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Deputado Fábio Macedo defende serviços do Uber e revisão de taxas dos taxistas 

 
 
O deputado estadual e líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, se posicionou em favor dos serviços de transporte Uber no estado. De acordo 
com o parlamentar pedetista, a atividade, além de gerar emprego e renda para os 
maranhenses, dá a liberdade de escolha para os usuários, que tem uma opção mais 
barata e confortável de transporte. 
 
“Temos que entender que os serviços do Uber vieram para ficar, na maioria das 
capitais brasileiras o serviço funciona muito bem e tem garantido a satisfação das 
pessoas que o usam para se deslocar. Assim como em outros mercados, a livre 
concorrência dá aos usuários a escolha de usar aquilo que melhor lhe convém e em 
uma democracia, o poder de escolha é livre”, destacou Fábio. 
 
Apesar de ser a favor do Uber, o parlamentar ainda defende que os taxistas tenham 
suas taxas revistas pelas administrações municipais, para que possam melhorar os 
serviços prestados à população. 
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“Sabemos que a realidade dos taxistas hoje é muito difícil, uma placa para 
funcionamento do automóvel e os impostos cobrados, custam um preço bastante 
elevado. Para que os serviços possam ser comparados, acredito que as administrações 
municipais tenham que rever essa cobrança, porque no fim das contas quem se 
beneficia é a sociedade”, explicou. 
 
Fábio Macedo vai votar em favor do Projeto de Lei nº27/2017 de autoria do deputado, 
Edilázio Júnior, que regulamenta a atividade do Uber no Maranhão, e deve entrar na 
pauta de votações da Assembleia, na próxima segunda-feira (5). 
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A verdade sobre o desabafo do deputado Raimundo Cutrim na tribuna da Assembleia… 

 
 
O deputado Raimundo Cutrim atacou os secretários da Segurança e Saúde, que são 
pilares do governador comunista. 
 
Depois da “esculhambação” parece que tudo voltou ao normal. Que teria acontecido? 
O desabafo proferido da tribuna da Assembleia Legislativa, pelo deputado estadual 
Raimundo Cutrim, do mesmo partido do governador (PCdoB), que numa demonstração 
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de extrema insatisfação teria “chutado o pau da barraca” “detonando” o governo 
comunista, nesta quinta-feira (01). 
 
No vídeo abaixo, a impressão que passou foi que o governo que tanto defende e elogia 
não dialoga com a classe política. Tirem suas conclusões: 
 
Veja o vídeo... 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=egfOuNXcgu4
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Deputado Wellington manifesta apoio à Associação dos Profissionais de Comunicação 
do Maranhão e destaca Dia da Imprensa… 

O deputado estadual Wellington do Curso (PP) declarou apoio à Associação dos 
Profissionais de Comunicação do Maranhão (ASPCOM). A declaração foi feita no 
lançamento da Aspcom, que aconteceu no Anfiteatro do Jornal O Imparcial. A 
Associação nasce com foco no fortalecimento da comunicação no Estado do Maranhão, 
na valorização e integração do profissional que atua na comunicação em suas diversas 
áreas. 
 

 
 
Ao fazer referência ao Dia da Imprensa, celebrado hoje (1º), Wellington destacou a 
função desses profissionais que, segundo ele, desenvolvem uma função de grande 
importância ao levar a informação. 
 
“Ser profissional da comunicação é ser capaz de encarar uma grande responsabilidade 
que é a de levar a informação até o cidadão. Por entender isso, desde o início do 
mandato, tenho um posicionamento em defesa dos profissionais da imprensa. A vocês 
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a minha admiração e respeito! ”, pontuou Wellington. 
 
Ainda ao manifestar apoio à Associação dos Profissionais de Comunicação do 
Maranhão, Wellington mencionou algumas ações em defesa da categoria. 
 
“Ouvimos a categoria e, dentre as solicitações, há a de realização de concurso na 
Administração para os cargos de comunicação. Já fizemos essa defesa no Parlamento e 
estamos à disposição para articular as ações em defesa da categoria”, disse Wellington. 
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Sousa Neto cobra de Flávio Dino liberação de licenciamento ambiental para produtores 
rurais… 

O deputado estadual Sousa Neto (PROS) subiu à Tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta quarta-feira (31), para fazer um balanço da audiência pública, proposta por ele, 
que debateu sobre os entraves burocráticos causados pelo Governo do Estado para a 
obtenção do licenciamento ambiental e da outorga do uso de águas superficiais 
(DOAS), em todo o Maranhão. 
 

 
Sousa Neto apontou divergência no decreto que institui o Programa de Adequação Ambiental de Propriedade e  
Atividade Rural do Estado do Maranhão 

 
O evento foi realizado na última quarta-feira (20), no Auditório Fernando Falcão, com 
as presenças dos deputados Júnior Verde (PRB), Valéria Macedo (PDT) e Fernando 
Furtado (PC do B), representantes de órgãos e instituições ligadas à área e grupos de 
produtores rurais de todo o Maranhão. 
 
“Fizemos essa audiência pública para reivindicar do Governo Flávio Dino (PCdoB) que 
tome às providencias juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente (SEMA), já que 
milhares de produtores rurais estão sendo prejudicados com esse entrave da liberação 
da dispensa de outorga e da licença ambiental. Foi um evento bastante produtivo, que 
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contribuirá com o fortalecimento do setor produtivo maranhense”. 
 
Sousa explicou que, hoje, há uma divergência entre o Decreto nº 31.109 publicado no 
Diário Oficial do Estado, no dia 11 de setembro de 2015, que institui o Programa de 
Adequação Ambiental de Propriedade e Atividade Rural do Estado do Maranhão, que 
concede autorização para licença ambiental e outorga de 50.000 m² e a Portaria de nº 
060 da SEMA, que entrou em vigor no dia 21 de outubro de 2016, determinando que 
essa área fosse diminuída para menos de 3.000 m². “Essas duas medidas estão criando 
um atravanque muito grande para os produtores, agricultores rurais e de toda a classe 
que tenta buscar o incentivo nos bancos”, disse Sousa. 
 
Encaminhamentos 
 
Na ocasião, foram debatidos vários questionamentos sobre a burocracia no 
licenciamento para captação de água da chuva, a preservação dos biomas 
maranhenses e o fortalecimento dos recursos hídricos. Ao final, as autoridades 
relacionaram uma série de propostas que deverão ser enviadas para os órgãos 
competentes. 
 
“Ouvimos e discutimos com os produtores, lideranças e especialistas no assunto, para, 
a partir de agora, elaborarmos os encaminhamentos que vão ser propostos e eu espero 
que, de fato, o problema seja solucionado com urgência. Uma delas refere-se à 
deficiência de técnicos na SEMA que operam no Sistema Integrado de Gerenciamento 
de Licenças e Autorizações Ambientais (SIGLA), que emite o documento. São mais de 
1,3 mil assentamentos no Maranhão aguardando a liberação para garantir o 
financiamento de projetos de Agricultura Familiar para captação de águas”, declarou o 
deputado. 
 
Participaram da Audiência Pública, membros das secretarias de Estado do Meio 
Ambiente (SEMA), de Agricultura Familiar (SAF), de Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), Incra, Iterma, Caema, Codevasf, Banco do Nordeste, Banco do Brasil Fetrafe, 
Fetaema, Prefeituras Municipais, Câmara de Vereadores, UFMA e Uema, Sindicatos e 
Associações de Produtores Rurais do MA. 
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Ex-vereadora Rose Sales se filia ao quinto partido em apenas dois anos 

 
 
A ex-vereadora de São Luís, Rose Sales foi uma grande combatente dos governos João 
Castelo e Edivaldo Holanda Júnior na Câmara Municipal, mostrou estar ao lado das 
camadas populares, porém é inegável que vive uma instabilidade política. Na quinta-
feira (1), a pré-candidata a deputada estadual se filiou ao PMN e atingiu a marca de 
cinco partidos filiada em menos de dois anos. 
 
Em maio de 2015, Rose Sales trocou o PCdoB pelo PP de Waldir Maranhão. Em outubro 
do mesmo ano, a ex-vereadora saiu do PP e entrou no PV de Sarney Filho e Adriano 
Sarney. Não durou nem cinco meses o relacionamento e em março de 2016, saiu do PV 
e ingressou no recém-criado PMB, sigla pela qual disputou a Prefeitura de São Luís. 
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No PMB, Rose Sales ficou sem direito a participar dos debates e com um horário 
eleitoral bem reduzido por conta da falta de expressão do partido no Congresso 
Nacional. Ao final da eleição terminou com 1,97%, o que representou 10.346 votos. No 
segundo turno, não demorou muito e declarou apoio a candidatura de Eduardo Braide 
(PMN). 
 
E foi no PMN, que Rose Sales alcançou a incrível marca de 5 partidos em apenas 2 anos 
e 15 dias… 
 

  



 

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: 
Assembleia Legislativa aprova projeto que garante 

vigilância armada 24h nas agências bancárias do 
Maranhão 

SITE: http://www.jeisael.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 02/06/2017 

Assembleia Legislativa aprova projeto que garante vigilância armada 24h nas agências 
bancárias do Maranhão 

 
 
A Assembleia Legislativa aprovou na última terça-feira (30) o projeto de lei que visa 
garante vigilância armada para atuar 24h por dia nas Agências Bancárias Públicas e 
Privadas do Maranhão, inclusive em finais de semana e feriados. O projeto é de autoria 
do deputado Zé Inácio. 
 
A medida prevê ainda que as agências disponham para os vigilantes mecanismos de 
contato direto com a Polícia Militar do Maranhão, além da existência de uma sirene do 
lado externo do estabelecimento para chamar a atenção de transeuntes e inibir 
possíveis ações de criminosos. 
 
Vale destacar que mais de 80% dos assaltos a bancos em 2016 no Maranhão ocorreram 
nos finais de semana e no período noturno, e por isso que o projeto de lei prevê a 
atuação preventiva dos vigilantes no interior das agências também aos finais de 
semana e feriados, 24h por dia. O projeto será encaminhado agora para o Governo do 
Estado para que possa ser sancionado. 
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Júnior Verde criará Fórum em defesa da Apicultura no Maranhão 

O deputado estadual Júnior Verde criará um Fórum para discutir a problemática da 
apicultura migratória no Estado do Maranhão. Membro da Comissão de Meio 
Ambiente da Assembleia, o parlamentar conduziu uma reunião com membros da 
Federação Maranhense dos Produtores de Mel ((FEMAMEL) para iniciar as discussões 
sobre o tema. A apicultura é a atividade que cria abelhas. 
 

 
 
Foram discutidos aspectos da produção no Estado, compreendendo a situação dos 
agricultores familiares que podem desenvolver a atividade e ter mais produtividade, 
diversificando as culturas que já desenvolvem a apicultura. 
 
“A apicultura é uma alternativa econômica importante. Na reunião, discutimos 
inclusive a necessidade de conjunturas legais que definam realmente a atividade no 
Maranhão, principalmente no que se refere ao ICMS. Nosso Estado fica apenas no 
aspecto da produção primária, sem agregar valor necessário para a produção do 
agricultor familiar”, destacou o parlamentar. 
 
Na área na região do Alto Turi, a atividade é muito forte. Em somente um grupo, mais 
de setenta mil colmeias são produzidas no Estado do Maranhão. “Não há aspecto legal 
que discuta a apicultura, não tem a questão da assistência técnica necessária para 
fomentar essa produção, então a região do Alto Turi está produzindo mel, mas de 
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forma incipiente que falta assistência técnica, falta mais engajamento, principalmente 
na região de Zé Doca, aquela região até Santa Luzia do Paruá”, revelou Júnior Verde. 
 
O Fórum deverá ser estendido ao município de Governador Nunes Freire, em razão da 
melhor logística de abrangência da região do Alto Turi e por ser portal de acesso aos 
manguezais, outro polo produtivo da Apicultura. 
 
Participaram da reunião o presidente da FAMAMEL, Euler Gomes; o presidente da 
AMAMEL em São João Batista, Luís Carlos Figueiredo; o superintendente da SAGRIMA, 
Fernando Antônio Martins; o assessor técnico da SAGRIMA, Fernando Augusto; o 
secretário de Agricultura de Nova Olinda, Fernando Lopes; a professora da UEMA e 
especialista em apicultura, Eleusa Gomes. 
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Ana do Gás prestigia assinatura de contrato para reestruturação das Avenidas 
Litorânea e dos Holandeses 

Na última quarta-feira (32), em solenidade no Palácio dos Leões, o governador Flávio 
Dino assinou o contrato que firma e autoriza acordo para uma grande obra de 
reestruturação na avenida litorânea na capital maranhense que promete solucionar 
problemas do Sistema Viário de São Luís. A deputada estadual Ana do Gás, que vem 
ajudando o governo na Assembleia Legislativa sempre apoiando e votando nos 
projetos, esteve presente no evento para acompanhar o anúncio. 
 

 
 
Dentre as benfeitorias do projeto está a implantação do BRT (Bus Rapid Transit) que 
facilitará a mobilidade urbana e as condições de acessibilidade locais. As obras 
acontecerão em duas fases onde na primeira será feita a extensão da Avenida 
Litorânea até o Olho d’Água (1.780m) e ampliação da Avenida Colares Moreira até a 
Ponte do Rio Calhau (1.040m). Na fase 2, o objetivo é a reestruturação da Avenida 
Litorânea existente entre o Rio Pimenta e a Ponte do Rio Calhau (2.665 metros); 
Avenida Colares Moreira da Rotatória do Calhau até a Estaca 2 (905 metros); e a 
Avenida São Carlos no Olho d’Água (850m). 
 
As obras de reestruturação da avenida dos Holandeses e Litorânea tem previsão de 



 

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 

início para ainda este ano. A deputada Ana do Gás “É um grande investimento na 
infraestrutura de um dos maiores pontos turísticos de São Luís que com certeza trará 
não só melhorias na mobilidade urbana e acessibilidade, como também 
desenvolvimento social e econômico. Obras deste porte transformam a realidade de 
uma cidade, além de gerar emprego e renda. Parabenizo o governador Flávio Dino pela 
competência de sua gestão, trabalhando de mãos dadas com as prefeituras para 
organizar nosso Estado que vem aos poucos ganhando a visibilidade e destaque 
nacional que merece”, disse a parlamentar. 
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Glalbert Cutrim defende projeto social para Vila Conceição em São Luís 

O deputado Glalbert Cutrim (PDT), esteve reunido com o secretário de Estado do 
Esporte e Lazer, Márcio Jardim, nesta terça-feira (30), para tratar sobre um projeto 
esportivo destinado às crianças da Vila Conceição, em São Luís. O encontro aconteceu 
na sede da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel), no Outeiro da Cruz. 
 

 
 
Acompanhado de representantes da Associação de Moradores da Vila Conceição, do 
bairro Altos do Calhau, entre eles o presidente da associação, Carlos Henrique 
Figueiredo, o deputado Glalbert defendeu a importância de incentivar a pratica 
educacional e esportiva na comunidade. 
 
“Recebemos uma demanda da Vila Conceição para um projeto com crianças, e viemos 
solicitar ao secretário, Márcio Jardim, a inclusão da associação e do projeto, que deve 
beneficiar em torno de 200 crianças, na Lei de Incentivo ao Esporte. O secretário deu 
encaminhamento para que possamos, no prazo mais rápido possível, fazer com que 
esse projeto saia do papel e venha beneficiar várias famílias”, disse o deputado Glalbert 
Cutrim. 
 
O presidente da Associação de Moradores da Vila Conceição, Carlos Henrique 
Figueiredo, falou da importância de ter políticos jovens atentos a causas sociais. 
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“Falamos com o deputado Glalbert Cutrim, que prontamente se dispôs a nos ajudar 
junto ao secretário de Esporte, o que demonstra a sensibilidade de ter um político 
jovem, que sabe da importância do esporte na vida das crianças e adolescentes. O 
projeto tem o objetivo de atender 200 crianças com as modalidades de futebol e 
basquete, além de atividades de lazer”, disse. 
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Novos membros seguem o projeto de fortalecimento do PMN para as eleições 
estaduais de 2018, que deve continuar nos próximos meses 

 
Eduardo Braide com Rose e Ivaldo, em dois momentos distintos; fortalecimento do PMN 

 
A partir desta semana, o deputado Eduardo Braide, presidente estadual do PMN, deu 
início a uma série de filiações no partido, preparando assim, os quadros da legenda 
para a disputa eleitoral de 2018. 
 
Na tarde desta quinta-feira, 1°, a ex-vereadora e candidata a prefeita de São Luís, Rose 
Sales, se filiou ao PMN, assumindo também a presidência do PMN Mulher no 
Maranhão. 
 
– A união estabelecida em 2016 com o deputado Eduardo Braide, está sendo 
materializada hoje. Sei que tanto ele quanto eu comungamos do mesmo sentimento: 
o de ter um Maranhão, de fato, melhor para cada maranhense – afirmou a presidente 
do PMN Mulher. 
 
– Estou muito feliz com o número de pessoas que tem nos procurado para fazer parte 
do PMN. A partir de agora, irei percorrer o Maranhão para que possamos instalar o 
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partido nos 217 municípios, bem como fortalecer o nosso quadro para a disputa de 
2018 – assegurou Eduardo Braide. 
 
Quem também já está filiado ao PMN, é o Coronel Ivaldo Barbosa, que disputou as 
eleições de 2016. 
 
Na segunda-feira, 29, ele ingressou para a legenda, reafirmando seu compromisso de 
defender uma segurança mais eficaz para o Maranhão. 
 
Tanto Ivaldo Barbosa quanto Rose Sales são pré-candidatos a deputado estadual… 
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Fábio Macedo defende serviços do Uber no Maranhão… 

 
 
O deputado estadual e líder da bancada do PDT na Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, se posicionou em favor dos serviços de transporte Uber no estado. 
 
De acordo com o parlamentar pedetista, a atividade, além de gerar emprego e renda 
para os maranhenses, dá a liberdade de escolha para os usuários, que tem uma opção 
mais barata e confortável de transporte. 
 
– Temos que entender que os serviços do Uber vieram para ficar, na maioria das 
capitais brasileiras o serviço funciona muito bem e tem garantido a satisfação das 
pessoas que o usam para se deslocar. Assim como em outros mercados, a livre 
concorrência dá aos usuários a escolha de usar aquilo que melhor lhe convém e em 
uma democracia, o poder de escolha é livre – destacou Fábio. 
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Fábio Macedo vai votar em favor do Projeto de Lei nº27/2017 de autoria do deputado, 
Edilázio Júnior (PV), que regulamenta a atividade do Uber no Maranhão, e deve entrar 
na pauta de votações da Assembleia na próxima segunda-feira, 5. 
 
Apesar de ser a favor do Uber, o parlamentar ainda defende que os taxistas tenham 
suas taxas revistas pelas administrações municipais, para que possam melhorar os 
serviços prestados à população. 
 
– Sabemos que a realidade dos taxistas hoje é muito difícil, uma placa para 
funcionamento do automóvel e os impostos cobrados, custam um preço bastante 
elevado. Para que os serviços possam ser comparados, acredito que as 
administrações municipais tenham que rever essa cobrança, porque no fim das 
contas quem se beneficia é a sociedade – explicou. 
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Acompanhado do presidente da Associação de Moradores da comunidade, deputado 
reuniu-se com o secretário de Esportes, Márcio Jardim, para discutir a proposta 

 
Ao lado de Glalbert Cutrim, Márcio Jardim ouve as propostas sobre a implantação do projeto na Vila Conceição 

 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT), esteve reunido com o secretário de Estado do 
Esporte e Lazer, Márcio Jardim, na terça-feira, 30, para tratar sobre um projeto 
esportivo destinado às crianças da Vila Conceição, em São Luís. 
 
Acompanhado de representantes da Associação de Moradores da Vila Conceição, do 
bairro Altos do Calhau, entre eles o presidente da associação, Carlos Henrique 
Figueiredo, o deputado Glalbert defendeu a importância de incentivar a pratica 
educacional e esportiva na comunidade. 
 
– Recebemos uma demanda da Vila Conceição para um projeto com crianças e 
viemos solicitar ao secretário Márcio Jardim a inclusão da associação e do projeto, 
que deve beneficiar em torno de 200 crianças, na Lei de Incentivo ao Esporte. O 
secretário deu encaminhamento para que possamos, no prazo mais rápido possível, 
fazer com que esse projeto saia do papel e venha beneficiar várias famílias – disse o 
deputado Glalbert Cutrim. 
 
O presidente da Associação de Moradores da Vila Conceição, Carlos Henrique 
Figueiredo, agradeceu ao deputado e ressaltou ao secretário a importância de ter 
políticos jovens atentos a causas sociais. 
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Wellington fiscaliza barragem do Bacanga e cobra agilidade na conclusão de obra 

 
Wellington ouviu os relatos da população e oficializou algumas solicitações emergenciais a serem encaminhadas  
ao Governo do estado 

 
Por meio da Comissão de Obras e Serviços Públicos da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, o deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizou visita de fiscalização 
às obras da Barragem do Bacanga. A visita foi feita na tarde da última terça-feira (31), 
após inúmeras denúncias quanto à paralisação das obras e contou com a presença de 
representantes do Governo, da empresa responsável pela obra na barragem e dos 
também deputados estaduais Fábio Braga (SD) e Eduardo Braide (PMN). 
 
“Nosso objetivo é vistoriar tais obras e solicitar a finalização, em caráter de urgência, 
do serviço. Quem está sendo prejudicado é a população e isso tem que ser 
ponderado”, pontuou Wellington. 
 
Durante a visita, vários moradores e pescadores desabafaram quanto aos prejuízos de 
tal obra que ainda não foi concluída. 
 
“Em 2015, eles jogaram pedras de forma desesperadora, mas sem pensar nas 
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consequências. Esqueceram que aqui existem famílias que dependem da pesca. Após 
essa atitude, prejudicou o nosso trabalho, pois as pedras soltam um pó, tipo rezinas, e 
ainda impedem de os peixes passarem. Além disso, ainda temos que depender deles 
para abrirem a comporta, para poder renovar a água do Lago e assim, podermos pescar 
o que ainda existe. Enquanto não renovarem a água, não teremos peixes”, desabafou o 
pescador Domingos. 
 
Sobre toda a situação, Wellington ouviu os relatos da população e oficializou algumas 
solicitações emergenciais que serão encaminhadas ao Governo do estado. 
 
“Além de impactos ambientais, temos também impactos sociais. Foi por isso que a 
Comissão articulou essa visita e, agora, já há a data de entrega da obra, marcada para o 
dia 21 de agosto, segundo representante do Governo. Essa foi a primeira etapa. Agora, 
continuaremos vistoriando e acompanhando. Nosso objetivo é fazer com que a 
Reforma da Barragem do Bacanga impeça, de fato, os alagamentos e permita que os 
pescadores continuem trabalhando dignamente”, pontuou Wellington. 
 
Entre os encaminhamentos da visita, há a recuperação emergencial da passarela da 
ponte sobre a barragem; a renovação da água do Lago do Bacanga para a oxigenação e 
entrada de peixes e a realização de um estudo ambiental no Lago do Bacanga diante do 
impacto do novo projeto de comporta executado. 
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Projeto que regulamenta Uber causa expectativa e ocupação da AL, mas pedido de 
vista adia votação 

 
Motoristas de táxi e do Uber ocuparam a Assembleia para acompanhar votação de projeto, adiada após pedido de vista 

 
Taxistas e motoristas do aplicativo Uber ocuparam, na manhã desta quinta-feira (1º), a 
Assembleia Legislativa para acompanhar a votação do projeto de lei que regulamento o 
serviço entre municípios do Maranhão e praticamente o libera. Dezenas de carros 
permaneceram no estacionamento da Casa, enquanto os condutores, divididos em dois 
grupos, com expectativas opostas, se dirigiram à galeria para assistir a sessão. Um 
pedido de vista acabou impedindo que a mensagem fosse votada hoje. 
 
Apesar do conflito de interesses, não houve tensão entre taxistas e os condutores que 
trabalha para o Uber. Os dois grupos ficaram em espaços separados e mantiveram 
comportamento pacífico, já que a segurança do Poder Legislativo os monitorava o 
tempo todo. 
 
O projeto de lei nº 127/2017, de autoria do deputado estadual Edilázio Júnior (PV), 
regulamenta o transporte remunerado privado individual de passageiros entre cidades 
maranhenses. A proposta obteve pareceres favoráveis das comissões de Constituição, 
Cidadania e Justiça, de Obras e Serviços Públicos, de Assuntos Municipais e de 
Desenvolvimento Regional. 
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Pedido de vistas 
 
A mensagem seria votada hoje, mas um pedido de vista apresentado pelo deputado 
estadual Cabo Campos (DEM) levou ao adiamento, o que frustrou as expectativas do 
contingente numeroso de motoristas de táxis e de Uber que se aglomeraram nas 
galerias, à espera da aprovação. 
 
O projeto prevê, entre outras normas, que, para explorar o serviço, o condutor possua, 
no mínimo, Carteira Nacional de Habilitação (CNH) categoria B, seja inscrito como 
contribuinte individual no Instituo Nacional de Seguridade Social (INSS), manter o 
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV). Abaixo, cópia de trechos do 
projeto: 
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César Pires Destaca Mobilização por Recursos do ISS para os Municípios 

 
 
O deputado César Pires (PEN) comemorou, nesta quinta-feira (01), na tribuna da 
Assembleia Legislativa, a derrubada do veto do presidente Michel Temer ao Projeto de 
Lei Complementar 157/2016, de autoria do deputado Hildo Rocha, que garante a todos 
os municípios os recursos do ISS das compras com cartão de crédito.  A medida 
garantirá ao Maranhão cerca de R$ 6 bilhões por ano. 
 
“Por solicitação nossa, esta Casa aprovou uma moção de repúdio ao presidente Temer 
por vetar esse projeto, e fizemos um apelo aos nossos deputados federais para que 
derrubassem o veto. Nossa bancada entendeu que os municípios e o Maranhão são 
maiores que suas ambições políticas e agora o Maranhão vai receber R$ 6 bilhões, só 
de ISS das operações com cartões de créditos”, ressaltou César Pires. 
 
Para o deputado, o Maranhão seria bem melhor se todas as vezes o parlamento 
estadual e a bancada federal se manifestassem em defesa dos interesses do estado. 
“Quero dividir a minha alegria com os meus pares e com os deputados federais 
maranhenses, que ajudaram a derrubar o veto do presidente da República e 
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possibilitaram que o Maranhão pudesse ter acesso a esse recurso”, enfatizou. 
 
Ao fazer um reconhecimento a Hildo Rocha, César Pires disse que os deputados 
federais precisam continuar tomando decisões corajosas em benefício do povo do 
Maranhão, com o apoio do Legislativo estadual, como ocorreu nesse caso. “Parabéns à 
bancada maranhense e a todos nós, que saímos em defesa do nosso estado e dos 
municípios”, finalizou. 
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Raimundo Cutrim detona Jefferson Portela: “falta de credibilidade” 

 
Deputado Raimundo Cutrim e secretário Jefferson Portela 

 
O deputado estadual Raimundo Cutrim, soltou o verbo e detonou, nesta quinta-fera 
(1º), durante sessão na Assembleia Legislativa, o secretário de Segurança, Jefferson 
Portela. 
 
Cutrim, que é do partido do governador Flávio Dino, criticou duramente a postura de 
Portela, que, segundo ele, não atende ligações e muito menos parece se importar com 
a opinião dos deputados com relação à segurança do Estado. 
 
Para o parlamentar, ao contrário do que tenta passar o governo e a imprensa alinhada 
ao Palácio dos Leões, a segurança no Maranhão está na UTI. 
 
“Você liga para o de Segurança, ele não atende. Eu larguei de ligar, liguei 10 vezes 
para marcar, mas deixei porque eu não preciso dele. Eu não preciso de segurança 
para nada, para quê? Eu tentei marcar 10 vezes lá, mas não consegui, com o 
secretário de Segurança. Eu fui secretário por quase 12 anos, mas nunca fui chamado 
para nada, pelo menos para dar uma opinião. Olha isso aqui como é que faz, para 
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tentar ajudar, porque a segurança acabou no estado do Maranhão, não existe, a 
segurança no estado do Maranhão está na UTI, não existe, acabou. Falta de 
credibilidade”, detonou. 
 
Na ocasião, Cutrim ainda pediu que o governo do Estado tome providências e peça ao 
secretário que receba os deputados maranhenses. 
 
“O governo tem que chamar o secretário e dizer: olha, o secretário tem que marcar 
audiência com os deputados todos. Eu não estou pedindo para mim, porque eu não 
quero privilegio”, disse o deputado. 
 
Veja abaixo o discurso do deputado Raimundo Cutrim: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=73EuUYlljsI

