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Mical Damasceno defende criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família do 
Maranhão 

 
Mical Damasceno defende criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família do Maranhão 

 
A deputada Mical Damasceno (PTB) usou a tribuna, na manhã desta quinta-feira (4), para 
reiterar seus esforços para a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Família do 
Maranhão. Segundo a parlamentar, a criação da Frente será de suma importância para 
as políticas sociais no Estado. 
 
“Tenho a certeza e convicção de que esta frente parlamentar é um projeto importante, 
pois a própria constituição federal, no artigo 226, afirma que a família é a base da 
sociedade e deve ter uma especial proteção do Estado”, discursou a deputada, que vem 
se destacando como legítima defensora dos direitos da família maranhense. 
 
Mical Damasceno afirmou ainda que tem observado que a instituição familiar tem sido 
alvo de ataques por setores da sociedade, que procuram, sobretudo via meios de 
comunicação, desfigurar e desconstruir a importância social da entidade familiar. 
 
A parlamentar ainda destacou a importância da promoção de debates, fóruns, rodas de 
conversa, audiências públicas, congressos, estudos, seminários e outros eventos, junto 
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à sociedade civil, os órgãos públicos e as autoridades que têm por finalidade garantir os 
direitos fundamentais de todos os membros da família. 
 
“Precisamos garantir a presença de todas as crianças na escola e garantir a proteção de 
adolescentes e jovens ante o perigo das drogas, do bullyng e do suicídio. Precisamos 
garantir que adultos tenham condições de trabalho e emprego em nosso estado e que 
nossos idosos tenham direito e dignidade em suas atividades cotidianas”, frisou. 
 
A parlamentar exemplificou mencionando casos de pessoas com algum tipo de 
deficiência e seus direitos à acessibilidade, serviços especializados, conclamando os 
demais deputados a somar esforços. 
 
“Precisamos nos unir e garantir que o governo atenda a todos, pois as ações 
governamentais estão aí para a população: Mais IDH, Escola Digna, Mais Asfalto, Bolsa 
Escola, Mais Produção, Mais Empresa, entre outros. Os Programas estão a todo vapor: o 
Cartão Transporte Universitário, Inova Maranhão, Juventude Prevenida, Rumo Certo (do 
Sistema Penitenciário), Projeto Sangalô, entre outros projetos, incentivos e benefícios. E 
quem são favorecidos? O pai de família, a mãe de família, o filho, a filha, toda a família. 
Veja o quanto é importante a criação e manutenção desta Frente Parlamentar e quantos 
assuntos temos para tratar. É nossa obrigação apoiar o que está dando certo e fortalecer 
os projetos e programas para que cheguem aos municípios e às casas de cada família 
maranhense”. 
 
A deputada finalizou agradecendo o apoio dos deputados que já se comprometeram 
com a causa e aproveitou para convidar outros parlamentares a se unirem. 
 
Homenagem ao governador Jackson Lago 
 
A deputada Mical Damasceno trouxe à memória da Casa e do povo do Maranhão que 
nesta data, 4 de abril, completa-se 8 anos de falecimento do ilustre maranhense Jackson 
Kepler Lago, ex-deputado estadual, ex-prefeito de São Luís e ex-governador do 
Maranhão, e um dos fundadores do Diretório Nacional do PDT (Partido Democrático 
Trabalhista): “Natural de pedreiras, médico, bom marido da senhora Clay Lago, pai da 
Ludmilla, do Igor e da Luciana, aos quais me dirijo, em nome do meu pai, pastor Pedro 
Aldi Damasceno, que era muito amigo do Dr. Jackson, inclusive, e celebro assim, a 
memória da vida e da força deste nobre maranhense, que construiu um legado não só 
político, mas humano, social, e especialmente familiar” disse a deputada. 
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Zé Inácio proporá audiência para debater inclusão de disciplina na Educação Básica 

O deputado Zé Inácio (PT) recebeu, na manhã desta quinta-feira (4), em seu gabinete 
parlamentar, os representantes do Fórum de Filosofia, formado pelos professores Luís 
Magno, Olília Serra e Zilmara de Carvalho, membros do Fórum de Filosofia do Maranhão. 
Eles trataram da convocação de uma audiência pública para debater a inclusão da 
disciplina de Filosofia na grade curricular do Ensino Fundamental e Médio. 
 

 
 
Segundo o professor Luís Magno, desde 2014 que está em discussão, em nível nacional, 
a questão da Base Nacional de Currículo Comum, a ser adotada no sistema básico de 
ensino brasileiro no campo definido como diversidade. 
 
“No momento, não há obrigatoriedade da inclusão dessa disciplina nos currículos do 
Ensino Fundamental e Médio. Defendemos que essa disciplina, mesmo sendo 
transversal, conste na grade curricular nesses dois níveis de ensino, uma vez que é de 
fundamental importância para a formação do senso crítico”, esclareceu. 
 



 

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 

Na ocasião, o deputado Zé Inácio reconheceu a questão como de grande relevância e 
comprometeu-se com a comissão de professores a apresentar requerimento 
convocando a audiência pública, ainda sem data prevista. 
 
“A inclusão da disciplina de Filosofia nos currículos dos níveis de ensino fundamental e 
médio é uma temática de grande relevância para o debate sobre a educação que 
queremos. Essa disciplina tem o potencial de formar uma consciência crítica nos 
educandos e possibilitar uma melhor compreensão da realidade”, enfatizou. 
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Othelino Neto discute aplicabilidade de lei que garante cuidados paliativos a pacientes 
terminais 

Ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e da subsecretária Karla Trindade, 
o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
discutiu, com os médios anestesiologistas João Batista Garcia e Vanise Motta, a 
aplicabilidade da Lei 10.584, de sua autoria, aprovada em 2017, que trata da garantia de 
direitos dos usuários dos serviços de saúde do estado, os chamados cuidados paliativos. 
 

 
 
“Nossa lei dá dignidade às pessoas que utilizam o sistema e não têm mais perspectiva de 
cura, durante o atendimento hospitalar. Elas, agora, têm o direito de optar pelo tipo de 
tratamento, se quer ficar ou não na UTI, e até mesmo de estar ciente do medicamento 
que está sendo aplicado e, de aceitá-lo ou não. Enfim, estamos garantindo qualidade de 
vida melhor para pacientes com necessidade de acompanhamento médico prolongado, 
podendo evoluir ou não”, explicou Othelino. 
 
Por conta da grande demanda, os médicos, referências em cuidados paliativos, 
apresentaram a ideia de estender o trabalho para o atendimento a domicílio, instituindo 
o Núcleo de Educação e Alteração em Cuidados Paliativos, com o objetivo de capacitar 
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profissionais da saúde para acompanhar pacientes, que tenham escolhido dar 
continuidade ao tratamento em casa, ao lado de familiares. 
 
O drº João Garcia disse que a aplicação da lei do deputado Othelino é fundamental para 
dar assistência digna aos pacientes em estado terminal. “A lei estabeleceu, pela primeira 
vez no Estado, a opção de cuidados paliativos, permitindo-lhes fazer escolhas durante o 
tratamento. Em suma, a lei trouxe a possibilidade real, para que não tivéssemos mais 
demandas jurídicas nesse sentindo e para dar mais liberdade para nossas equipes 
trabalharem na área”, enfatizou. 
 
Para Othelino Neto, o projeto dos especialistas mostra que a lei está promovendo 
ganhos sucessivos aos usuários da saúde. “Mais um benefício garantido graças à nossa 
lei. Uma vez que esse paciente recebe atendimento domiciliar acaba desafogando a 
rede. Além disso, receberá os cuidados médicos necessários, ao mesmo tempo em que 
estará com seus entes no momento de fragilidade”, ressaltou o presidente. 
 
Ao final do encontro, o secretário Carlos Lula garantiu que pretende executar o projeto 
proposto pela equipe médica, com o amparo da lei dos cuidados paliativos. “Othelino 
coloca o Maranhão à frente de outros estados brasileiros no que diz respeito ao 
tratamento paliativo, ainda com a possibilidade de ser realizado em casa. O custo do 
paciente é muito maior no hospital. Se conseguirmos tirar do hospital e darmos 
tratamento em casa, com os profissionais e ao lado da família, é melhor para todos. 
Família, paciente e rede de Saúde”, ressaltou. 
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Deputado Wellington convida população para audiência que discutirá melhorias para o 
Alto do Turu e outros bairros de Ribamar 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou as redes sociais para convidar toda a 
população para importante audiência que discutirá melhorias para diversos bairros de 
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São José de Ribamar. O ponto principal é garantir melhorias, principalmente, na 
infraestrutura do bairro Alto do Turu e adjacências. 
 
A audiência acontecerá neste sábado, às 8h, na Assembleia de Deus – área 80, no bairro 
Alto do Turu 1. 
 
“Recebemos essa solicitação dos moradores de bairros que estão cansados desse 
abandono por parte da Prefeitura e do Governo. É buraco pra todo lado! Sobram 
problemas e falta prefeito. Quem padece com essa incompetência é a população. Por 
isso, estaremos lá para discutir melhorias e encontrar soluções. Vocês são os nossos 
convidados!”, disse Wellington. 
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Adriano quer ampliar Bolsa Atleta de R$ 500,00 para R$ 1.000,00 

 
Deputado Adriano Sarney quer dar maior incentivo aos atletas maranhenses 

 
O deputado Adriano (PV) apresentou uma emenda ao Projeto de Lei nº 099/2019, de 
autoria do Governo do Estado, que institui o programa Bolsa Atleta e visa incentivar o 
esporte estudantil maranhense, prevendo o auxílio de R$ 500,00 mensais pelo período 
de um ano. Adriano que ampliar o benefício para R$ 1.000,00 por mês. O PL deveria ter 
sido votado nesta quinta-feira (4), mas não houve quórum no plenário e a matéria 
retorna à pauta na próxima sessão. 
 
“Sabemos das necessidades de custeio para o esporte maranhense, por isso estamos de 
olho na tramitação de projetos de lei como este e vamos continuar lutando contra o 
governo comunista por maior transparência nos processos para tentar ampliar o debate 
e aprimorar estas proposições. Graças à estratégia da bancada de Oposição conseguimos 
obstruir a votação e adiar para a próxima sessão”, declarou Adriano. 
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Atletas de handebol feminino podem ser beneficiadas pela emenda de Adriano Sarney 

 
A emenda do deputado Adriano ao PL nº 099/2019 será apreciada em destaque na 
próxima sessão plenária, marcada para segunda-feira, dia 8. O Bolsa Atleta é auxílio 
mensal que tem como objetivo custear consultas médicas e aquisição de remédios; 
compra de passagens, pagamento de hospedagens e alimentação; aquisição de 
materiais e inscrição em eventos esportivos. 
 
Confira o texto da emenda: 
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Assista ao vídeo: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=OEx5SrOyJIs
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Othelino Neto discute aplicabilidade de Lei que garante cuidados paliativos a pacientes 
terminais 

 
 
Ao lado do secretário de Estado da Saúde, Carlos Lula, e da subsecretária Karla Trindade, 
o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B), 
discutiu, com os médios anestesiologistas João Batista Garcia e Vanise Motta, a 
aplicabilidade da Lei 10.584, de sua autoria, aprovada em 2017, que trata da garantia de 
direitos dos usuários dos serviços de saúde do estado, os chamados cuidados paliativos. 
 
“Nossa lei dá dignidade às pessoas que utilizam o sistema e não têm mais perspectiva de 
cura, durante o atendimento hospitalar. Elas, agora, têm o direito de optar pelo tipo de 
tratamento, se quer ficar ou não na UTI, e até mesmo de estar ciente do medicamento 
que está sendo aplicado e, de aceitá-lo ou não. Enfim, estamos garantindo qualidade de 
vida melhor para pacientes com necessidade de acompanhamento médico prolongado, 
podendo evoluir ou não”, explicou Othelino. 
 
Por conta da grande demanda, os médicos, referências em cuidados paliativos, 
apresentaram a ideia de estender o trabalho para o atendimento a domicílio, instituindo 
o Núcleo de Educação e Alteração em Cuidados Paliativos, com o objetivo de capacitar 
profissionais da saúde para acompanhar pacientes, que tenham escolhido dar 
continuidade ao tratamento em casa, ao lado de familiares. 
 
O drº João Garcia disse que a aplicação da lei do deputado Othelino é fundamental para 
dar assistência digna aos pacientes em estado terminal. “A lei estabeleceu, pela primeira 
vez no Estado, a opção de cuidados paliativos, permitindo-lhes fazer escolhas durante o 
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tratamento. Em suma, a lei trouxe a possibilidade real, para que não tivéssemos mais 
demandas jurídicas nesse sentindo e para dar mais liberdade para nossas equipes 
trabalharem na área”, enfatizou. 
 
Para Othelino Neto, o projeto dos especialistas mostra que a lei está promovendo 
ganhos sucessivos aos usuários da saúde. “Mais um benefício garantido graças à nossa 
lei. Uma vez que esse paciente recebe atendimento domiciliar acaba desafogando a 
rede. Além disso, receberá os cuidados médicos necessários, ao mesmo tempo em que 
estará com seus entes no momento de fragilidade”, ressaltou o presidente. 
 
Ao final do encontro, o secretário Carlos Lula garantiu que pretende executar o projeto 
proposto pela equipe médica, com o amparo da lei dos cuidados paliativos. “Othelino 
coloca o Maranhão à frente de outros estados brasileiros no que diz respeito ao 
tratamento paliativo, ainda com a possibilidade de ser realizado em casa. O custo do 
paciente é muito maior no hospital. Se conseguirmos tirar do hospital e darmos 
tratamento em casa, com os profissionais e ao lado da família, é melhor para todos. 
Família, paciente e rede de Saúde”, ressaltou. 
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Adriano quer aumentar valor do ‘Bolsa Atleta’ 

 
 
O deputado Adriano (PV) apresentou uma emenda ao Projeto de Lei nº 099/2019, de 
autoria do Governo do Estado, que institui o programa Bolsa Atleta e visa incentivar o 
esporte estudantil maranhense, prevendo o auxílio de R$ 500,00 mensais pelo período 
de um ano. Adriano que ampliar o benefício para R$ 1.000,00 por mês. O PL deveria ter 
sido votado nesta quinta-feira (4), mas não houve quórum no plenário e a matéria 
retorna à pauta na próxima sessão. 
 
“Sabemos das necessidades de custeio para o esporte maranhense, por isso estamos de 
olho na tramitação de projetos de lei como este e vamos continuar lutando contra o 
governo comunista por maior transparência nos processos para tentar ampliar o debate 
e aprimorar estas proposições. Graças à estratégia da bancada de Oposição conseguimos 
obstruir a votação e adiar para a próxima sessão”, declarou Adriano. 
 
A emenda do deputado Adriano ao PL nº 099/2019 será apreciada em destaque na 
próxima sessão plenária, marcada para segunda-feira, dia 8. O Bolsa Atleta é auxílio 
mensal que tem como objetivo custear consultas médicas e aquisição de remédios; 
compra de passagens, pagamento de hospedagens e alimentação; aquisição de 
materiais e inscrição em eventos esportivos. 
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César Pires aponta ilegalidade de projeto que amplia abrangência da EMAP 

 
 
O deputado César Pires (PV) classificou como criminoso o Projeto de Lei 257/2018, de 
autoria do governo Flávio Dino, que institui o Complexo Industrial e Portuário do 
Maranhão e amplia a abrangência da Empresa Maranhense de Administração Portuária 
(EMAP). A matéria chegou a ser colocada em pauta na sessão desta quinta-feira, mas 
não houve quórum para votação. 
 
“A EMAP foi criada para administrar o Porto do Itaqui, mas como o governo percebeu 
que poderia perder o porto para a União, tratou de ampliar a abrangência da EMAP para 
não perder o cabide de empregos que ali existe”, afirmou César Pires, referindo-se ao 
artigo do projeto que autoriza o Executivo a administrar, além do Itaqui, o cais de São 
José de Ribamar, os terminais de ferry boat da Ponta da Espera e do Cujupe, o Porto 
Grande e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. Para o deputado, esses portos 
por muito tempo esquecidos só agora estão sendo lembrados devido à necessidade de 
manter os fartos empregos com altos salários. 
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César Pires também alertou que a Assembleia Legislativa não pode aprovar um projeto 
de lei que, em seu artigo 3º, autoriza o Executivo “a transferir para EMAP a propriedade 
ou o domínio útil de bens imóveis do Estado que interessem ao Complexo Industrial e 
Portuário do Maranhão”, que será composto de áreas adjacentes ao Porto do Itaqui, a 
portos organizados e de outras áreas integrantes de distritos industriais, sem que o 
governo especifique essa área de abrangência. Além disso, o artigo 4º do mesmo projeto 
autoriza a EMAP a vender ou doar qualquer um desses imóveis. 
 
“Não podemos dar uma carta branca para que o Estado faça o que quiser com imóveis 
públicos, sem especificar a abrangência da EMAP, quais são esses imóveis e para que 
eles serão utilizados. É um crime tratar o patrimônio público dessa forma. É uma 
indecência que não podemos aceitar”, finalizou César Pires. 
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MDB decide hoje se continua sob orientação conservadora ou entrega o comando 
político à ala jovem 

 
João Alberto continuará presidente tendo como vice Roberto Costa ou Hilo  
Rocha para resolver a crise 

 
Em meio às turbulências de duas tempestades que o atingem diretamente, uma em 
escala nacional, causada pelas desventuras do seu ex-comandante supremo, o ex-
presidente Michel Temer, foi preso sob a acusação de corrupção, foi solto por uma 
liminar, mas corre o risco de voltar para a cadeia em pouco tempo -, e  outra no plano 
regional, provocada pela decisão do prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, de abandonar 
o barco emedebista e se filiar ao DEM, o MDB do Maranhão realiza hoje reunião para 
escolher seu novo comando. A guerra que vinha se desenhando há até pouco tempo pela 
presidência não acontecerá, já que por um grande acordo interno, o ex-governador João 
Alberto continuará presidente, cargo que já exerce há 26 anos. Mas o entendimento 
termina aí, uma vez que o deputado estadual Roberto Costa, que lidera a ala jovem 
mobilizada para assumir as rédeas do partido, e o deputado federal Hildo Rocha, ligado 
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a setores mais conservadores, que vinham medido forças pela presidência, travam agora 
um duelo igualmente acirrado pela vice-presidência da agremiação. 
 
Tido por todos como a máquina partidária mais organizada e estruturada da região, com 
sede própria e contas em dia, e que já foi também a mais poderosa força política no 
estado, tendo como guru maior o ex-presidente José Sarney, o MDB maranhense é um 
partido mergulhado numa profunda crise. Destroçado nas gerais eleições de 2014, 
quando perdeu o comando do Estado, e praticamente liquidado nas de 2018, quando 
perdeu todo o seu poder de fogo, com a evaporação do seu poder no Senado, o partido 
caminhou rapidamente para uma crise interna. Diante do desastre nas últimas eleições, 
com a derrota acachapante de Roseana Sarney e Edison Lobão, e insatisfeita com o 
domínio absoluto dos cardeais, a ala jovem do partido, comandada pelo deputado 
Roberto Costa, reivindicou o comando partidário, determinada a dar uma guinada 
radical no destino da legenda Maranhão. 
 
A gravidade da crise interna foi claramente definida quando, ainda em dezembro 
passado, a ex-governadora Roseana Sarney se dispôs a substituir ao ex-governador João 
Alberto na presidência, colocando-se como solução para a crise. Numa reação até pouco 
tempo inadmissível, a ala jovem rejeitou a proposta de Roseana Sarney, ganhando 
inclusive o apoio de boa parte da ala conservadora. Roberto Costa e Hildo Rocha 
avisaram que se Roseana Sarney fosse candidata a presidente, eles também se 
candidatariam e disputariam o cargo na convenção. A surpreendente reação acirrou 
ainda mais a crise. Depois de três meses de tensas negociações internas, as forças 
concordaram em manter João Alberto – que é bem aceito nas duas alas – na presidência, 
reivindicando a vice-presidência. 
 
A reunião de hoje poderia ser o desfecho de uma grande conciliação, mas não será. Isso 
porque o acordo para a permanência de João Alberto na presidência foi firmado na 
seguinte condição: o presidente cuidará da administração da máquina partidária, mas na 
prática as decisões políticas do partido serão conduzidas pelo vice-presidente. Daí a 
disputa aberta entre o deputado estadual Roberto Costa e o deputado federal Hildo 
Rocha. E como a escolha dos membros da Executiva não será feita pelo voto, mas pela 
força que cada um tem no Diretório estadual, o embate entre Costa e Rocha se dará nos 
bastidores. 
 
Na guerra pela vice-presidência, Roberto Costa defende a renovação partidária, por 
acreditar que depois de tanto tempo de hegemonia e fechado sob o comando dos 
Sarney, o MDB maranhense precisa se abrir, buscar novos rumos, fazendo uma Oposição 
equilibrada ao Governo Flávio Dino, e só a ala jovem pode fazer isso. Já Hildo Rocha quer 
manter uma linha mais dura contra o Governo estadual, apostando que o partido pode 
se reciclar mantendo o confronto acirrado com o dinismo e sem entregar o comando à 
ala jovem. No final da tarde de hoje o mundo político saberá para onde irá o MDB sem 
os Sarney no comando direto e efetivo do partido. 
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Othelino Neto e Rodrigo Lago viabilizam apoio a Santa Helena, que sofre com a cheia do 
Rio Turiaçu 

 
Rodrigo Lago, Othelino Neto, Jorge Malhadeira e Zezildo Almeida discutem a dramática situação da população  
Santa Helena causada pela cheia do Rio Turiaçu 

 
As fortes e intensas chuvas estão causando estragos e transtornos em vários municípios 
da Baixada Ocidental. Santa Helena, por exemplo, está sofrendo as consequências do 
transbordamento do Rio Turiaçu, que causam inundação em boa parte do município, 
com danos severos na sede. A situação dramática levou o prefeito Zezildo Almeida (PTB), 
acompanhado do presidente da Câmara Municipal, vereador Jorge Malhadeira, a 
procurar o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) em 
busca de apoio. Othelino Neto intermediou uma reunião com o secretário de Estado de 
Comunicação e Articulação Política, Rodrigo Lago, a quem pediu providência no sentido 
de conseguir ajuda para o município, que é um dos mais importantes da região. 
 
A inundação desabrigou pelo menos três mil famílias em Santa Helena, que tem 45 mil 
habitantes. O prefeito Zezildo Almeida relatou os esforços que está fazendo para dar 
apoio aos desabrigados, mas os recursos da Prefeituras são parcos e ele precisa 
urgentemente da ajuda do Governo do Estado. O deputado Othelino Neto, que conhece 
bem a situação de Santa helena, reforçou o apelo do prefeito junto ao secretário Rodrigo 
Lago, argumentando que neste momento o município precisa de uma atenção especial. 
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“O prefeito Zezildo tem me mantido informado da situação e tem feito o que pode para 
socorrer essas pessoas, que tiveram que sair das suas casas. Já são mais ou menos três 
mil famílias provisoriamente desabrigadas, por conta dessa enchente que não estava 
programada. O governador Flávio Dino já autorizou o envio de cestas básicas, o Corpo 
de Bombeiros já está na cidade, além da Força Estadual de Saúde, com seus profissionais 
e medicamentos. Enfim, nosso objetivo é fazer com que diminua, o mais rápido possível, 
o sofrimento da população até que elas possam voltar para as suas casas”, assinalou o 
presidente da Assembleia Legislativa. 
 
O secretário Rodrigo Lago afirmou que o Governo do Estado já iniciou um plano 
emergencial para auxiliar a população de Santa Helena, garantindo insumos e apoio 
técnico. Ele destacou que, ainda no início da gestão do governador Flávio Dino, foi 
montado um comitê permanente de acompanhamento de desastres naturais, que tem 
atuado, principalmente, no período chuvoso. 
 
– A Prefeitura de Santa Helena tem dado essa assistência imediata e o Governo do Estado 
está ajudando. Acionamos, no início da semana, o Corpo de Bombeiros, que já 
encaminhou equipe ao local para prestar assistência à população e apoio técnico para a 
Prefeitura, no sentido de decretar o estado de emergência em razão do desastre natural. 
Essa assistência chegará à população de forma que, imediatamente, a gente consiga dar 
uma resposta para quem está precisando, enquanto o Governo Federal é acionado e 
pode mandar, também, apoio para a população – destacou o secretário Rodrigo Lago, 
articulador político do Governo 
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Plenário aprova em primeiro turno projeto que institui o Complexo Industrial e Portuário 
do Maranhão 

 
Os textos do Projeto de Lei 257/2018 e da Mensagem 092/2018 estão publicados no Diário da Assembleia Legislativa,  
edição de 20 de dezembro de 2018. 

 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou em primeiro turno, na sessão desta quinta-
feira (4), o Projeto de Lei 257/2018, que institui o Complexo Industrial e Portuário do 
Maranhão e autoriza a modificação do objeto social quanto à Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP). 
 
O Projeto de Lei 257 diz que o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão será 
composto de áreas adjacentes ao Porto do Itaqui a portos organizados e de outras áreas 
integrantes de distritos industriais. 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB), por meio da Mensagem 092/2018, explica que a 
EMAP já é responsável pela administração do Porto Organizado do Itaqui, em São Luís, 
do cais de São José de Ribamar e dos terminais de ferry-boat da Ponta da Espera, em São 
Luís, e do Cujupe, em Alcântara, e com o projeto agora aprovado, ficará responsável pela 
administração do Complexo. 
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O projeto autoriza o Poder Executivo a modificar o objeto social da EMAP para que 
contemple os critérios econômicos de viabilização dos investimentos e a estratégia de 
desenvolvimento econômico e social do Maranhão. 
 
Na Mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino afirma 
que “é inegável que a EMAP vem contribuindo fortemente para o desenvolvimento do 
Maranhão. Devido à localização geográfica estratégica do Porto do Itaqui, há mais 
potencialidades a serem exploradas. Daí a proposta de se instituir o Complexo Industrial 
e Portuário do Maranhão, a ser administrado pela EMAP”. 
 
Segundo Flávio Dino, o Governo do Estado pretende tornar a EMAP a maior indutora de 
negócios para o desenvolvimento do Maranhão, oferecendo mais e melhores opções de 
logística de transporte multimodal de cargas, atraindo investimentos e gerando mais 
empregos e renda para o Estado. 
 
De acordo com a Mensagem governamental, o Complexo Industrial e Portuário do 
Maranhão proporcionará ao Estado extrair plenamente todas as perspectivas de 
crescimento da região portuária da Baía de São Marcos. 
 
Atualmente, a movimentação de cargas nos três portos em funcionamento na Baía de 
São Marcos já coloca o Maranhão em destaque internacional, atraindo interesses de 
grandes empresas e grandes projetos que estão próximos de serem iniciados ou em 
execução, como é o caso do Porto São Luís. 
 
A criação do Complexo Industrial e Portuário do Maranhão traz, em primeiro lugar, a 
possibilidade de organizar, planejar e garantir o crescimento da região portuária com um 
trabalho que será desenvolvido pela EMAP em sintonia com os demais atores envolvidos, 
como a Vice-Governadoria e a Secretaria de Indústria, Comércio e Energia (Seinc) e, 
principalmente, com a iniciativa privada. 
 
O primeiro passo será a elaboração de um Plano de Desenvolvimento da Região 
Portuária do Maranhão (PDRP), somado ao fortalecimento da EMAP, que passa a ter 
áreas importantes à sua disposição para possibilidade de crescimentos dos negócios que 
dependem de terras próximas aos portos existentes ou que existirão. 
 
Segundo a mensagem do governo, as ações do Estado do Maranhão demonstram 
esforços contínuos para fortalecer a EMAP e a boa relação com empreendimentos 
maranhenses, nacionais ou internacionais, sejam tocados pela Seinc, pela Vice-
Governadoria e pela própria EMAP. Agora, o Governo avança para um modelo de atração 
voltado para investimentos que tenham interesses relacionados a áreas portuárias ou 
outras que, de alguma forma, podem ser usadas para apoiar e garantir o crescimento da 
região com planejamento. 

 


