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O Brasil precisa conhecer o Maranhão de
verdade, não o da propaganda, diz

Wellington (Política)
 

BLOG ATUAL 7. Seg, 5 de Abril de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Yuri Almeida

Em vídeo divulgado nas redes sociais, nesta segunda-
feira 5, em que mostra a precariedade da malha viária
estadual, o deputado Wellington do Curso (PSDB)
afirmou que a realidade do Maranhão é diferente da
mostrada nas peças publicitárias custeadas com
recursos públicos pelo Palácio dos Leões, sob Flávio
Dino (PCdoB).

"O Brasil precisa conhecer o Maranhão de verdade,
não o Maranhão da propaganda enganosa do
governador Flávio Dino", declarou ao expor a situação
de descaso da MA-345, entre São Bernardo e
Araioses.

A gravação mostra um idoso fazendo tapa buracos às
margens da rodovia em busca de trocados pelo
serviço.

Segundo Well ington, a " irresponsabi l idade e
incompetência" de Dino serão denunciadas ao
Ministério Público, para que seja investigado o
destino do dinheiro da recuperação asfáltica das
rodovias estaduais.

Também nas redes sociais, o deputado diz que a
mesma precariedade foi encontrada na MA-006, entre
Balsas e Tasso Fragoso, e na MA-225, entre
Barreirinhas e Urbano Santos.
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Deputado Wellington denuncia precariedade
das rodovias estaduais no Maranhão e

solicita ações do Governo do Estado (Ações)
 

BLOG LUIS CARDOSO. Seg, 5 de Abril de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

Nesta segunda-feira (05), o deputado estadual
Wellington do Curso utilizou as redes sociais para
expor a realidade das rodovias estaduais no
Maranhão. Trata-se da precariedade que é típica das
estradas maranhenses a exemplo da MA-006, entre
Baas e Tasso Fragoso; MA-225, entre Barreirinhas e
Urbano Santos, e MA-345, entre São Bernardo e
Araiozes.

Ao abordar o assunto, o deputado Wellington informou
que oficiou o Governo do Estado sobre a atual
situação das rodovias e cobrou ações efetivas.

"A situação das rodovias estaduais é caótica. Estive na
MA-345, MA-006 e MA-225. Na propaganda, as
rodovias estão pavimentadas; na realidade, a
população sofre com a omissão do Governador. Já
oficiei Governo do Estado para que se posicione.
Oficiei, também, o Ministério Público para que
investigue recursos que deveriam ter sido empregados
na recuperação de rodovias, mas não foram. E
vergonhosamente, encontramos maranhenses
fazendo tapa buracos às margens da rodovias em
busca de alguns trocados. Como deputado estadual, o
que posso fazer é fiscalizar edenunciar aos órgãos de
fiscalização e controle. Por isso, sigo firme em defesa
da população", disse o deputado Wellington.

Assista ao vídeo:
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Wellington denuncia precariedade de
rodovias no Maranhão

 

BLOG GILBERTO LEDA - NOTÍCIAS. Seg, 5 de Abril de 2021
MINISTÉRIO PÚBLICO DO MARANHÃO

gilbertoleda

Nesta segunda-feira (05), o deputado estadual
Wellington do Curso utilizou as redes sociais para
expor a realidade das rodovias estaduais no
Maranhão. Trata-se da precariedade que é típica das
estradas maranhenses a exemplo da MA-006, entre
Baas e Tasso Fragoso; MA-225, entre Barreirinhas e
Urbano Santos, e MA-345, entre São Bernardo e
Araiozes.

Ao abordar o assunto, o deputado Wellington informou
que oficiou o Governo do Estado sobre a atual
situação das rodovias e cobrou ações efetivas.

"A situação das rodovias estaduais é caótica. Estive na
MA-345, MA-006 e MA-225. Na propaganda, as
rodovias estão pavimentadas; na realidade, a
população sofre com a omissão do Governador. Já
oficiei Governo do Estado para que se posicione.
Oficiei, também, o Ministério Público para que
investigue recursos que deveriam ter sido empregados
na recuperação de rodovias, mas não foram. E
vergonhosamente, encontramos maranhenses
fazendo tapa buracos às margens da rodovias em
busca de alguns trocados. Como deputado estadual, o
que posso fazer é fiscalizar edenunciar aos órgãos de
fiscalização e controle. Por isso, sigo firme em defesa
da população", disse o deputado Wellington.
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