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Luis Fernando assina Ordem de Serviço para pavimentação e drenagem de ruas da Vila 
Sarney Filho I 

 
 
O prefeito de São José de Ribamar, Luis Fernando Silva, assinou nesta quarta-feira (04) 
Ordem de Serviço autorizando o imediato início de serviços de pavimentação, drenagem 
e urbanização de ruas na Vila Sarney Filho I. 
 
Seu Pedro, morador e comerciante tradicional da região, disse que a população já não 
suportava mais conviver com o problema. “Já não aguentávamos o problema que se 
arrasta há anos. Felizmente agora com as obras iniciadas já podemos voltar a fazer 
planos”, desabafou. 
 
Para o prefeito Luis Fernando, o início das obras na Sarney Filho I é uma demonstração 
do empenho e determinação que sua equipe vem desempenhando para reconstruir o 
município. “Trabalhamos muito no primeiro ano reconstruindo aparelhos públicos, 
negociando dívidas deixadas pela gestão anterior, recuperando muitas vias que estavam 
intrafegáveis e neste ano vamos trabalhar ainda mais, fazendo o que é possível ser feito 
em todas as regiões”, assegurou o prefeito. 
 
Além dos investimentos provenientes do tesouro municipal, o prefeito Luis Fernando 
ainda lembrou da importância de parcerias já firmadas com o Governo do Estado, que 
vem possibilitando auxílio na reconstrução do município que ainda enfrenta sérios 
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problemas na malha viária, sobretudo nos chamados corredores metropolitanos, a 
exemplo da estrada da Mata, Mascarenhas de Moraes, Tancredo Neves e Avenida 
General Arthur Carvalho. 
 
“O Governo do Estado tem nos ajudado nesse esforço de reconstruir o município através 
das parcerias firmadas com contrapartida do município. E é claro que não poderíamos 
deixar de agradecer porque desta forma vamos investir nas ruas dos bairros para 
melhorar a infraestrutura do município”, reconheceu Luis Fernando, exaltando a 
participação do deputado estadual Neto Evangelista, que na condição de ex-secretário 
de Desenvolvimento do Estado deu sua colaboração nas parcerias e convênios firmados 
entre os dois entes. 
 
“Enquanto ex-gestor do Desenvolvimento Social tivemos a oportunidade, dada pelo 
Governador Flávio Dino, de trabalhar em prol de políticas públicas sérias que pudessem 
ajudar as famílias. Fico muito feliz e tranquilo porque além de ter cumprido essa missão, 
sigo no mandato dado pelo povo, buscando colaborar ainda mais com os municípios, em 
especial no processo de reconstrução de São José de Ribamar”, comentou o 
parlamentar. 
 
Participaram ainda da solenidade o vice-prefeito Eudes Sampaio, secretários, lideranças 
comunitárias e os vereadores Beto das Vilas (Presidente da Câmara-PV), Professor 
Cristiano (líder do Governo-SD), Nonato Lima (PDT), José Lázaro (PV), Professo Salis 
(PSB), Manoel do Nascimento (PCdoB), Moisés Gama (PRB) e Paulo Alencar (SD). 
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Presidente Othelino Neto recebe prefeito e vereadores do município de Alcântara 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta 
quinta-feira (5), a visita do prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, acompanhado de 
vereadores do município. Na pauta, a comitiva veio discutir parcerias e agradecer o apoio 
que o deputado Othelino Neto tem prestado ao município. O presidente do PCdoB no 
Maranhão, Márcio Jerry, também participou do encontro. 
 
O prefeito Anderson Wilker disse que a visita de cortesia também teve como objetivo 
desejar sucesso ao deputado Othelino Neto à frente da Assembleia Legislativa, além de 
dar os parabéns pela condução coerente que o parlamentar está tendo no comando da 
Casa. 
 
“Viemos reafirmar o nosso compromisso com ele e com o município de Alcântara, nas 
parcerias que têm sido desenvolvidas, nas ações que o deputado Othelino tem 
viabilizado para o município e dizer que estamos muito felizes com essa parceria, pois 
os resultados são concretos”, afirmou. 
 
“A visita foi muito importante, pois viemos buscar políticas públicas para a nossa 
cidade, e saímos convictos de que tudo dará certo para o nosso município diante do 
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que nós conversamos”, completou o vereador Ribinha, presidente da Câmara de 
Vereadores de Alcântara, acompanhado dos vereadores Ivan Ferreira, Haroldo Júnior, 
Mário Silva e Nilson Pereira. 
 
O presidente Othelino Neto destacou que o prefeito Anderson tem feito um excelente 
trabalho à frente da Prefeitura de Alcântara. Ele também afirmou que já há emendas 
parlamentares de sua autoria liberadas para o município. “Ano passado, liberamos uma 
emenda para a saúde e também para pavimentação com calçamento de algumas ruas. 
Tratamos nessa reunião de parcerias não só através de emendas minhas, mas também 
com o Governo do Estado, para que possa levar benefícios à população”, assinalou. 
 
Márcio Jerry, presidente do PCdoB no Maranhão, parabenizou o diálogo que o 
Parlamento Estadual tem tido com gestores e lideranças políticas do estado. “Anderson 
é um prefeito do partido que presido, que é o PCdoB. Como presidente do partido, vim 
acompanhá-lo no diálogo com o presidente Othelino Neto e exaltar esse momento de 
parceria que o Parlamento Estadual realiza de forma permanente”, enfatizou. 
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Edilázio se filia ao PSD para disputa de vaga na Câmara Federal 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior assinou hoje a ficha de filiação do Partido Social 
Democrático (PSD). 
 
Ele aceitou convite do ministro Gilberto Kassab, presidente nacional da sigla e de Cláudio 
Trinchão, presidente do partido no estado, e aceitou o desafio de disputar uma vaga na 
Câmara Federal pela legenda. 
 
O ato de desfiliação do PV, partido pelo qual ele foi eleito por duas vezes para a 
Assembleia Legislativa, já foi oficializado. 
 
“Fiquei lisonjeado pelo convite do ministro Kassab e de Cláudio Trinchão e pretendo 
na pré-campanha de deputado federal chegar em Brasília num partido de grande porte 
e poder somar, tanto na legenda quanto em prol do estado do Maranhão”, disse. 
 
Edilázio também falou em gratidão ao PV. 
 
“Saio do Partido Verde extremamente agradecido pelo partido que comecei a militar 
na política. Deixo grandes amigos e lembranças. Continuaremos juntos, uma vez que 
estamos no mesmo projeto, que é a pré-candidatura da ex-governadora Roseana 
Sarney e dos senadores Lobão e Sarney Filho”, finalizou. 
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Fábio Macedo permanece no PDT e garante apoio a candidatura de Weverton 

 
 
O deputado estadual Fábio Macedo encerrou o mistério sobre sua possível troca 
partidária. O parlamentar após cogitar uma saída do PDT, anunciou que permanece na 
sigla brizolista. Com a decisão, o pré-candidato ao Senado, Weverton Rocha, é o maior 
beneficiado, pois garante mais um importante apoio para a disputa eleitoral. 
Inicialmente, a família Macedo cogitou acompanhar Zé Reinaldo Tavares (PSDB), porém 
avaliaram e decidiram seguir com Flávio Dino (PCdoB), Weverton e o segundo nome a 
ser anunciado pelo governador. 
 
Fábio Macedo é o atual primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa e um dos 
parlamentares com maior capilaridade eleitoral no estado. É um forte nome e agrega 
muito para qualquer que seja o candidato a governador e a senador. Na disputa para 
reeleição ao cargo de deputado estadual é cotado como certa sua permanência no 
mandato para os próximos quatro anos. 
 
Além de Weverton Rocha quem também garantiu apoio do deputado estadual foi o pré-
candidato a deputado federal, Márcio Jerry (PCdoB). 
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Presidente da Assembleia recebe relatório dos 100 dias de gestão do presidente do TJ-
MA 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta 
quinta-feira (5), o relatório dos 100 dias de gestão do desembargador José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos. O presidente da Corte, que estava acompanhado do diretor-geral 
do TJ-MA, Mário Lobão, afirmou que a prestação de contas é uma forma de demonstrar 
o respeito e a harmonia entre os dois poderes. 
 
Participaram também da reunião o deputado Rogério Cafeteira (DEM); o chefe da Casa 
Civil e secretário de Estado da Transparência e Controle, Rodrigo Lago; e o procurador-
geral do Estado, Rodrigo Maia. 
 
No relatório consta um apanhado das principais ações que foram desenvolvidas pelo 
presidente do TJ-MA nos 100 primeiros dias da sua gestão à frente da Corte. 
 
“É uma visita de cortesia, em que aproveitamos para trazer o relatório dos nossos 100 
dias de gestão no Tribunal de Justiça. Eu gosto sempre de dizer e justificar a harmonia 
entre os poderes, o que é o cânone constitucional”, ressaltou o desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos. 
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O presidente Othelino Neto destacou a satisfação em receber o presidente do TJ-MA e 
discutir os assuntos importantes para o judiciário maranhense. “Ele nos entregou um 
relatório com as principais ações dos 100 dias em que ele está à frente do Tribunal. É 
muito bom recebê-lo, discutir os assuntos importantes para o judiciário do Maranhão e, 
consequentemente, importantes para toda a sociedade maranhense”, assinalou. 
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O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (03) Proposta de Emenda 
à Constituição, de autoria do deputado Júnior Verde (PRB), que limita à competência de 
atuação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA). 

 
 
A matéria foi apreciada em primeiro turno e, nos próximos dias, será aprovada em 
definitivo, seguindo para promulgação. 
 
Na prática, a PEC torna sem efeito Instrução Normativa, aprovada pela Corte de Contas 
em janeiro, que impõem aos municípios restrições no que diz respeito ao custeio de 
festividades realizadas pelas prefeituras 
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O dispositivo foi uma solicitação feita à Assembleia pela Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (FAMEM), que enxergou na IN um mecanismo de ingerência nas 
administrações municipais. 
 
A Instrução Normativa considera ilegítimas para os fins do artigo 70 da Constituição 
Federal qualquer despesa custeada com recursos públicos municipais – inclusive aqueles 
decorrentes de contrapartida em convênio – com eventos festivos quando o município 
estiver em atraso com o pagamento da folha salarial (incluindo terceirizados, 
temporários e comissionados); ou em estado de emergência ou de calamidade pública 
decretados. 
 
A PEC acresce ao parágrafo 5º, do artigo 51, a seguinte redação: “No exercício do poder 
regulamentar, o Tribunal de Contas não poderá expedir atos normativos que criem 
restrições ao poder discricionário dos administradores públicos, bem como estabeleçam 
sanções não previstas em lei”. 
 
Já no parágrafo 6º do mesmo artigo determina: “ Para expedições de atos normativos de 
quaisquer espécies, o Tribunal de Contas deverá ouvir, previamente, em audiência 
pública, os gestores públicos dos entes federados, convocados por todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuser, sendo obrigatória a divulgação no sítio oficial 
da\ rede mundial de computadores (internet) e no diário oficial eletrônico da minuta do 
ato, com antecedência mínima de 15 dias”. 
 
O artigo 2º complementa: “O disposto na presente Emenda à Constituição se aplica a 
todos os atos normativos já expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja incidência 
para atos e fatos administrativos referentes ao presente exercício financeiro ficam 
sujeitos à restrição contida no artigo 51 parágrafo 7º da Constituição Estadual”. 
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Aprovada PEC de Júnior Verde que limita competência do Tribunal de Contas… 

 
Júnior Verde articulou aprovação 

 
O plenário da Assembleia Legislativa aprovou nesta terça-feira (03) Proposta de Emenda 
à Constituição, de autoria do deputado Júnior Verde (PRB), que limita à competência de 
atuação do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA). 
 
A matéria foi apreciada em primeiro turno e, nos próximos dias, será aprovada em 
definitivo, seguindo para promulgação. 
 
Na prática, a PEC torna sem efeito Instrução Normativa, aprovada pela Corte de Contas 
em janeiro, que impõem aos municípios restrições no que diz respeito ao custeio de 
festividades realizadas pelas prefeituras 
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O dispositivo foi uma solicitação feita à Assembleia pela Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (FAMEM), que enxergou na IN um mecanismo de ingerência nas 
administrações municipais. 
 
A Instrução Normativa considera ilegítimas para os fins do artigo 70 da Constituição 
Federal qualquer despesa custeada com recursos públicos municipais – inclusive aqueles 
decorrentes de contrapartida em convênio – com eventos festivos quando o município 
estiver em atraso com o pagamento da folha salarial (incluindo terceirizados, 
temporários e comissionados); ou em estado de emergência ou de calamidade pública 
decretados. 
 
A PEC acresce ao parágrafo 5º, do artigo 51, a seguinte redação: “No exercício do poder 
regulamentar, o Tribunal de Contas não poderá expedir atos normativos que criem 
restrições ao poder discricionário dos administradores públicos, bem como estabeleçam 
sanções não previstas em lei”. 
 
Já no parágrafo 6º do mesmo artigo determina: “Para expedições de atos normativos de 
quaisquer espécies, o Tribunal de Contas deverá ouvir, previamente, em audiência 
pública, os gestores públicos dos entes federados, convocados por todos os meios e 
instrumentos legítimos de que dispuser, sendo obrigatória a divulgação no sítio oficial 
da\ rede mundial de computadores (internet) e no diário oficial eletrônico da minuta do 
ato, com antecedência mínima de 15 dias”. 
 
O artigo 2º complementa: “O disposto na presente Emenda à Constituição se aplica a 
todos os atos normativos já expedidos pelo Tribunal de Contas do Estado, cuja incidência 
para atos e fatos administrativos referentes ao presente exercício financeiro ficam 
sujeitos à restrição contida no artigo 51 parágrafo 7º da Constituição Estadual”. 
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Fora do PP, Wellington é assediado por Maura Jorge, Eduardo Braide e Roberto Rocha 

 
Com vários convites parda filiação partidária, Wellington estuda as possibilidades 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, que em pronunciamento na Assembleia 
Legislativa, nesta quinta-feira, anunciou que deixará o Partido Progressista (PP), recebeu 
propostas de pelo menos três partidos para que ingresse em seus quadros. Ainda 
estudando qual rumo tomar, o atuante parlamentar tem até o próximo sábado (7) para 
se decidir, já que nessa data se encerrará a janela para filiações e trocas partidárias. 
 
A pré-candidata ao governo Maura Jorge foi uma das que fez convite a Wellington. 
Recém-filiada ao PSL, com direito a manifestação pública de apoio do presidenciável Jair 
Bolsonaro, Maura manteve contato com o deputado para tentar convencê-lo a ingressar 
na sigla. Ex-militar do Exército Brasileiro, assim como Bolsonaro, Wellington pode ou não 
se identificar com a proposta. Isso porque, apesar da experiência nas Forças Armadas, o 
parlamentar é presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa, 
com atuação em defesa de minorias com as quais Bolsonaro já demonstrou não ter 
afinidade, assim como a evangélica fervorosa Maura Jorge. 
 
O colega de parlamento e também pré-candidato ao governo Eduardo Braide é outro 
que já formulou convite para que Wellington ingresse em seu partido, o PMN. Presidente 
estadual da legenda municipalista, Braide quer fortalecer sua aliança para cacifar-se 
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ainda mais na disputa pelo Palácio dos Leões. Conta a favor dessa proposta o fato de 
Wellington e Braide já terem caminhado juntos em uma campanha política. Em 2016, no 
segundo turno da eleição para prefeito de São Luís, Wellington, que teve expressiva 
votação no primeiro turno, declarou apoio a Braide, então azarão do pleito. A união por 
pouco não frustrou o projeto de reeleição do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), 
que saiu vitorioso com uma vantagem de pouco mais de 40 mil votos. 
 
Wellington também recebeu proposta para ingressar no ninho tucano. Presidente 
estadual do PSDB, o senador e pré-candidato à sucessão estadual, Roberto Rocha, é 
outro que tenta convencer o deputado a assinar ficha de filiação ao seu partido. Assim 
como Braide, Rocha esteve no mesmo palanque de Wellington, em 2016, só que no 
primeiro turno. À época no PSB, o senador indicou seu filho, Roberto Rocha Júnior, então 
vereador, como vice do ex-progressista. A composição foi bem-sucedida, tendo a chapa 
permanecido na segunda posição até poucos dias antes da eleição. 
 
Sem qualquer definição quanto à filiação, Wellington não dá pistas sobre qual escolha 
fará. “Não tenho como definir ainda. São muitos convites e muitas possibilidades”, 
assinala. 
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Deputados participam do “Encontro de Legisladores Municipais” e estreitam relações 
com vereadores… 

 
Encontro de Vereadores movimentou Assembleia Legislativa nesta quinta 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), prestigiou a 
abertura do “Encontro de Legisladores Municipais”, nesta quinta-feira (5), no auditório 
Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Alema. O evento foi promovido pela 
União dos Vereadores e Câmaras do Maranhão (UVCM), presidido pelo vereador Asaf 
Sobrinho, em parceria com a União dos Vereadores do Brasil (UVB), a Assembleia e o 
TCE. 
 
O Encontro contou com a participação de deputados estaduais, dezenas de vereadores 
e do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Caldas Furtado. Os parlamentares 
destacaram a importância do Encontro, realizado para estreitar os laços entre 
legisladores municipais e estaduais com técnicos da Assembleia e do TCE que abordaram 
temas como normas legislativas e prestação de contas. 
 
Othelino Neto, que recebeu a Medalha do Mérito Municipalista, durante o evento, das 
mãos do presidente da UVCM, enfatizou a importância da parceria. “É razão de grande 
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satisfação ser parceiro na realização deste Encontro, que serve como troca de 
experiências, de informações com os vereadores maranhenses. Todos nós deputados 
sabemos das dificuldades que enfrentam os vereadores no exercício de seus mandatos”, 
afirmou. 
 
Mais apoio 
 
De acordo com o presidente da Assembleia, “é importante os políticos estarem reunidos 
nesse momento de crises “Eu tenho orgulho de ser político, de ser deputado estadual, e 
que vocês tenham muito orgulho de serem vereadores, representantes de seus 
municípios”, enfatizou. 
 
Ao falar em nome dos demais deputados estaduais presentes, Rigo Teles, que vai 
apresentar um projeto tornando de utilidade pública a entidade que congrega os 
vereadores maranhenses, enfatizou a importância da classe. “São os vereadores que 
conhecem, em maior grau, os problemas locais porque convivem diariamente com as 
questões enfrentadas pelos cidadãos. Eles são o advogado, o motorista para transportar 
os doentes ao hospital; e sei da dificuldade financeira que enfrentam, sem diárias, e 
vieram com recursos próprios para o Encontro”, assegurou. 
 
O líder do Governo na Assembleia, deputado Rogério Cafeteira, foi um dos 
parlamentares presentes que comentaram a realização do Encontro. “Foi positivo e 
importante essa interação entre legisladores municipais e estaduais para transmitir 
informações, com a presença do TCE, não só para fiscalizar, mas para orientar os 
presidentes de Câmaras no sentido de fazer uma prestação de contas dentro das regras”, 
disse. 
 
Os demais deputados presentes – Vinícius Louro (PP), Valéria Macedo (PDT), Bira do 
Pindaré (PSB), Marco Aurélio (PCdoB) e Wellington do Curso (sem partido) – defenderam 
também o fortalecimento do legislador municipal e a valorização da categoria. 
 
Parceria elogiada 
 
O presidente da União dos Vereadores e Câmaras do Maranhão, Asaf Sobrinho, 
agradeceu a participação dos deputados e técnicos e disse que o presidente Othelino 
Neto, por ter feito a parceria institucional que permitiu a realização do Encontro. “A 
parceria institucional aconteceu graças à visão municipalista do presidente Othelino 
Neto, que abraçou a ideia e abriu as portas da Assembleia. Eu compreendi sua 
sensibilidade ao saber que o senhor é auditor fiscal do TCE e vivenciou de perto os 
problemas enfrentados pelos vereadores”, contou o presidente da entidade, que é 
vereador em São Pedro dos Crentes. A vice-presidente da entidade, Regilda Santos, que 
é vereadora por Bacabal, agradeceu também ao presidente da Assembleia pela parceria. 
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O diretor de Administra da Assembleia, Antino Noleto, e o consultor legislativo da 
Assembleia, José Anderson Rocha, participaram também do evento como palestrantes 
sobre legislação e prestação de contas. 
 
Entre os assuntos debatidos no Encontro estão 13º salário, verba indenizatória e 
transferência de gestão nas câmaras municipais, fortalecimento do Poder Legislativo, 
valorização dos vereadores, estímulo à participação da mulher na política e práticas 
legislativas. 
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Sousa Neto troca o PROS pelo PRP 

 
 
Pré-candidato à reeleição para a a Assembleia Legislativa, o deputado estadual Sousa 
Neto anunciou ontem (5) sua saída do PROS. 
 
O destino do parlamentar é o PRP, do pré-candidato a governador Ricardo Murad. 
 
Segundo o parlamentar, a desfiliação ocorreu após um “cordial encontro” com o 
presidente a sigla no Maranhão, ex-deputado Gastão Vieira. 
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Luis Fernando assina OS para obras nas ruas da Vila Sarney Filho I 

 
 
O prefeito de São José de Ribamar, Luis Fernando Silva, assinou nesta quarta-feira (04) 
Ordem de Serviço autorizando o imediato início de serviços de pavimentação, drenagem 
e urbanização de ruas na Vila Sarney Filho I. 
 
Seu Pedro, morador e comerciante tradicional da região, disse que a população já não 
suportava mais conviver com o problema. “Já não aguentávamos o problema que se 
arrasta há anos. Felizmente agora com as obras iniciadas já podemos voltar a fazer 
planos”, desabafou. 
 
Para o prefeito Luis Fernando, o início das obras na Sarney Filho I é uma demonstração 
do empenho e determinação que sua equipe vem desempenhando para reconstruir o 
município. “Trabalhamos muito no primeiro ano reconstruindo aparelhos públicos, 
negociando dívidas deixadas pela gestão anterior, recuperando muitas vias que estavam 
intrafegáveis e neste ano vamos trabalhar ainda mais, fazendo o que é possível ser feito 
em todas as regiões”, assegurou o prefeito. 
 
Além dos investimentos provenientes do tesouro municipal, o prefeito Luis Fernando 
ainda lembrou da importância de parcerias já firmadas com o Governo do Estado, que 
vem possibilitando auxílio na reconstrução do município que ainda enfrenta sérios 
problemas na malha viária, sobretudo nos chamados corredores metropolitanos, a 
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exemplo da estrada da Mata, Mascarenhas de Moraes, Tancredo Neves e Avenida 
General Arthur Carvalho. 
 
“O Governo do Estado tem nos ajudado nesse esforço de reconstruir o município através 
das parcerias firmadas com contrapartida do município. E é claro que não poderíamos 
deixar de agradecer porque desta forma vamos investir nas ruas dos bairros para 
melhorar a infraestrutura do município”, reconheceu Luis Fernando, exaltando a 
participação do deputado estadual Neto Evangelista, que na condição de ex-secretário 
de Desenvolvimento do Estado deu sua colaboração nas parcerias e convênios firmados 
entre os dois entes. 
 
“Enquanto ex-gestor do Desenvolvimento Social tivemos a oportunidade, dada pelo 
Governador Flávio Dino, de trabalhar em prol de políticas públicas sérias que pudessem 
ajudar as famílias. Fico muito feliz e tranquilo porque além de ter cumprido essa missão, 
sigo no mandato dado pelo povo, buscando colaborar ainda mais com os municípios, em 
especial no processo de reconstrução de São José de Ribamar”, comentou o 
parlamentar. 
 
Participaram ainda da solenidade o vice-prefeito Eudes Sampaio, secretários, lideranças 
comunitárias e os vereadores Beto das Vilas (Presidente da Câmara-PV), Professor 
Cristiano (líder do Governo-SD), Nonato Lima (PDT), José Lázaro (PV), Professo Salis 
(PSB), Manoel do Nascimento (PCdoB), Moisés Gama (PRB) e Paulo Alencar (SD). 
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Prisão de Lula: Flávio Dino vê parcialidade de Moro e diz que é “desserviço à Nação”; 
Othelino Neto enxerga “injustiça” 

 
 
Tanto quanto o resultado apertado do controvertido julgamento pelo qual o Supremo 
Tribunal Federal negou habeas corpus que pedia liminarmente o impedimento da prisão 
do ex-presidente Luis Inácio Lula da Silva (PT) até o esgotamento de recursos, a prisão 
do líder petista, decretada ontem pelo juiz Sérgio Moro, estremeceu o Brasil e ecoou 
fortemente no mundo inteiro. Esse eco foi especialmente forte em Boston (EUA), onde 
alcançou e indignou o governador Flávio Dino (PCdoB), que realizará, hoje, na 
Universidade de Harvard, palestra sobre as ações do seu Governo; e também na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, onde surpreendeu e revoltou o presidente 
Othelino Neto (PCdoB). De Boston, o governador Flávio Dino reagiu duro, observando 
que nas circunstâncias em que foi determinada, a prisão do ex-presidente só pode ter 
sido fruto de “ansiedade ou parcialidade”, ou dos “dois erros simultaneamente”. Em São 
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Luís, o presidente do Poder Legislativo, também crítico do processo contra Lula da Silva, 
classificou a prisão de “injusta”, que só serviu para “conflagrar ainda mais a Nação”. 
 

 
Flávio Dino reagiu à prisão de Lula da Silva com os posts abaixo, e Othelino Filho declarou  
sua indignação em entrevista à Coluna ontem à noite, horas depois da decretação 

 
Tão logo soube que o juiz Sérgio Moro havia decretado a prisão de Lula da Silva, o 
governador Flávio Dino usou o twitter para ratificar enfaticamente a sua posição de 
crítico duro de alguns aspectos da Operação Lava Jato – que defende no geral -, 
especialmente no que respeita ao tratamento que o magistrado vem dispensando ao ex-
presidente. Com a autoridade de ex-juiz federal e de chefe muito bem avaliado de um 
dos Estados da Federação – e ainda de aprovado em primeiro lugar no mesmo concurso 



 

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 

que levou Sérgio Moro à magistratura –, Flávio Dino disparou três posts criticando com 
firmeza a decisão do chefe da Lava Jato, sem citar-lhe o nome: 
 
O primeiro: “Prisão antes mesmo de esgotados recursos em 2ª instância e antes de 
finalizado o debate constitucional só se explica por ansiedade ou parcialidade. Ou os dois 
erros simultaneamente”. 
 
O segundo: “O juiz acha que recurso é uma “patologia a ser varrida”. Então resolve ele 
mesmo “varrer”. Ocorre que ele não tem essa competência constitucional, pois ele não 
foi eleito membro do Congresso Nacional, nem é ministro do Supremo”. 
 
O terceiro: “Cabe ao Judiciário tentar pacificar a sociedade e não jogar lenha na fogueira 
das paixões políticas. É um desserviço à Nação e à união entre os brasileiros agir de modo 
precipitado por antipatias ou vaidades pessoais”. 
 
Com a manifestação, o governador do Maranhão reafirmou sua convicção de que Lula 
da Silva está sendo tratado com parcialidade, e a suspeita de que esta tem forte viés 
político, que tem como foco impedir a candidatura do ex-presidente ao Palácio do 
Planalto. Com a autoridade de quem não tem contas a acertar com a Justiça, o 
governador ratifica também a certeza de que em relação a Lula da Silva o juiz Sérgio 
Moro vem ostensivamente extrapolando os limites da sua competência, desrespeitando 
as regras e colocando em risco a natureza imparcial da Justiça. Na sua reação o 
governador alerta para o risco imposto ao estado democrático de direito, a exemplo do 
que fez quando criticou com firmeza as declarações extemporâneas do comandante do 
Exército, general Vilas Boas, feitas claramente com a intenção de influenciar o 
julgamento do habeas corpus pelo Supremo. 
 
Em São Luís, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, externou 
um misto de tristeza e indignação com a decretação da prisão do ex-presidente Lula da 
Silva. “Além de injusta, essa prisão faz com que a Nação brasileira, que já está dividida, 
fique ainda mais conflagrada – a própria divisão do Supremo Tribunal Federal reflete a 
divisão do povo brasileiro neste momento”, declarou. Othelino Neto avaliou que em 
meio a esse clima de tensão, “as pessoas, que já estavam com pouca paciência para com 
as diferenças, poderão se tornar intolerantes, o que é muito ruim para o Brasil”. 
 
O deputado Othelino Neto teme que a retirada forçada do líder petista da corrida o 
presidencial poderá mergulhar o Brasil num desastre político. “Qual será o efeito disso 
na eleição presidencial? Que resultado os brasileiros podem esperar disso? Será que em 
vez de um líder como Lula, os brasileiros não sejam surpreendidos com a eleição deum 
Bolsonaro da vida, um sujeito que não respeita a democracia, que não respeita o 
cidadão, que não respeita a família, que não respeita as mulheres e não respeita as 
diferenças existentes na sociedade brasileira? – indagou o presidente da Assembleia 
Legislativa. Ao mesmo tempo, o chefe do Poder Legislativo observou que o risco de um 
desfecho trágico na corrida presidencial não afeta a eleição para o Governo do Estado: 
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“Aqui o quadro já está definido, com o campo liderado pelo governador Flávio Dino, que 
caminha para a reeleição. E o campo do Grupo Sarney, que representa Michel Temer no 
Maranhão”. 
 
O chefe do Poder Legislativo aposta que as regras democráticas e as instituições 
brasileiras, apesar de jovens, já se consolidaram o suficiente para suportar esses 
ataques: “Acho que com a prisão do ex-presidente Lula estão ferindo o estado 
democrático de direito com golpes disfarçados de legalidade, como aconteceu também 
como a presidente Dilma Rousseff. Mas apesar de tudo o Brasil vai sair disso muito 
melhor”. 

 

 


