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Assembleia e TCE estreitam relações e definem parcerias 

Blog Sílvia Tereza – O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto 
(PC do B), visitou, na tarde desta segunda-feira (06), o presidente do Tribunal de Contas 
do Estado (TCE), José Ribamar Caldas Furtado. “É muito importante a Assembleia 
Legislativa e o TCE estreitarem relações, pois são instituições que cumprem importantes 
funções na sociedade como, por exemplo, a de legislar e controlar”, afirmou Caldas 
Furtado. 
 
Segundo Caldas Furtado, a Assembleia, mais do que o papel de controlar e fiscalizar atos 
administrativos, ela tem a função de legislar. “E o TCE, dentre tantas atribuições, tem a 
de prestar auxílio ao Poder Legislativo, principalmente no que diz respeito ao julgamento 
das contas do governador. De modo que essa interação é muito importante para ambas 
as instituições”, frisou. 
 

 
 
Na oportunidade, o deputado ressaltou que a interação entre Assembleia e o TCE é boa 
para a sociedade no sentido de que se conheça como está avançando o trabalho do TCE 
e seu processo permanente de modernização para o fiel cumprimento de seu papel de 

http://silviatereza.com.br/
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órgão fiscalizador da aplicação dos recursos públicos e auxiliar do Poder Legislativo 
Estadual. 
 
“Sinto-me honrado em ser recebido pelo presidente do TCE e em darmos início a um 
diálogo que vai resultar em importantes avanços para o Maranhão no que diz respeito à 
concretização da boa governança”, destacou. 
 
PARCERIA ENTRE TCE E ASSEMBLEIA 
 
“Dentre outras questões, conversamos, sobretudo, sobre a possibilidade de uma 
parceria que possibilite mostrar à sociedade o trabalho realizado pelo TCE por 
intermédio da TV Assembleia. Vamos aprofundar essa discussão e buscar a forma de 
concretizá-la. É de fundamental importância que a sociedade tome conhecimento do 
relevante serviço prestado pelo TCE”, revelou. 
 
O conselheiro e ouvidor do TCE/MA, Joaquim Washington Luiz Oliveira, acompanhou a 
visita e comentou sua importância no contexto da governabilidade do Estado do 
Maranhão. 
 
“O TCE está buscando estreitar relações com todos os segmentos, todos os poderes. O 
TCE faz um trabalho pedagógico, um trabalho de prevenção naquilo que se refere à 
busca da boa governança. A visita do vice-presidente da Assembleia nos honra muito até 
porque ele é uma pessoa da Casa”, assinalou. 
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Coordenador da bancada federal parabeniza Flávio Dino 

 
 
O deputado federal Juscelino Filho (DEM), coordenador da bancada federal maranhense, 
elogiou o governador Flavio Dino pelo programa “Mais Produção” e a parceria com os 
deputados federais e estaduais, durante solenidade de entrega de equipamentos 
agrícolas, na manhã desta segunda (6), no Palácio Henrique de La Rocque. 
 
“Parabenizo o governador Flavio Dino por este programa porque sabemos da 
importância das patrulhas mecanizadas na vida dos agricultores de nosso Estado, 
daqueles que produzem no campo, nos nossos municípios. Também pela atenção que o 
governo tem dado a este segmento pela importância que representa para o nosso estado 
não somente com os equipamentos, mas os investimentos nas feiras da agricultura 
familiar e apoio a agroindústria”, afirmou. 
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O coordenador da bancada parabenizou os colegas deputados federais e estaduais, que 
tiveram a sensibilidade de colocar emendas, para através do programa “Mais Produção” 
beneficiar os municípios as patrulhas agrícolas. 
 
“A bancada federal tem a sensibilidade com este segmento da agricultura do nosso 
estado. Mais uma vez quero colocar que a nossa bancada está aberta ao diálogo para 
ajudar o nosso estado do Maranhão. As diferenças (politicas) ficam de lado a prioridade 
está o povo e nosso estado do Maranhão”, disse. 
 
Destinaram emendas para aquisição das patrulhas mecanizadas os deputados federais 
Juscelino Filho (DEM), Zé Carlos (PT) e Junior Marreca (PEN), além dos deputados 
estaduais Valeria Macedo (PDT), Hemeterio Weba (PV) e Fernando Furtado (PCdoB). 
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Politicalha em notas: Parlamento omisso, amordaçado, teleguiado… 

O modelo petista de trocas, negociatas ainda é o mesmo nas esferas da política do 
Maranhão. 
 
Não é exclusividade do parlamento estadual (Assembleia Legislativa) que a grande 
maioria dos parlamentares sejam omissos em fiscalizar as ações do Executivo. 
 
A Câmara de Vereadores de São Luís, que há décadas está sendo condizida pela trinca: 
Ogum, Pereirinha, Chico Carvalho, que comandam a Mesa Diretora (cargos importantes) 
entre si, e fazem política com a máquina pública. 
 
Bira: “Fora Temer” 
 
Basta ver que, o deputado Bira do Pinderé, ex-petista, que era ferrenho em discursar 
contra a ex-governadora Roseana Sarney, alegando fiscalizar, nada diz sobre o atual 
governo. Seu discurso se resume a enaltecer sua ex-secretaria (dizem que ao sair deixou 
um preposto seu) e falar mal de Temer. 
 
O fato é que, o ex-petista Bira do Pindaré, hoje, prefere “protestar” contra o governo 
federal, ou seja, prefere falar mal de Temer, do que fiscalizar o Executivo estadual, tarefa 
que sempre desempenhou muitíssimo bem anos atrás. 
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Deputado Wellington apresenta projetos em defesa das pessoas com deficiência do 
Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou, na sessão plenária desta 
segunda-feira (06), projetos que beneficiam as pessoas com deficiência do Maranhão. 
As proposições de Wellington são motivadas pelo IV Fórum Maranhense das Entidades 
das Pessoas com Deficiência e Patologias, que ocorreu na última sexta-feira (03) e se 
estendeu até o domingo (05). 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington destacou a necessidade de aumentar a frota 
do Projeto Travessia, que tem auxiliado no deslocamento de pessoas com deficiência. 
 
“A presente solicitação tem a necessidade lógica que há de se aumentar a frota sempre 
que se aumenta o atendimento. O serviço que, inicialmente, era oferecido apenas aos 
cadeirantes agora também atende, por exemplo, as crianças com microcefalia. Uma 
iniciativa digna de congratulação, afinal, é um bom projeto de apoio ao transporte 
público e que garante acesso, mobilidade às pessoas com deficiência. Exatamente por 
estarmos cientes da relevância do Projeto é que apresentamos a presente solicitação, 
que teve origem no IV Fórum Maranhense das Entidades das Pessoas com Deficiência, 
quando as pessoas ali presentes reclamaram do fato de que houve a recente expansão 
do atendimento, mas não houve da frota.”, disse Wellington. 
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Atual secretário de Desenvolvimento Social, deputado estadual diz que a executiva 
nacional do partido nunca se posicionou sobre aliança e defendeu que o caminho da 
legenda seja a manutenção da coligação com o PCdoB 

 
Evangelista não cogita deixar nem o PSDB, nem a aliança com Flávio Dino 

 
O deputado estadual Neto Evangelista descartou deixar o PSDB para as eleições de 2018. 
 
– Isto não está nos meus planos – garantiu o parlamentar, em conversa com o titular do 
blog, na tarde de segunda-feira, 6. 
 
Há algumas semanas, surgiram especulações nos bastidores dando conta de que 
Evangelista estaria sendo cooptado pelo PCdoB, juntamente com o socialista Bira do 
Pindaré. (Releia aqui) 
 
Apesar de negar transferência para a legenda comunista, o deputado tucano diz que o 
caminho natural do PSDB é a reedição da aliança com o governo Flávio Dino (PCdoB). 
 
Neto Evangelista também nega que haja uma determinação da direção nacional para 
que o partido saia da coligação comunista. 
 
– A nacional nunca se posicionou quanto a isso e não faria sentido ser contra a aliança, 
uma vez que o partido só cresceu nos últimos dois anos aqui no estado, fruto do 
trabalho dos seus membros aliados ao governador Flávio Dino – afirmou o deputado. 

 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/02/13/pcdob-mira-em-neto-evangelista-e-bira-do-pindare/
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Othelino Neto estreita relações entre Assembleia e TCE… 

 
Othelino Neto e Caldas Furtado: parceria 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), visitou, 
na tarde desta segunda-feira, 6, o presidente do Tribunal de Contas do Estado, José 
Ribamar Caldas Furtado. 
 
– É muito importante a Assembleia Legislativa e o TCE estreitarem relações, pois são 
instituições que cumprem importantes funções na sociedade como, por exemplo, a de 
legislar e controlar – afirmou Caldas Furtado. 
 
O deputado ressaltou que a interação entre Assembleia e o TCE é boa para a sociedade 
no sentido de que se conheça como está avançando o trabalho do TCE e seu processo 
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permanente de modernização para o fiel cumprimento de seu papel de órgão 
fiscalizador da aplicação dos recursos públicos e auxiliar do Poder Legislativo Estadual. 
 
– Sinto-me honrado em ser recebido pelo presidente do TCE e em darmos início a um 
diálogo que vai resultar em importantes avanços para o Maranhão no que diz respeito 
à concretização da boa governança – destacou. 
 
– Dentre outras questões, conversamos, sobretudo, sobre a possibilidade de uma 
parceria que possibilite mostrar à sociedade o trabalho realizado pelo TCE por 
intermédio da TV Assembleia. Vamos aprofundar essa discussão e buscar a forma de 
concretizá-la. É de fundamental importância que a sociedade tome conhecimento do 
relevante serviço prestado pelo TCE – revelou. 
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Parlamentar lembra que daqui oito dias o maranhense vai ter que pagar mais caro por 
energia elétrica, telefone e combustíveis, graças à determinação do governador Flávio 
Dino, que reajustou a alíquota do ICMS desses produtos 

 
 
“A partir do dia 15 de março, o povo maranhense começará a pagar mais caro. E aí eu 
quero dizer de forma muito clara que não é justo que o povo maranhense venha pagar 
mais impostos numa época dessas de crise. E é exatamente por isso que eu votei contra 
o projeto do Governo do Estado que vai aumentar este mês a conta de luz, a gasolina, o 
álcool, a conta de telefone e outros produtos” 
 
“Devo lembrar que esse aumento de imposto, que esse projeto do Governo do Estado, 
vai atingir principalmente aqueles que mais precisam da ajuda do Poder Público, aqueles 
que ganham menos. Imagine o impacto na conta de luz, no final deste mês, de quem tem 
dificuldade de pagar a conta de luz, a gasolina, a conta de telefone e de outros produtos” 
 
Deputado Eduardo Braide, em discurso na Assembleia legislativa, nesta segunda-feira, 6 
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Deputado Wellington apresenta projetos em defesa das pessoas com deficiência no 
Maranhão 

 
Wellington destacou a necessidade de aumentar a frota do Projeto Travessia, que tem auxiliado no deslocamento 
de pessoas com deficiência 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou, na sessão plenária desta 
segunda-feira (06), projetos que beneficiam as pessoas com deficiência do Maranhão. 
As proposições de Wellington são motivadas pelo IV Fórum Maranhense das Entidades 
das Pessoas com Deficiência e Patologias, que ocorreu na última sexta-feira (03) e se 
estendeu até o domingo (05). 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington destacou a necessidade de aumentar a frota 
do Projeto Travessia, que tem auxiliado no deslocamento de pessoas com deficiência. 
 
“A presente solicitação tem a necessidade lógica que há de se aumentar a frota sempre 
que se aumenta o atendimento. O serviço que, inicialmente, era oferecido apenas aos 
cadeirantes agora também atende, por exemplo, as crianças com microcefalia. Uma 
iniciativa digna de congratulação, afinal, é um bom projeto de apoio ao transporte 
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público e que garante acesso, mobilidade às pessoas com deficiência. Exatamente por 
estarmos cientes da relevância do Projeto é que apresentamos a presente solicitação, 
que teve origem no IV Fórum Maranhense das Entidades das Pessoas com Deficiência, 
quando as pessoas ali presentes reclamaram do fato de que houve a recente expansão 
do atendimento, mas não houve da frota.”, disse Wellington. 

 

  



 

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: Oposição ao Governo não tem nível de Debate algum 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/03/2017 

Oposição ao Governo não tem nível de Debate algum 

A atual oposição não tem nível de debate algum. Típico, sobretudo, de alguns membros 
do PMDB, partido que comandou o Maranhão como feudo e agora ataca de todos os 
lados nacionalmente o PT. 
 
Voltando ao Maranhão, a nova é criar fakes para atacar membros do governo. 
Secretários, deputados e quem mais “ousar” levantar a voz para falar dos avanços do 
governo Dino. 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PDT) foi 
atacado por um destes fakes, no Twitter. Mas este revidou e disse que não irá admitir 
mais este tipo. “O debate será no nível escolhido por eles”, disparou. 
 
Não adianta dialogar com quem não tem nível. Logo, o deputado está mais do que certo. 
Responder aos que não querem o bem o estado, mas só atacar não é ser oposição, é, na 
verdade, a revelação de que para eles o período de campanha ainda não passou. 
Lamentável. 
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Classe política destaca perfil popular do governo Flávio Dino… 

 
O governador Flávio Dino entregou equipamentos para incentivo à produção agropecuária em 55 municípios. 
Foto: Karlos Geromy/Secap 

 
Durante a solenidade de entrega de equipamentos para incentivo à produção 
agropecuária em 55 municípios do Estado, o presidente da Federação das Associações 
do Estado do Maranhão (Famem), Cleomar Tema (PSB), e o deputado federal Juscelino 
Resende (DEM) ressaltaram o perfil popular e realizador do governo Flávio Dino (PCdoB) 
que está voltado para as camadas mais pobres do Estado, para o povo, diferente de 
outras gestões que deixavam programas sociais de lado. 
 
O governador do Maranhão,Flávio Dino (PCdoB), realizou, nesta segunda-feira (6), no 
Palácio Henrique de la Rocque, a entrega de equipamentos para incentivo à produção 
agropecuária em 55 municípios do Estado. Os implementos estão ligados a programas 
como ‘Mais Produção’, ‘Agropolos’ e o projeto Salangô. 
 
Ligados ao Programa “Mais Produção”, foram entregues 40 tanques de resfriamento de 
leite, 15 para a Região Tocantina e 25 para a região do Médio Mearim e um caminhão 
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tanque, na cadeia produtiva do leite e derivados. Já na cadeia do arroz, serão entregues 
oito patrulhas agrícolas e oito plantadeiras. 
 
“Todos os equipamentos que serão entregues, aliados à assistência técnica e gerencial 
que já vem sendo feita, da distribuição de sementes e das demais iniciativas ligadas à 
produção, beneficiamento e comercialização, formam um conjunto de ações concretas 
que farão e já vem fazendo a diferença na produção agropecuária do estado, sobretudo 
nas 10 cadeias produtivas definidas como prioritárias pelo Governo do Estado”, explicou 
o secretário estadual de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
 
Os agropolos da Ilha, do Munim, da Barragem do Flores e do Rio Balsas receberão, cada 
um, uma patrulha agrícola. O primeiro a ser implantado terá ainda um caminhão 
refrigerado para transporte das frutas e hortaliças produzidas pelas Unidades de 
Referência de Produção (URPs) e 30 agricultores receberão kits de irrigação por aspersão 
ou gotejamento, para incremento da sua produção. 
 
Os agricultores do Projeto Salangô também poderão contar com novos sistemas de 
irrigação: serão entregues 31 kits para que a produção de hortifrutis no perímetro 
irrigado seja fortalecida, como complemento às ações de revitalização que vem sendo 
realizadas desde 2015. 
 
Na mesma ocasião, foram entregues outras 33 patrulhas agrícolas, frutos de emendas 
parlamentares dos deputados federais Zé Carlos do PT e Jucelino Resende, e dos 
estaduais Valéria Macedo, Hemetério Weba e Bira do Pindaré; além do início oficial da 
entrega de sementes de feijão do Programa Mais Sementes, que já distribuiu sementes 
de milho e arroz para esta safra no final de 2016. 
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Assembleia e TCE estreitam relações e definem parcerias… 

 
O vice-presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, foi recebido pelo presidente do TCE, José de Ribamar Caldas Furtado 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), visitou, 
na tarde desta segunda-feira (06), o presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), 
José Ribamar Caldas Furtado. “É muito importante a Assembleia Legislativa e o TCE 
estreitarem relações, pois são instituições que cumprem importantes funções na 
sociedade como, por exemplo, a de legislar e controlar”, afirmou Caldas Furtado. 
 
Segundo Caldas Furtado, a Assembleia, mais do que o papel de controlar e fiscalizar atos 
administrativos, ela tem a função de legislar. “E o TCE, dentre tantas atribuições, tem a 
de prestar auxílio ao Poder Legislativo, principalmente no que diz respeito ao julgamento 
das contas do governador. De modo que essa interação é muito importante para ambas 
as instituições”, frisou. 
 
Na oportunidade, o deputado ressaltou que a interação entre Assembleia e o TCE é boa 
para a sociedade no sentido de que se conheça como está avançando o trabalho do TCE 
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e seu processo permanente de modernização para o fiel cumprimento de seu papel de 
órgão fiscalizador da aplicação dos recursos públicos e auxiliar do Poder Legislativo 
Estadual. 
 
“Sinto-me honrado em ser recebido pelo presidente do TCE e em darmos início a um 
diálogo que vai resultar em importantes avanços para o Maranhão no que diz respeito à 
concretização da boa governança”, destacou. 
 
PARCERIA ENTRE TCE E ASSEMBLEIA 
 
“Dentre outras questões, conversamos, sobretudo, sobre a possibilidade de uma 
parceria que possibilite mostrar à sociedade o trabalho realizado pelo TCE por 
intermédio da TV Assembleia. Vamos aprofundar essa discussão e buscar a forma de 
concretizá-la. É de fundamental importância que a sociedade tome conhecimento do 
relevante serviço prestado pelo TCE”, revelou. 
 
O conselheiro e ouvidor do TCE/MA, Joaquim Washington Luiz Oliveira, acompanhou a 
visita e comentou sua importância no contexto da governabilidade do Estado do 
Maranhão. 
 
“O TCE está buscando estreitar relações com todos os segmentos, todos os poderes. O 
TCE faz um trabalho pedagógico, um trabalho de prevenção naquilo que se refere à 
busca da boa governança. A visita do vice-presidente da Assembleia nos honra muito até 
porque ele é uma pessoa da Casa”, assinalou. 

 

 


