenagem de Roberto Costa à idealizadora do “Casa de Ninar”… 

 
 
Foi aprovada, na última terça-feira (28), na Sessão da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, projeto de autoria do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que concede 
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. 
 
A “Casa de Apoio Ninar” está instalada na antiga “Casa de Veraneio” do Governo do 
Estado, no bairro Ponta do Farol, em São Luís, e proporciona 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. 
 
Durante um bate-papo entre o parlamentar e a neuropediatra, na “Casa de Apoio Ninar”, 
ela revelou que o espaço foi pensado não somente para servir de abrigo às famílias de 
todo o Maranhão atendidas pelo Centro de Referência, mas para dar suporte físico, 
emocional e educacional a pais e profissionais durante uma semana de convivência e 
aprendizado. 
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“O objetivo é que esse grupo [de pais e profissionais], quando voltar para sua cidade ou 
bairro, crie um ninho de cuidado, tomando como princípio tudo que nós vamos fazer 
aqui na Casa”, destacou Patrícia Sousa. 
 
O deputado Roberto Costa concederá a Medalha de Honra ao Mérito à Patrícia Sousa 
por reconhecer a importância do projeto, no qual o Governo do Estado apostou e 
investiu, e o qual está dando certo. 
 
“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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“Flávio Dino vai ter que devolver os R$ 141 milhões que retirou da Emap”, afirma 
deputado Wellington 

 
Wellington destacou decisão da Justiça federal que cassou efeitos da liminar  
concedida ao governo 

 
Na sessão plenária desta quinta-feira (30), o deputado estadual Wellington do Curso fez 
referência à decisão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, em Brasília, que 
suspendeu efeitos de liminar favorável ao governo do Maranhão que paralisou quatro 
processos da Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) contra a Emap. Com 
essa decisão, a Antaq poderá dar continuidade aos processos administrativos em 
questão, que foram iniciados depois de revelados repasses ilegais de recursos oriundos 
da receita do Porto do Itaqui para o Governo do Maranhão. 
 
Ao se pronunciar, Wellington relembrou que foi identificada retirada ilegal de R$ 141 
milhões de recursos da Emap para o Estado do Maranhão. 
 
“Essa transferência de recursos da Emap para o Governo do estado é considerada ilegal 
por se tratar de recursos federais, já que o Porto do Itaqui é da União e a gestão é 
concedida ao estado por meio de convênio. Flávio Dino vai ter que devolver os R$ 141 
milhões que tirou da EMAP”, afirmou Wellington. 
 
A continuidade dos processos administrativos pode levar à retomada, pela União, da 
atividade delegada, atualmente, à Emap. 
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Procuradoria da Mulher é inaugurada na Câmara Municipal de São Luís 

 
Implantação do órgão é mais uma ação inédita executada pela Mesa Diretora 

 
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), comandou, 
na tarde desta quinta-feira (30), sessão solene que marcou a inauguração da 
Procuradoria da Mulher, órgão permanente e especializado da Mesa Diretora que tem 
como objetivo zelar pela defesa dos direitos das mulheres. 
 
A implantação do órgão é mais uma iniciativa pioneira da gestão do pedetista e integra 
as ações comemorativas em alusão aos 400 anos da Casa. 
 
Na solenidade, Osmar Filho empossou a vereadora Bárbara Soeiro (PSC) no cargo de 
procuradora da Mulher. Ele terá como companheiras de trabalho no órgão aos 
vereadoras Concita Pinto (Patriotas) e Fátima Araújo (PC do B). 
 
“Para nossa alegria, esta é uma festa bonita, concorrida e bem prestigiada, e também 
muito simbólica, porque demonstra que a nossa Casa tem apreço e busca a valorização 
da mulher. E como hoje é também uma data especial, esta é uma forma de o nosso 
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Parlamento municipal homenagear todas as mulheres desta nossa cidade”, declarou o 
presidente, que participou do evento acompanhado da sua esposa, Clara Gomes. 
 
Bárbara Soeiro explicou que a Procuradoria da Mulher foi criada através do Projeto de 
Resolução Nº 13/2017, que altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da 
Câmara de São Luís. O órgão tem como atribuições zelar pela defesa dos direitos da 
mulher; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de 
violência e discriminação contra a mulher; promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher; bem como sobre a participação 
política da mulher. 
 
De acordo com a vereadora, a Procuradoria da Mulher também tem o papel de opinar e 
auxiliar nos projetos que estão tramitando na Casa, avaliando aqueles que tratem, no 
mérito, de direito relativo à mulher ou à família. O órgão também deve participar de 
discussões sobre a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres no âmbito do 
município de São Luís. 
 
“Esta nossa Procuradoria representa, a partir de agora, um palco de debate das políticas 
de gênero. Ela também dá mais apoio e empodera as vereadoras aqui da nossa Casa nas 
suas discussões e falas em defesa das mulheres e dos cidadãos”, ressaltou Bárbara 
Soeiro, ao lado das vereadoras Concita Pinto (Patriota) e Fátima Araújo (PCdoB). 
 

 
Presidente Osmar Filho, vereadora Bárbara Soeiro e demais autoridades no ato da inauguração 

 
Cidadania – Após o discurso proferido pela vereadora Bárbara Soeiro, a presidente do 
Conselho Municipal da Condição Feminina, Sílvia Leite, fez uso da palavra, na condição 
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de representante dos movimentos feministas. Ela parabenizou a Câmara Municipal pela 
iniciativa de criar e instalar a Procuradoria da Mulher e disse que foi uma feliz escolha a 
indicação da vereadora Bárbara Soeiro para ocupar o cargo. 
 
A coordenadora de Delegacias da Mulher, delegada Kazumi de Jesus, ressaltou a 
importância desse momento na vida do Parlamento ludovicense: 
 
“Para nós, esta cerimônia é também uma forma de registro da solidariedade às lutas das 
mulheres em todos os tempos – sem perder de vista a lutas dos dias de hoje, quando se 
observa ainda há muitas mulheres violentadas, discriminadas, torturadas e oprimidas 
em pleno século XXI”, enfatizou Kazumi de Jesus. 
 
A sessão solene, realizada no Plenário Simão Estácio da Silveira, contou ainda com as 
presenças dos vereadores Raimundo Penha (PDT), Nato Júnior (PP), Sá Marques (PHS) e 
Ricardo Diniz (PRTB); e dos ex-vereadores José Joaquim e Rose Sales. 
 
Também participaram da solenidade a deputada Helena Duailibe, procuradora da 
Mulher na Assembleia Legislativa; a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, 
Camila Vasconcelos Holanda, primeira-dama de São Luís; o secretário municipal de 
Relações Institucionais, Nonato Chocolate; além de representantes do Poder Judiciário, 
da Polícia Militar do Estado, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MA), dentre outros órgãos, e de um grande número de dirigentes e militantes de 
entidades do movimento de mulheres na Ilha de São Luís. 
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Deputado Zé Inácio promove audiência pública em defesa da Filosofia e Sociologia na 
educação básica 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) promoveu, na tarde dessa quarta-feira (29), uma 
audiência pública que debateu a retirada ou manutenção das disciplinas de Filosofia e 
Sociologia dos currículos da educação básica. 
 
Ao realizar a audiência, o parlamentar atendeu a uma sugestão do Fórum Maranhense. 
 
Manutenção das disciplinas 
 
Os professores Adriano Correia e Edgar Lira Neto proferiram palestra abordando 
aspectos do debate, em nível nacional, sobre a retirada ou manutenção das ciências 
humanas (Filosofia e Sociologia) da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) e na 
Educação Básica. 
 
Segundo o presidente da Anpof, os professores e as universidades vêm sofrendo 
sistemático ataque e difamação por parte do governo Bolsonaro. “Está em curso, no 
Brasil, um projeto de destruição da educação. E a Filosofia é o principal alvo, porque não 
interessa a esse governo que está aí o pensamento crítico. Eles sabem que as 
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universidades não são isso que eles dizem. Temos que nos articular e enfrentá-los, no 
âmbito dos estados, na definição do chão da escola. Eles nos atacam porque nos 
admiram e nos combatem porque desejam ocupar nosso lugar”, pontuou. 
Por sua vez, Edgar Lira ressaltou o quanto o texto da BNCC sofreu alterações do governo 
Temer para cá, desfigurando o que havia sido elaborado como resultado de uma ampla 
discussão, no governo Dilma. Mesmo assim, segundo ele, ainda há subsídios na BNCC 
que garantem o estudo da Filosofia na Educação Básica. 
 
“Quando secam os mananciais utópicos se difunde um deserto de trivialidades e 
perplexidades”. Esta frase do filósofo Habermas mostra a situação atual do Brasil, onde 
o governo que está aí tenta sufocar não só a universidade, a filosofia e as ciências 
humanas, mas a ciência de uma forma geral. Se entramos nessa seara, estaremos 
condenados a sermos apenas consumidores de tecnologias produzidas em outros 
centros. Por isto esse debate é da maior importância, pois tem a ver com garantir a 
reflexão dos nossos estudantes sobre a realidade de forma crítica”, afirmou Gastão 
Clóvis. 
 
A professora Leila Barbosa, do curso de Filosofia da Uema, denunciou a ausência da 
disciplina de Filosofia no documento recentemente elaborado pelo Governo do Estado, 
que estabelece orientações curriculares para as escolas da rede estadual. “Esse 
documento é apenas um referencial para que as escolas da rede estadual, que ainda 
trabalham com o ensino fundamental, elaborem seus currículos. O referencial curricular 
para o ensino médio ainda será elaborado”, esclareceu Maria do Perpétuo Socorro, 
representante da Seduc. 
 
Adriele, acadêmica de Filosofia da UFMA e do Centro Acadêmico defendeu a união de 
todos em defesa da Filosofia. “Temos que firmar um pacto com a excelência e com o 
saber dos saberes, que é a filosofia. Esta é a causa dos militantes do saber. Vamos às ruas 
defender a Filosofia e a educação”, assinalou. 
 
Para o deputado Zé Inácio, o debate foi muito importante e produtivo, e demonstrou a 
resposta da Comissão de Educação da Assembleia à sociedade organizada do Estado do 
Maranhão. “Discutiu-se aqui, em profundidade, a relevância que tem o estudo da 
Filosofia no processo de ensino aprendizagem da Educação Básica. O Maranhão sai na 
frente, nacionalmente, fazendo o contraponto aos retrocessos da retirada dessa 
disciplina pelo governo federal ao garantir sua permanência na grade curricular na rede 
de ensino estadual, no ensino fundamental e médio”, destacou. 
 
Encaminhamentos 
 
Ao final, foram aprovados os seguintes encaminhamentos: 1 – Formar comissão com 
participação de membros do Poder Legislativo estadual para tratar com o secretário de 
Estado da Educação sobre a alteração do referencial curricular; 2 – Encaminhar minuta 
aos prefeitos e Câmaras de Vereadores orientando sobre a inclusão da disciplina de 
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Filosofia na grade curricular das escolas nas séries final do Ensino Fundamental; 3 – 
Apresentar Moção de Apoio, na Assembleia, à Carta dos Professores em solidariedade à 
Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof); 4 – Encaminhar a síntese 
do relatório da audiência pública à Comissão de Educação da Câmara e do Senado 
Federal. 
 
A primeira mesa de debate foi composta pelo Pró-Reitor de Planejamento da 
Universidade Federal do Maranhão (Ufma), professor João de Deus; do Reitor do 
Instituto Estadual de Educação do Maranhão (Iema), Jônatas Almada; do Chefe do 
Departamento de Filosofia da Ufma, Gastão Clóvis; da presidente do Fórum de Filosofia 
do Maranhão, Zilmara de Carvalho; da representante da Secretaria de Educação de São 
Luís (Semed), Patrícia Leal; da representante do Sindicato Nacional dos Docentes das 
Instituições de Ensino Superior (Andes), Cacilda Rodrigues; e Susan Lucena, diretora da 
Casa da Mulher Brasileira. 
 
A segunda mesa de debatedores foi composta pelo coordenador do Curso de Filosofia 
da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), professor Luís Magno Oliveira; o 
coordenador do Mestrado Profissional de Filosofia da Ufma, professor Alexandre Jordão; 
o presidente da Associação Nacional de Pós-Graduação em Filosofia (Anpof), Adriano 
Correia; o professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC/RJ), Edgar 
Lira Neto; a chefe da Supervisão de Currículos da Secretaria Estadual de Educação 
(Seduc), Maria do Perpétuo Socorro Fortes; a representante do Instituto de Ensino 
Superior do Maranhão (IESMA), Maria dos Milagres da Cruz, e o professor Flávio Luís de 
Castro, do Fórum de Filosofia do Maranhão. 
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“São 124 casos de meningite, entre suspeitos e confirmados, e o governo ainda tem a 
cara de pau de negar surto?”, questiona Wellington do Curso 

 
Deputado Wellington vê casos de meningite como surto 

 
Baseando-se em informações presentes em documento oficial da Secretaria de Estado 
da Saúde, o deputado Wellington do Curso cobrou do governador Flávio Dino uma 
postura emergencial para os constantes casos de meningite no Maranhão. As 
informações confirmam que já há 124 casos, apenas em 2019, entre suspeitos e 
confirmados. 
 
Ao abordar o assunto, o deputado Wellington cobrou que o Governo pare de se 
preocupar em fazer propaganda e dizer que “está tudo bem”, mas sim assuma uma 
postura de gestor e encare os problemas. 
 
“No governo Flávio Dino, tudo para eles é ‘fakenews’. Eles olham, sabem que é verdade, 
mas por não terem competência para resolver os problemas, acabam se escondendo e 
dizendo que são mentiras. Já são 124 casos entre suspeitos e confirmados e Governo 
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ainda tem a cara de pau de negar o surto? Se atingisse alguém deles, seria surto? Não 
brinquem com a vida das pessoas. Resolvam os problemas”, disse Wellington. 
 
Ainda no ano passado, em março de 2018, o deputado Wellington foi o único a alertar 
para a necessidade de o Governo se empenhar a fim de evitar casos de meningite e 
solicitou o fornecimento de vacinas em todo o Maranhão. 
 
“Essa não é a primeira vez em que cobramos que o Governo atue. Ano passado, em 2018, 
solicitamos que o Governo adotasse medidas para evitar casos de meningite. 
Apresentamos a indicação 132/2018 para garantir o fornecimento de vacinas em todo o 
Maranhão. Ao invés de investir na saúde e na prevenção, preferem ficar em redes sociais 
negando o que, infelizmente, tem tirado a vida das pessoas”, disse Wellington. 
 
Veja mais... 

 

  

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2019/05/30/sao-124-casos-de-meningite-entre-suspeitos-e-confirmados-e-o-governo-ainda-tem-a-cara-de-pau-de-negar-surto-questiona-wellington-do-curso/
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Adriano solicita informações à Justiça do Trabalho, ao Sindicato dos Rodoviários e a 
empresários sobre demissão em massa de cobradores 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apresentou, nesta quarta-feira (30), um 
requerimento em que solicita informações à Justiça do Trabalho, ao Sindicato dos 
Rodoviários e aos empresários do sistema de transporte público sobre as denúncias de 
demissão em massa de cobradores de ônibus em São Luís. 
 
“Não podemos aceitar que pais e mães de família sejam prejudicados”, assinalou o 
parlamentar. 
 
Assista ao vídeo: 
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https://www.youtube.com/watch?v=cErCwK4oj0Q
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Resposta do Superintendente Regional do Dnit a convite da Assembleia provoca reação 

 
 
Causou profundo mal-estar na Assembleia Legislativa a resposta do superintendente 
regional do Dnit no Maranhão, Gerardo de Freitas Fernandes, a um convite formulado 
pelos parlamentares para que informe as razões que levaram a malha rodoviária federal 
do Estado encontrar-se em péssimo estado de conservação e em vários trechos estarem  
completamente intrafegável. 
 
Diante da situação calamitosa das BR´s que cortam o Maranhão, a comissão encarregada 
de discutir o assunto com o Dnit resolveu convidar o superintendente do órgão no 
Maranhão e recebeu como resposta que o convite deveria ser encaminhado pela 
Assembleia Legislativa para Brasília, e que Brasília ia determinar se ele iria ou não prestar 
os esclarecimentos à esta Casa. 
 
“Eu sinceramente fico pasmo com essa questão, porque eu quero saber se ele trabalha 
lá em Brasília ou é aqui no Estado do Maranhão. Se aqui no estado do Maranhão tem ou 
não tem um órgão Dnit. E se ele está aqui no estado e é superintendente desse órgão 
que trabalha para as rodovias federais no estado do Maranhão, nós não temos que 
mandar nada para Brasília”, observou o deputado Vinícius Louro. 
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O parlamentar ressaltou também que “ele (Gerardo), como se diz uma pessoa 
responsável, que se diz uma pessoa transparente, tem que vir a esta casa. É um convite; 
não é uma convocação. Nós estamos convidando para que ele possa vir realmente trazer 
todas as metas do Dnit, o que foi gasto nos anos passados, porque o que está 
acontecendo nas estradas do Maranhão, não é coisa nova, não. Não foi esse inverno 
agora que criou essa buraqueira toda nessas estradas; são coisas antigas”. 
 
O deputado Roberto Costa, que presidia a sessão, disse que manteve contato com o 
Superintendente Gerardo e que ele informou que houve uma determinação do General 
Santos Cruz, que é o Diretor Geral do Denit e que a direção nacional mandou que todos 
os convites em relação à Assembleia ou decisão judicial, antes de qualquer tomada por 
parte aqui da Superintendência do Maranhão, sejam encaminhados para Brasília. “Ele 
diz que foi uma decisão, uma determinação dos superiores e agora depende da direção 
nacional autorizá-lo a vir ou não à Assembleia”, informou Costa. 
 
Diante da informação de Roberto Costa, Vinícius Louro voltou a se manifestar: “Eu não 
estou aqui só batendo na administração do Dnit. Se ele não vier, que a gente mesmo 
possa ajudar, como foi no passado, que juntou os deputados estaduais, fomos a Brasília, 
reunimos com os senadores e com os deputados federais que conseguiram mais recursos 
para a conclusão da duplicação do Campo de Perizes. Parabenizo pelas informações, mas 
queremos que ele próprio venha aqui para a gente debater”, rebateu Louro. 
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Câmara Municipal inaugura Procuradoria da Mulher 

 
Na solenidade, Osmar Filho empossou a vereadora Bárbara Soeiro (PSC) no cargo de procuradora da Mulher 

 
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), comandou, 
na tarde desta quinta-feira (30), sessão solene que marcou a inauguração da 
Procuradoria da Mulher, órgão permanente e especializado da Mesa Diretora que tem 
como objetivo zelar pela defesa dos direitos das mulheres. A implantação do órgão é 
mais uma iniciativa pioneira da gestão do pedetista e integra as ações comemorativas 
em alusão aos 400 anos da Casa.  
 
Na solenidade, Osmar Filho empossou a vereadora Bárbara Soeiro (PSC) no cargo de 
procuradora da Mulher. Ele terá como companheiras de trabalho no órgão aos 
vereadoras Concita Pinto (Patriotas) e Fátima Araújo (PC do B). “Para nossa alegria, esta 
é uma festa bonita, concorrida e bem prestigiada, e também muito simbólica, porque 
demonstra que a nossa Casa tem apreço e busca a valorização da mulher. E como hoje é 
também uma data especial, esta é uma forma de o nosso Parlamento municipal 
homenagear todas as mulheres desta nossa cidade”, declarou o presidente, que 
participou do evento acompanhado da sua esposa, Clara Gomes.  
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Bárbara Soeiro explicou que a Procuradoria da Mulher foi criada através do Projeto de 
Resolução Nº 13/2017, que altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da 
Câmara de São Luís. O órgão tem como atribuições zelar pela defesa dos direitos da 
mulher; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de 
violência e discriminação contra a mulher; promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher; bem como sobre a participação 
política da mulher. “Esta nossa Procuradoria representa, a partir de agora, um palco de 
debate das políticas de gênero. Ela também dá mais apoio e empodera as vereadoras 
aqui da nossa Casa nas suas discussões e falas em defesa das mulheres e dos cidadãos”, 
ressaltou Bárbara Soeiro, ao lado das vereadoras Concita Pinto (Patriota) e Fátima Araújo 
(PCdoB).  
 
Também participaram da solenidade a deputada Helena Duailibe, procuradora da 
Mulher na Assembleia Legislativa; a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, 
Camila Vasconcelos Holanda, primeira-dama de São Luís; o secretário municipal de 
Relações Institucionais, Nonato Chocolate; além de representantes do Poder Judiciário, 
da Polícia Militar do Estado, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MA), dentre outros órgãos, e de um grande número de dirigentes e militantes de 
entidades do movimento de mulheres na Ilha de São Luís. 
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Adriano cobra informações sobre demissão de 3 mil cobradores de ônibus 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, ocupou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, na sessão plenária desta quinta-feira (30), para 
cobrar informações da Justiça do Trabalho, Sindicato dos Rodoviários do Maranhão e 
empresas de ônibus sobre a possibilidade de demissão de 3 mil de cobradores de ônibus 
e dupla função imposta a motoristas. 
 
Segundo Adriano, as empresas estão chamando os cobradores de ônibus e indicando a 
inscrição em cursos para que eles se qualifiquem para outra função, visto que os 
trabalhadores podem perder seus cargos. Atitude que, de acordo com o deputado, não 
garante o emprego dos trabalhadores. A sobrecarga de trabalho dos motoristas também 
é preocupação do deputado. Já que alguns motoristas não estão dando conta do 
cumprimento de mais uma função. 
 
“São Luís já tem uma frota de ônibus velha, caindo aos pedaços, e a população já vem 
sendo enrolada pela Prefeitura e pelos donos de empresas há anos. Agora essa conta 
chegou também aos cobradores de transporte coletivo”, disse o deputado. 
 
Durante a sessão, Adriano afirmou que daria entrada em um requerimento de solicitação 
de informações para que os demais deputados pudessem, conjuntamente, cobrar 
explicações dos órgãos, evitando assim a demissão em massa dos colaboradores das 
empresas de transporte público. 
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MA-204: César Pires cobra providências de Flávio Dino 

 
 
A precariedade da malha viária do Maranhão mais uma vez foi registrada em vídeo pelo 
deputado César Pires, desta vez na MA-204, que liga São José de Ribamar aos municípios 
de Paço do Lumiar e Raposa. Autor de um pedido de convocação do secretário de 
Infraestrutura Clayton Noleto rejeitado na Assembleia Legislativa, o parlamentar voltou 
a criticar a qualidade das obras realizadas e a falta de resolutividade do governo estadual 
na manutenção das MAs. 
 
“A MA-204 foi recuperada ano passado e hoje já está intrafegável. É por essa razão que 
o secretário Clayton Noleto se negou a prestar esclarecimentos à Assembleia Legislativa, 
porque o governo precisa explicar como gastou dinheiro público e a rodovia estadual 
continua nesse estado precário”, ressaltou César Pires. 
 
O deputado fez registros semelhantes da MA-315, entre os municípios de Paulino Neves 
e Barreirinhas, e da MA-020, entre Vargem Grande e Coroatá. “São rodovias estaduais 
em que o governo realizou obras recentemente e que estão intrafegáveis, ameaçando a 
segurança de pedestres, motoristas e passageiros. Como explicar a péssima qualidade 
desses serviços?”, questionou ele. 
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César Pires afirma que, enquanto o governo se nega a dar esclarecimentos à Assembleia 
Legislativa, que tem a obrigação de fiscalizar o Executivo, ele continuará cobrando 
providências para que o governo estadual melhore as condições de tráfego nas rodovias 
estaduais do Maranhão. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=wPfgN0DhDHc
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Roberto Costa homenageia idealizadora da “Casa de Apoio Ninar” 

 
 
Foi aprovada, na última terça-feira (28), na Sessão da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, projeto de autoria do deputado estadual Roberto Costa (MDB) que concede 
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. 
 
A “Casa de Apoio Ninar” está instalada na antiga “Casa de Veraneio” do Governo do 
Estado, no bairro Ponta do Farol, em São Luís, e proporciona 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. 
 
Durante um bate-papo entre o parlamentar e a neuropediatra, na “Casa de Apoio Ninar”, 
ela revelou que o espaço foi pensado não somente para servir de abrigo às famílias de 
todo o Maranhão atendidas pelo Centro de Referência, mas para dar suporte físico, 
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emocional e educacional a pais e profissionais durante uma semana de convivência e 
aprendizado. 
 
“O objetivo é que esse grupo [de pais e profissionais], quando voltar para sua cidade ou 
bairro, crie um ninho de cuidado, tomando como princípio tudo que nós vamos fazer 
aqui na Casa”, destacou Patrícia Sousa. 
 
O deputado Roberto Costa concederá a Medalha de Honra ao Mérito à Patrícia Sousa 
por reconhecer a importância do projeto, no qual o Governo do Estado apostou e 
investiu, e o qual está dando certo. 
 
“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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CCJ aprova projeto de Thaiza que isenta de tarifas atingidos 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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Curiosidade: em viagem ao Paraná, Yglésio Moisés investiga a fundo o sistema que faz 
de Curitiba uma cidade-modelo 

 
Dr. Yglésio na audiência com Rafael Greca para falar sobre os avanços de Curitiba 

 
Curiosa a viagem do deputado estadual Yglésio Moisés (PDT) a Curitiba, a moderna e 
referencial capital do Paraná. Para começar, foi participar do VII Fórum Paranaense de 
Mobilidade, uma especialidade do Paraná, principalmente de Curitiba, que revolucionou 
o conceito de transporte de massa urbano nos anos 70, na gestão do revolucionário e 
inovador prefeito Jaime Lerner (PDT). Yglésio Moisés aproveitou para visitar o atual 
prefeito, Rafael Greca (PDT), discípulo de Jaime Lerner, arquiteto que foi ministro do 
Turismo e é considerado um dos maiores craques em urbanismo em todo o País. O mais 
interessante foi que Moisés e Greca trocaram impressões sobre sistema de saúde, 
redução do déficit público, previdência municipal, Lei de Responsabilidade Fiscal, 
concursos públicos, cargos comissionados, e por aí vai. O deputado maranhense saiu da 
audiência com uma radiografia completa acerca de como funciona a máquina moderna 
e eficiente que embala e mantém Curitiba como uma cidade-referência em todos os 
aspectos. E prefeito agradeceu a visita: “Grande alegria receber o deputado Dr. Yglésio, 
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que vem da bela São Luís passar frio em Curitiba. Estou presenteando ele com meu livro, 
da minha amada cidade, e desejando a ele que esse livro seja penhor de uma trajetória 
lá no Maranhão e pelo bem que nós desejamos para aquela cidade, tão linda que é 
Patrimônio da Humanidade”. 
 
E não ficou só nisso. O deputado Yglésio Moisés visitou também a URBS – Urbanização 
de Curitiba S.A -, empresa responsável pelas ações estratégicas de planejamento, 
operação e fiscalização, que envolvem o serviço de transporte público, além do 
gerenciamento e administração de equipamentos urbanos de uso comercial da cidade, 
instalados em bens públicos. Ali se reuniu com o presidente da URBS, Ogeny Maia, com 
quem trocou informações sobre as soluções no trânsito de Curitiba, que, mesmo sem a 
presença de metrôs, consegue fluidez com o investimento em BRTs e construção de 
corredores exclusivos, mais baratos e, às vezes, até mais eficiente do que um metrô. 
 
Saudável, sem dúvida, mas curioso que um deputado estadual maranhense 
desembarque em Curitiba para um evento sobre mobilidade urbana e mergulhe nas 
entranhas da Prefeitura curitibana para informar-se sobre tudo o que diz respeito à 
engrenagem que a tornou e a mentem como uma cidade-modelo. 
 
Tem-se aí um pré-candidato a prefeito de São Luís? 
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A implantação do órgão é mais uma iniciativa pioneira da gestão do pedetista e integra 
as ações comemorativas em alusão aos 400 anos da Casa. 

 
Implantação do órgão é mais uma ação inédita executada pela Mesa Diretora 

 
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador Osmar Filho (PDT), comandou, 
na tarde desta quinta-feira (30), sessão solene que marcou a inauguração da 
Procuradoria da Mulher, órgão permanente e especializado da Mesa Diretora que tem 
como objetivo zelar pela defesa dos direitos das mulheres. 
 
Na solenidade, Osmar Filho empossou a vereadora Bárbara Soeiro (PSC) no cargo de 
procuradora da Mulher. Ele terá como companheiras de trabalho no órgão aos 
vereadoras Concita Pinto (Patriotas) e Fátima Araújo (PC do B). 
 
“Para nossa alegria, esta é uma festa bonita, concorrida e bem prestigiada, e também 
muito simbólica, porque demonstra que a nossa Casa tem apreço e busca a valorização 
da mulher. E como hoje é também uma data especial, esta é uma forma de o nosso 
Parlamento municipal homenagear todas as mulheres desta nossa cidade”, declarou o 
presidente, que participou do evento acompanhado da sua esposa, Clara Gomes. 
 
Bárbara Soeiro explicou que a Procuradoria da Mulher foi criada através do Projeto de 
Resolução Nº 13/2017, que altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da 
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Câmara de São Luís. O órgão tem como atribuições zelar pela defesa dos direitos da 
mulher; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de 
violência e discriminação contra a mulher; promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher; bem como sobre a participação 
política da mulher. 
 
De acordo com a vereadora, a Procuradoria da Mulher também tem o papel de opinar e 
auxiliar nos projetos que estão tramitando na Casa, avaliando aqueles que tratem, no 
mérito, de direito relativo à mulher ou à família. O órgão também deve participar de 
discussões sobre a criação de políticas públicas voltadas para as mulheres no âmbito do 
município de São Luís. 
 
“Esta nossa Procuradoria representa, a partir de agora, um palco de debate das políticas 
de gênero. Ela também dá mais apoio e empodera as vereadoras aqui da nossa Casa nas 
suas discussões e falas em defesa das mulheres e dos cidadãos”, ressaltou Bárbara 
Soeiro, ao lado das vereadoras Concita Pinto (Patriota) e Fátima Araújo (PCdoB). 
 
Cidadania – Após o discurso proferido pela vereadora Bárbara Soeiro, a presidente do 
Conselho Municipal da Condição Feminina, Sílvia Leite, fez uso da palavra, na condição 
de representante dos movimentos feministas. Ela parabenizou a Câmara Municipal pela 
iniciativa de criar e instalar a Procuradoria da Mulher e disse que foi uma feliz escolha a 
indicação da vereadora Bárbara Soeiro para ocupar o cargo. 
 
A coordenadora de Delegacias da Mulher, delegada Kazumi de Jesus, ressaltou a 
importância desse momento na vida do Parlamento ludovicense: 
 
“Para nós, esta cerimônia é também uma forma de registro da solidariedade às lutas das 
mulheres em todos os tempos – sem perder de vista a lutas dos dias de hoje, quando se 
observa ainda há muitas mulheres violentadas, discriminadas, torturadas e oprimidas 
em pleno século XXI”, enfatizou Kazumi de Jesus. 
 
A sessão solene, realizada no Plenário Simão Estácio da Silveira, contou ainda com as 
presenças dos vereadores Raimundo Penha (PDT), Nato Júnior (PP), Sá Marques (PHS) e 
Ricardo Diniz (PRTB); e dos ex-vereadores José Joaquim e Rose Sales. 
 
Também participaram da solenidade a deputada Helena Duailibe, procuradora da 
Mulher na Assembleia Legislativa; a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça, 
Camila Vasconcelos Holanda, primeira-dama de São Luís; o secretário municipal de 
Relações Institucionais, Nonato Chocolate; além de representantes do Poder Judiciário, 
da Polícia Militar do Estado, da Defensoria Pública, da Ordem dos Advogados do Brasil 
(OAB-MA), dentre outros órgãos, e de um grande número de dirigentes e militantes de 
entidades do movimento de mulheres na Ilha de São Luís. 

 


