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Deputados rejeitam projeto de lei sobre regulamentação do Uber no Maranhão 

 
 
O Plenário rejeitou, na sessão desta terça-feira (6), o Projeto de Lei nº 127/2017, de 
autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que prevê a regulamentação do serviço da 
plataforma Uber no Maranhão. 
 
O projeto, elaborado com vistas a regulamentar o transporte remunerado privado 
individual de passageiros entre municípios do Estado do Maranhão, suscitou acalorada 
discussão, com discursos proferidos na tribuna pelo autor da matéria, Edilázio Júnior, 
como também por outros parlamentares, entre os quais Max Barros (PRP), Cabo 
Campos (DEM) e Rafael Leitoa (PDT). 
 
No encaminhamento da votação, os deputados Max Barros (PRP), Cabo Campos (DEM) 
e Rafael Leitoa (PDT) manifestaram-se favoráveis ao Uber. Porém, ao justificar seus 
votos contrários ao mérito do projeto, defenderam que o assunto, como reza a 
Constituição, seja discutido e regulamentado no âmbito dos municípios. 
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Aliados de Holandinha e Flávio Dino votaram NÃO ao Uber! 

Os altos negócios da “placa vermelha” conseguiram vencer noutro parlamento. Uber 
foi rejeitado na Grande Ilha pela Assembleia Legislativa. 
 
Sessão que deveria votar a aprovação do uso do Uber na região Metropolitana de São 
Luís não passou na “cortina de ferro” do governo comunista, que, pelo visto se aliou ao 
prefeito Edivaldo Holanda e sua base, na Câmara de Vereadores de São Luís. 
Lamentável. 
 
Abaixo, saiba os verdadeiros responsáveis pela decisão de não deixarem que os 
passageiros fossem beneficiados: 
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“Escola digna, mas é de pena!”, revolta-se Wellington do Curso em Paraibano… 

 
 
Uma escola com 12 salas de aula destruídas. Livros jogados e queimados e, em meio ao 
abandono, a construção recente de uma quadra. Foi essa malversação de dinheiro 
público que o deputado estadual Wellington do Curso (PP) denunciou durante sessão 
plenária, na manhã de hoje (6). A situação descrita é do Centro de Ensino Edson Lobão, 
uma escola do Estado, localizada na cidade de Paraibano. 
 
A denúncia comprovada por meio de visita ao local será encaminhada à Promotoria de 
Educação para que adote as devidas providências, já que há fortes indícios da 
malversação dos recursos públicos. 
 
“Professores e alunos encaminharam essa denúncia ao nosso gabinete. Fomos até o 
local e até agora não conseguimos entender a ‘lógica’ de se construir uma quadra em 
uma escola abandonada. Fica o questionamento: para quem é essa quadra? É apenas 
para ‘justificar’ a hipotética aplicação de recursos? Por que não reformar a escola? 
Enquanto os jovens de Paraibano clamam por escolas dignas, o Governo do Estado 
constrói quadra em escola abandonada. Quais alunos irão utilizar a quadra, já que a 
escola nem está funcionando? São esses questionamentos que serão encaminhados ao 
Ministério Público para que adote providências quanto ao caso”, pontuou Wellington. 
 
Abaixo, as imagens vergonhosas: 
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Deputado Zé Inácio participa de reunião com lideranças do PT do Maranhão 

 
 
O deputado Zé Inácio reuniu diversos militantes das regiões do Maranhão que 
participam da corrente Construindo um Novo Brasil – CNB do Partido dos 
Trabalhadores (PT), para participar de uma discussão sobre os novos rumos que 
norteiam a corrente e o próprio PT. O evento ocorreu na sala de Comissões da 
Assembleia Legislativa. 
 
Durante o encontro, os petistas avaliaram os principais pontos do Congresso Nacional 
do Partido, sobretudo a eleição histórica da Senadora Gleisi Hoffmann como Presidenta 
Nacional do PT, que também é da CNB. Outro ponto de debate foi a conjuntura política 
estadual e nacional, e questões estratégicas relacionadas à organização partidária. 
 
Além disso, um dos principais encaminhamentos da reunião, ontem (5), foi buscar 
cumprir o que foi definido pela tese vencedora no 6º Congresso Estadual do PT. “A 
partir dessa tese, buscaremos o diálogo com os partidos aliados, da base do Governo 
Flávio Dino, a fim de garantir o espaço para o PT na chapa majoritária”, disse o 
deputado. 
 
Para o deputado, esses diálogos são de extrema importância para fortalecer o PT. 
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“Precisamos avaliar e continuar lutando por espaços setoriais dentro do Partido, seja 
no movimento negro, de mulheres, LGBT, cultural, de juventude, dentre outros, que 
são de extrema importância para fortalecer o PT a nível estadual e nacional”, disse Zé 
Inácio. 
 
Durante a reunião, as lideranças petistas decidiram pela realização do Seminário 
Estadual da CNB – Maranhão, a fim de tratar sobre a corrente dentro do partido e 
avaliar as expectativas para os próximos períodos. O evento tem data prevista para os 
dias 07 e 08 de julho. 
 
Também foi deliberado unanimemente pelas lideranças o fortalecimento da luta dos 
movimentos sociais e sindicais contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, pelas 
‘Diretas, Já!’ e a mobilização em defesa de Lula para Presidente do Brasil. 
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“Governo do Estado constrói quadra em escola abandonada”, denuncia deputado 
Wellington sobre escola em Paraibano 

 
 
Uma escola com 12 salas de aula destruídas. Livros jogados e queimados e, em meio ao 
abandono, a construção recente de uma quadra. Foi essa malversação de dinheiro 
público que o deputado estadual Wellington do Curso (PP) denunciou durante sessão 
plenária, na manhã de hoje (06). A situação descrita é do Centro de Ensino Edson 
Lobão, uma escola do Estado, localizada na cidade de Paraibano. 
 
A denúncia comprovada por meio de visita ao local será encaminhada à Promotoria de 
Educação para que adote as devidas providências, já que há fortes indícios da 
malversação dos recursos públicos. 
 
“Professores e alunos encaminharam essa denúncia ao nosso gabinete. Fomos até o 
local e até agora não conseguimos entender a ‘lógica’ de se construir uma quadra em 
uma escola abandonada. Fica o questionamento: para quem é essa quadra? É apenas 
para ‘justificar’ a hipotética aplicação de recursos? Por que não reformar a escola? 
Enquanto os jovens de Paraibano clamam por escolas dignas, o Governo do Estado 
constrói quadra em escola abandonada. Quais alunos irão utilizar a quadra, já que a 
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escola nem está funcionando? São esses questionamentos que serão encaminhados 
ao Ministério Público para que adote providências quanto ao caso”, pontuou 
Wellington. 
 

 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=pzxykTuQ_GQ
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Plenário rejeita projeto de lei sobre regulamentação do Uber no Maranhão 

 
 
O Plenário rejeitou, na sessão desta terça-feira (6), o Projeto de Lei nº 127/2017, de 
autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que prevê a regulamentação do serviço da 
plataforma Uber no Maranhão. 
 
O projeto, elaborado com vistas a regulamentar o transporte remunerado privado 
individual de passageiros entre municípios do Estado do Maranhão, suscitou acalorada 
discussão, com discursos proferidos na tribuna pelo autor da matéria, Edilázio Júnior, 
como também por outros parlamentares, entre os quais Max Barros (PRP), Cabo 
Campos (DEM) e Rafael Leitoa (PDT). 
 
Antes mesmo da Ordem do Dia, o autor do projeto, deputado Edilázio Jùnior, falando 
no Pequeno Expediente, fez questão de se dirigir ao Plenário e à Galeria, onde havia 
um grande número de taxistas e de motoristas de Uber, que compareceram à 
Assembleia Legislativa com o propósito de assistir à votação da matéria. 
 
Edilázio Júnior foi enfático ao afirmar que propôs o projeto porque acredita no Uber 
como mais uma alternativa do transporte para a população e para o consumidor. “É 



 

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 

por isso que eu estou defendendo a legalização do Uber, que hoje é uma realidade em 
todo lugar do mundo, em todos os locais, em todas as cidades onde chegou. Hoje a 
população clama pelo Uber”. 
 
No encaminhamento da votação, os deputados Max Barros (PRP), Cabo Campos (DEM) 
e Rafael Leitoa (PDT) manifestaram-se favoráveis ao Uber. Porém, ao justificar seus 
votos contrários ao mérito do projeto, defenderam que o assunto, como reza a 
Constituição, seja discutido e regulamentado no âmbito dos municípios. 
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Sambaíba ganhará ambulância com emenda individual de Júnior Verde 

O deputado estadual Júnior Verde destinará emenda individual para aquisição de uma 
ambulância para o município de Sambaíba, no Sul do Estado. O anúncio foi feito 
durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta terça (06). O parlamentar 
esteve na região, percorrendo diversos municípios, no último final de semana. 
 
 

 
 
Terceiro município em produção de grãos do Estado do Maranhão, Sambaíba ganhará 
uma ponte que vai ligar o município à região produtora, permitindo o escoamento da 
produção de forma mais célere e gerando mais riqueza. A população, porém, carece de 
investimentos em diversas áreas como infraestrutura, educação e saúde. 
 
“Tivemos oportunidade de percorrer os bairros, conhecer a realidade e lá, nos 
comprometemos em trazer para esta Casa a construção da ponte que já está em 
execução, mas precisamos de celeridade. O Maranhão já esperou muito, a região sul do 
Estado, da mesma forma. É uma dívida que devemos resgatar com a região”, pontuou 
Júnior Verde. 
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Acompanhado do prefeito Santana e de vereadores, Verde percorreu ruas de vários 
bairros que precisam de asfaltamento. “E aqui eu vou fazer essa solicitação, para que o 
Programa Mais Asfalto chegue ao município, bem como o projeto de implantação de 
um sistema de água, por meio do Água para Todos. A problemática já perdura por 
alguns anos, que é a falta de abastecimento na sede de Sambaíba”, informou. 
 
Sobre a emenda individual, o ofício foi protocolado logo após a sessão desta terça, 
solicitando que o Governo, de forma direta, entregue uma ambulância ao município, 
que não dispõe de nenhuma ambulância para fazer os atendimentos necessários. 
“Vamos continuar contribuindo com os municípios maranhenses que ajudam a 
desenvolver este Estado”, finalizou. 
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Deputado Josimar de Maranhãozinho tem encontro com lideranças em Junco do 
Maranhão 

No último domingo (04), o deputado estadual Josimar de Maranhãozinho esteve 
reunido com a comunidade e lideranças políticas do município de Junco do Maranhão, 
entre elas o ex-prefeito Mazinho, a ex-primeira dama Suely Araújo e o vereador 
Cavalcante 
 

 
 
Insatisfação 
 
A comunidade enfatizou ao parlamentar e as lideranças presentes o estado de 
abandono em que o município de Junco do Maranhão se encontra desde que o 
comunista Antônio Filho assumiu os desatinos da cidade. Sem nenhuma experiência 
política e com um comportamento omisso os moradores afirmaram que nem o básico 
o atual prefeito fez, deixando a população bastante insatisfeita. 
Em sua fala o deputado Josimar foi bastante aclamado pelos presentes, ele mais uma 
vez agradeceu a expressiva votação e reafirmou o compromisso com junco do 
Maranhão. “Aqui no junco eu tenho um compromisso com esse povo, tive uma grande 
votação e jamais vou abandonar meus amigos. Tenho um grande projeto político e com 
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certeza essa cidade fará parte dessa história, jamais vou negar apoio a esse município.” 
O parlamentar ainda afirmou que vai providenciar uma casa de apoio em São Luís para 
cuidar do povo do Junco, especialmente no que se refere a saúde, setor 
completamente esquecido pela atual gestão. 
 
Alianças 
 
Conhecendo a história do casal Mazinho e Suely, Josimar formulou convite para que a 
ex-primeira dama aceite o desafio de ser a pré-candidata a prefeita do seu grupo 
político nas próximas eleições. A população reagiu com muito entusiasmo ao convite 
que prontamente foi aceito por ela. O deputado Josimar disse que vai montar uma 
estrutura para ficar a disposição das cidades que estão desemparadas pelos gestores, o 
mesmo ratificou que é de fato o representante do Junco na Assembleia e desafiou 
outro deputado que tenha trazido algum benefício para o município. 
A reunião foi bastante proveitosa e definiu alianças para o bem comum de Junco do 
Maranhão, que no atual governo entrou em uma fase de retrocesso. 
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Deputada Ana do Gás tem agenda de inaugurações e entregas em Joselândia e Fortuna 

Em agenda movimentada no fim de semana, a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) 
participou de solenidades de entregas de obras, benefícios e eventos nas cidades de 
Joselândia e Fortuna. 
 
Os acontecimentos começaram na manhã da última sexta-feira, 2, com a inauguração 
do Posto de Saúde ‘Napoleão José Correia’ no povoado Tanque no município de 
Joselândia, onde, a convite do prefeito Biné, da primeira dama e do Secretário 
Municipal de Saúde, Marcelo Queiroz, a deputada Ana do Gás, que vem contribuindo 
bastante com a administração municipal, prestigiou o evento ao lado de vereadores e 
de grande parte da equipe da prefeitura. Estiveram presentes também a ex-prefeita 
Edila Queiroz, o deputado federal Rubens Pereira Jr. e o ex-prefeito da cidade de Santo 
Antônio dos Lopes, Eunélio Mendonça. 
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No sábado (03), a programação continuou em Joselândia com uma animada Cavalgada 
que reuniu vários participantes, lideranças políticas e empresários de toda região, 
como o empresário Mauro da Hidraele e o prefeito Laércio Arruda de Lago da Pedra 
que compareceu com a comitiva de sua cidade. “É importante que outras cidades 
estejam presentes nos eventos vizinhos, fazendo esse intercâmbio de prestígios o que 
consequentemente fortalece a cultura, a identidade e até mesmo o comércio de toda 
região”, disse a deputada Ana do Gás. 
 
Finalizando a agenda de trabalho do fim de semana, no domingo (04), a parlamentar 
seguiu para a cidade de Fortuna para acompanhar o governador Flávio Dino e a 
comitiva do governo na entrega do Centro de Ensino Estado do Rio de Janeiro, única 
escola estadual no município, completamente reformado, além também de 
fardamento escolar, kits de materiais esportivos, uma ambulância completamente 
nova para uso da Prefeitura e a assinatura da ordem de serviço para instalação de 
quatro sistemas de abastecimento de água em povoados da cidade. Logo após as 
entregas, Ana do Gás e grande parte das lideranças presentes seguiram para um 
grande almoço oferecido pelo vereador Edvan, filho do ex-prefeito da cidade, Onofre 
onde junto com o vice-governador Carlos Brandão, deputados federais Waldir 
Maranhão e Rubens Pereira Jr., secretários e várias lideranças, pudemos 
confraternizaram e comemoraram os benefícios entregues aos fortunenses. A família e 
grupo político do ex-prefeito Onofre apoiaram Ana do Gás em Fortuna nas eleições de 
2014 e a parceria continua. 
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Assembleia legislativa pagará metade do 13º salário no dia 15 de junho 

O presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PC do B), determinou o pagamento de 50% do 13º salário dos 
servidores do Poder Legislativo no dia 15 de junho de 2017. 
A decisão foi feita de comum acordo com o presidente da casa, deputado Humberto 
Coutinho (PDT). 
 
A informação foi dada pelo diretor de Comunicação daquele poder, Carlos Alberto 
Ferreira. Para não ficar atrás, o Governo do Estado anunciou também o pagamento da 
metade do 13º salário para a mesma data. 
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Contra a vontade da maioria da população, deputados não aprovam o uso do Uber no 
Maranhão 

Por ampla maioria e com receio dos taxistas que lotaram as galerias da Assembleia 
Legislativa, deputados votaram contra um projeto de lei que tornava legal o uso do 
aplicativo Uber no Maranhão. E mais: faltou o quorum qualificado de 22 parlamentares 
presentes à sessão plenária de hoje. 
 

 
 
Pressionados por taxistas que lutam contra o Uber, que cobra corridas bem mais 
baratas, os deputados rejeitaram o projeto. Em qualquer levantamento ou pesquisa, a 
maioria da população é favorável ao novo uso de cobrança das corridas. 
 
Em quase todos os estados o uso do Uber já foi regulamentado, mas no Maranhão 
quem votou contra o projeto quer que os usuários continuem sendo sacrificados nas 
mãos dos taxistas. 
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Embora o projeto não tenha sido aprovado, isto não significa dizer que o Uber vai 
deixar de existir e que nem a população poderá acioná-lo. 
 
Se votaram assim imaginando nos votos dos taxistas, não custa nada lembrar que a 
vereadora que criou uma lei aprovada na Câmara Municipal de São Luis contra o uso do 
Uber na capital, não foi reeleita. E olha que só aqui na ilha existem mais de 5 mil 
taxistas regularizados. 
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Sambaíba ganhará ambulância com emenda individual de Júnior Verde… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde destinará emenda individual para aquisição de uma 
ambulância para o município de Sambaíba, no Sul do Estado. O anúncio foi feito 
durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta terça-feria, 6. 
 
O parlamentar esteve na região, percorrendo diversos municípios, no último final de 
semana. 
 
Terceiro município em produção de grãos do Estado do Maranhão, Sambaíba ganhará 
uma ponte que vai ligar o município à região produtora, permitindo o escoamento da 
produção de forma mais célere e gerando mais riqueza. A população, porém, carece de 
investimentos em diversas áreas como infraestrutura, educação e saúde. 
 
– Tivemos oportunidade de percorrer os bairros, conhecer a realidade e lá, nos 
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comprometemos em trazer para esta Casa a construção da ponte que já está em 
execução, mas precisamos de celeridade. O Maranhão já esperou muito, a região sul 
do Estado, da mesma forma. É uma dívida que devemos resgatar com a região – 
pontuou Júnior Verde. 
 
Acompanhado do prefeito Santana e de vereadores, Verde percorreu ruas de vários 
bairros que precisam de asfaltamento. 
 
– E aqui eu vou fazer essa solicitação, para que o Programa Mais Asfalto chegue ao 
município, bem como o projeto de implantação de um sistema de água, por meio do 
Água para Todos. A problemática já perdura por alguns anos, que é a falta de 
abastecimento na sede de Sambaíba – informou. 
 
Sobre a emenda individual, o ofício foi protocolado logo após a sessão desta terça, 
solicitando que o Governo, de forma direta, entregue uma ambulância ao município, 
que não dispõe de nenhuma ambulância para fazer os atendimentos necessários. 
 
– Vamos continuar contribuindo com os municípios maranhenses que ajudam a 
desenvolver este Estado – finalizou. 
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São Luís se torna a única capital do mundo a barrar um serviço que é visto em todo o 
mundo como exemplo de avanço no setor de transporte 

 
ACOSSADO. Além da perseguição de taxistas, o Uber enfrenta também a perseguição estatal 

 
Em todo o mundo, o aplicativo utilizado para chamadas de transporte de passageiros – 
conhecido por Uber – já é uma realidade aplaudida e reconhecida por usuários e 
autoridades. 
 
Em muitos países, e em grandes cidades brasileiras, este sistema já tem até 
concorrentes, que ajudam a melhorar ainda mais o setor de transportes. 
 
Mas aqui em São Luís, o Uber, como quase todos os assuntos – da cultura ao futebol; 
do Turismo ao Meio Ambiente e aos negócios – também virou uma questão política. 
 
E fica claro que as ações a respeito do aplicativo tendem a levar em consideração as 
eleições. 
 
Primeiro foi o prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior (PDT), que perdeu todos os prazos 
para sancionar uma lei da ex-vereadora Luciana Mendes, que proibia este tipo de 
transporte em São Luís – na contramão, diga-se, de todo o mundo moderno. 
 
Preocupado em se queimar com o eleitorado formado pela ativa categoria dos taxistas, 
que se recusam a conviver no mesmo espaço com os motoristas do Uber, Edivaldo 
deixou que o prazo esgotasse para jogar a batata quente nas mãos do presidente da 
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Câmara, Astro de Ogum (PR). E ele não pestanejou em promulgar a lei, tornando o 
aplicativo ilegal na única capital brasileira a legislar sobre o tema. 
 
Para tentar corrigir o problema criado, o deputado Edilázio Júnior (PV) – que muito 
viaja e conhece como as coisas funcionam mundo afora – apresentou projeto de lei 
regulamentando o Uber. E a foi a vez da bancada do governador Flávio Dino (PCdoB) 
ajudar a derrubar a proposta. 
 
Aos que conhecem o serviço em outros estados e países, resta agora a ação pretendida 
pela promotora Lítia Cavalcanti, que quer anular a lei da Câmara. 
 
Até lá, no entanto, Uber é um serviço clandestino na única capital mundial que tomou 
este tipo de medida. 
 
Da coluna EstadoMaior, de O EstadoMaranhão 
 

  



 

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: 
Zé Inácio discute rumos do PT com militantes do 

partido… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/06/2017 

Zé Inácio discute rumos do PT com militantes do partido… 

 
Zé Inácio comanda rodada de discussões sobre o futuro do PT com membros da CNB 

 
O deputado Zé Inácio reuniu diversos militantes das regiões do Maranhão que 
participam da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) do Partido dos 
Trabalhadores (PT), para participar de uma discussão sobre os novos rumos que 
norteiam a corrente e o próprio PT. 
 
O evento ocorreu na sala de Comissões da Assembleia Legislativa. 
 
Durante o encontro, os petistas avaliaram os principais pontos do Congresso Nacional 
do Partido, sobretudo a eleição histórica da Senadora Gleisi Hoffmann como Presidenta 
Nacional do PT, que também é da CNB. Outro ponto de debate foi a conjuntura política 
estadual e nacional, e questões estratégicas relacionadas à organização partidária. 
 
Além disso, um dos principais encaminhamentos da reunião, na segunda-feira, 5, foi 
buscar cumprir o que foi definido pela tese vencedora no 6º Congresso Estadual do PT. 
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– A partir dessa tese, buscaremos o diálogo com os partidos aliados, da base do 
Governo Flávio Dino, a fim de garantir o espaço para o PT na chapa majoritária – 
disse o deputado. 
 
Para o deputado, esses diálogos são de extrema importância para fortalecer o PT. 
 
– Precisamos avaliar e continuar lutando por espaços setoriais dentro do Partido, seja 
no movimento negro, de mulheres, LGBT, cultural, de juventude, dentre outros, que 
são de extrema importância para fortalecer o PT a nível estadual e nacional – disse Zé 
Inácio. 
 
Durante a reunião, as lideranças petistas decidiram pela realização do Seminário 
Estadual da CNB – Maranhão, a fim de tratar sobre a corrente dentro do partido e 
avaliar as expectativas para os próximos períodos. O evento tem data prevista para os 
dias 07 e 08 de julho. 
 
Também foi deliberado unanimemente pelas lideranças o fortalecimento da luta dos 
movimentos sociais e sindicais contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, pelas 
‘Diretas, Já!’ e a mobilização em defesa de Lula para Presidente do Brasil. 
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Rafael Leitoa pede ao governo unidade da FUNAC na Região Leste do MA… 

 
 
Tendo como principal motivação a diminuição da distância entre os jovens infratores e 
os seus respectivos familiares, o deputado Rafael Leitoa (PDT), solicitou ao governo do 
estado, via Indicação, a construção de uma unidade da Fundação da Criança e do 
Adolescente (Funac), em Timon e que abrangerá toda a Região Leste do Maranhão. 
 
O deputado reforçou em discurso a necessidade de uma unidade da Funac para que os 
jovens do Leste maranhense, hoje cumprindo medidas socioeducativas em mais 
próximos de casa, porque distantes, desgastam também o Governo do Estado no 
sentido da superlotação de outras unidades, e sobretudo, sobrecarrega o Poder 
Judiciário no que diz desrespeito à cobrança das medidas socioeducativas. 
 
Segundo Rafael Leitoa, a Indicação da construção dessa unidade será uma parte do 
processo, pois o deputado, em contato com a prefeitura de Timon, está solicitando a 
doação de um terreno para construção. 
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Rafael informou que brevemente Timon receberá também uma unidade da Funac para 
regime de semiliberdade, que é um paliativo à necessidade de espaços para os jovens 
infratores cumprirem as medidas socioeducativas. 
 
– É por isso que nós estamos fazendo esta Indicação e dialogando constantemente 
com o Governo para que a gente possa resolver esse problema, tanto na questão da 
construção da Unidade de Restrição de Liberdade como da Unidade de Semiliberdade 
e a Delegacia do Menor Infrator, que hoje se encontra numa situação muito ruim – 
finalizou. 
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Parlamentar foi à tribuna da Assembleia para lamentar dados do Atlas da Violência – 
que confirmou aumento na taxa de homicídios – e informações sobre falta de 
atendimento a doentes necessitados de hemodiálise 

 
NOTÍCIAS NEGATIVAS. Graça Paz fez importante discurso sobre a imagem do Maranhão no país 

 
A deputada estadual Graça Paz (PSL) fez forte discurso na tribuna da Assembleia, nesta 
segunda-feira, 5, para mostrar sua preocupação com as notícias negativas, em âmbito 
nacional, envolvendo o Maranhão 
 
A parlamentar mostrou-se triste pela revelação do aumento na taxa de homicídios e 
pela falta de tratamento adequado a pessoas que necessitam de hemodiálise. 
 
– Lamento esta notícia de que os estados que registraram o maior aumento no 
número de assassinatos foram Rio Grande do Norte, Sergipe, Tocantins e o nosso 
Maranhão, infelizmente. Houve um crescimento grande de assassinatos no nosso 
Estado – declarou Graça Paz. 
 
Graça Paz também lamentou que São José de Ribamar esteja no ranking das cidades 
mais violentas. 
 
– É lamentável. Eu gostaria de estar dando uma notícia boa, mas saiu o resultado do 
Atlas da Violência 2017, com esses dados que realmente nos entristecem – disse. 
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Com relação às estatísticas na área da Saúde, Graça Paz lamentou, sobretudo, as 
dificuldades de doentes para ter acesso à hemodiálise. 
 
– São pacientes oriundos de Chapadinha, de Pinheiro, de Cururupu para fazer 
hemodiálise na pior situação, aqui em São Luís, quando nós já deveríamos ter centros 
de hemodiálise espalhados pelo nosso Maranhão – cobrou. 
 
Graça Paz salientou que estas notícias negativas sobre o Maranhão estão sendo 
veiculadas em nível nacional. 
 
– Não podemos nos alegrar com essas notícias, aqueles que fazem oposição ao 
governo devem lamentar juntamente com aqueles da base do governo, porque nós 
temos obrigação. Nós somos votados para melhorar a qualidade de vida do nosso 
povo. Nós estamos aqui com o voto dessa população do Maranhão que confiou e que 
espera que a gente olhe, que a gente brigue por ela e é isso o que nós devemos fazer 
aqui nesta Casa, é este o nosso papel – ressaltou a deputada. 
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Deputado Wellington articula ações de melhorias para a área Itaqui-Bacanga 

 
Wellington anunciou aos moradores que encaminhará as solicitações às autoridades competentes 

 
Por meio do Projeto “Conversando com a comunidade” que leva o Parlamento Estadual 
até à população, o deputado Wellington do Curso (PP) participou de reunião com 
representatividade da comunidade da área Itaqui-Bacanga. Ao ouvir os membros do 
Movimento Comunitário e Articulação (MACAIB) e moradores dos bairros, o deputado 
Wellington tomou ciência de uma série de reivindicações, principalmente, quanto à 
falta de infraestrutura, ao transporte deficiente na região e, ainda, falta de escolas e 
hospitais para garantir os direitos básicos como saúde e educação. 
 
“Aqui no Itaqui-Bacanga a gente tá abandonado. Falta creche, escola, posto de saúde. É 
como se nem fizesse parte de São Luís. Quer dizer: é como se nem no Maranhão a 
gente estivesse. Eu vejo tanto essa propaganda de ‘Mais IDH’, e fico me perguntando: 
eles pensam que só precisa de escola quem mora no interior, é? A gente aqui também 
precisa. Nossos filhos estão todos entrando no mundo das drogas por falta disso”, 
desabafou Maria das Dores. 
 
Sobre a situação, Wellington deixou claro que encaminhará as solicitações às 
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autoridades competentes. 
 
“Sabemos que essa responsabilidade para efetivar políticas públicas não cabe ao 
deputado estadual. A minha função é a de legislar e fiscalizar. É o que tenho feito. No 
entanto, não poderia me omitir e, por isso, todas essas solicitações, inclusive quanto ao 
Fundo Social, iremos encaminhar às autoridades competentes, sejam elas vereadores, 
secretários ou até o próprio Prefeito. Esse é o objetivo do nosso mandato popular: 
levar as reivindicações da população até quem pode, de fato, resolver”, disse 
Wellington. 
 
Estiveram presentes o líder comunitário Sebastião Santos e também os vereadores 
Francisco Chaguinhas (PP) e Cézar Bombeiro (PSD); além do representante do Sindicato 
dos Usuários do Transporte Público e do representante da SEMCAS; bem como o 
presidente da Feira do Anjo da Guarda e membros da Comissão da OAB-MA. Como um 
dos encaminhamentos, agendou-se uma audiência pública no mês de junho, que 
acontecerá na Câmara Municipal de São Luís. 
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Plenário da Assembleia rejeita projeto de lei sobre regulamentação do Uber no 
Maranhão 

 
Ao justificar seus votos contrários ao projeto, deputados defenderam que o assunto seja discutido e regulamentado  
no âmbito dos municípios, como reza a Constituição 

 
O Plenário rejeitou, na sessão desta terça-feira (6), o Projeto de Lei nº 127/2017, de 
autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que prevê a regulamentação do serviço da 
plataforma Uber no Maranhão. 
 
O projeto, elaborado com vistas a regulamentar o transporte remunerado privado 
individual de passageiros entre municípios do Estado do Maranhão, suscitou acalorada 
discussão, com discursos proferidos na tribuna pelo autor da matéria, Edilázio Júnior, 
como também por outros parlamentares, entre os quais Max Barros (PRP), Cabo 
Campos (DEM) e Rafael Leitoa (PDT). 
 
Antes mesmo da Ordem do Dia, o autor do projeto, deputado Edilázio Jùnior, falando 
no Pequeno Expediente, fez questão de se dirigir ao Plenário e à Galeria, onde havia 
um grande número de taxistas e de motoristas de Uber, que compareceram à 
Assembleia Legislativa com o propósito de assistir à votação da matéria. 
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Edilázio Júnior foi enfático ao afirmar que propôs o projeto porque acredita no Uber 
como mais uma alternativa do transporte para a população e para o consumidor. “É 
por isso que eu estou defendendo a legalização do Uber, que hoje é uma realidade em 
todo lugar do mundo, em todos os locais, em todas as cidades onde chegou. Hoje a 
população clama pelo Uber”. 
 
No encaminhamento da votação, os deputados Max Barros (PRP), Cabo Campos (DEM) 
e Rafael Leitoa (PDT) manifestaram-se favoráveis ao Uber. Porém, ao justificar seus 
votos contrários ao mérito do projeto, defenderam que o assunto, como reza a 
Constituição, seja discutido e regulamentado no âmbito dos municípios. 
 
Fonte: Agência Assembleia 
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Em seminário, Wellington reafirma defesa da educação, com ênfase nas condições das 
escolas 

 
Wellington deu como exemplo do seu compromisso com a educação o projeto “De Olho na Escola”, que tem resultado  
em visitas e melhorias em escolas públicas do Maranhão 

 
Durante o I Seminário que abordou a Educação Infantil, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) debateu temas de grande relevância para o avanço na 
educação pública de municípios do Maranhão. O evento que teve por tema o 
“Empoderamento Profissional na Educação Infantil: Teoria e Prática” aconteceu na 
Assembleia Legislativa do Maranhão e teve a programação encerrada nesse sábado 
(03). 
 
Ao se pronunciar, Wellington fez referência ao projeto “De Olho nas Escolas”, que tem 
resultado em visitas e melhorias às escolas públicas do Maranhão. 
 
“Sabemos que muitos são os desafios da educação em São Luís, nas escolas municipais, 
e no Maranhão, quanto às escolas estaduais. O conhecimento é uma trajetória que 
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passa pela educação infantil, pelo ensino médio e alcança o nível superior. É um 
conjunto de responsabilidades que envolve tanto Prefeitura quanto Governo do 
estado. Enquanto professor e parlamentar, atuamos em defesa da educação e estamos 
de olho nas escolas. Visitamos as escolas, ouvimos as reivindicações de pais, alunos e 
professores e articulamos ações que impliquem em melhorias na educação pública. 
Inclusive, uma das reivindicações recentes que já iremos cobrar na Assembleia é 
quanto à presença de cuidadores nas escolas públicas. Precisamos garantir que nossos 
alunos com deficiência também tenham acesso ao conhecimento. Esse é o nosso 
compromisso”, disse Wellington. 
 
O seminário foi organizado pelo Sindicato dos Professores da Rede Pública do 
Município e teve por objetivo garantir a qualificação profissional dos professores da 
Educação Infantil. 
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Deputado Zé Inácio participa de reunião com lideranças do PT do Maranhão 

 
Para Zé Inácio, o diálogo entre as lideranças é de extrema importância para fortalecer o PT 

 
O deputado Zé Inácio reuniu diversos militantes das regiões do Maranhão que 
participam da corrente Construindo um Novo Brasil (CNB) do Partido dos 
Trabalhadores (PT), para participar de uma discussão sobre os novos rumos que 
norteiam a corrente e o próprio PT. O evento ocorreu na sala de Comissões da 
Assembleia Legislativa. 
 
Durante o encontro, os petistas avaliaram os principais pontos do Congresso Nacional 
do Partido, sobretudo a eleição histórica da Senadora Gleisi Hoffmann como Presidenta 
Nacional do PT, que também é da CNB. Outro ponto de debate foi a conjuntura política 
estadual e nacional, e questões estratégicas relacionadas à organização partidária. 
 
Além disso, um dos principais encaminhamentos da reunião, ontem (5), foi buscar 
cumprir o que foi definido pela tese vencedora no 6º Congresso Estadual do PT. “A 
partir dessa tese, buscaremos o diálogo com os partidos aliados, da base do Governo 
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Flávio Dino, a fim de garantir o espaço para o PT na chapa majoritária”, disse o 
deputado. 
 
Para o deputado, esses diálogos são de extrema importância para fortalecer o PT. 
“Precisamos avaliar e continuar lutando por espaços setoriais dentro do Partido, seja 
no movimento negro, de mulheres, LGBT, cultural, de juventude, dentre outros, que 
são de extrema importância para fortalecer o PT a nível estadual e nacional”, disse Zé 
Inácio. 
 
Durante a reunião, as lideranças petistas decidiram pela realização do Seminário 
Estadual da CNB – Maranhão, a fim de tratar sobre a corrente dentro do partido e 
avaliar as expectativas para os próximos períodos. O evento tem data prevista para os 
dias 7 e 8 de julho. 
 
Também foi deliberado unanimemente pelas lideranças o fortalecimento da luta dos 
movimentos sociais e sindicais contra as Reformas da Previdência e Trabalhista, pelas 
‘Diretas, Já!’ e a mobilização em defesa de Lula para Presidente do Brasil. 
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Deputados governistas querem Roseana na disputa ao governo; saiba por que 

 
Deputados no plenário da Assembleia do Maranhão 

 
Vários deputados que fazem parte da base do governo na Assembleia Legislativa do 
Maranhão enxergam como uma espécie de sobrevivência política a entrada da ex-
governadora Roseana Sarney na disputa eleitoral das eleições do próximo ano. 
 
Por isso, esses parlamentares querem Roseana disputando o governo em 2018. Para 
eles, o governador Flávio Dino vai passar a valorizar os aliados, com receio de perder o 
apoio. 
 
O titular do Blog do Luís Pablo já ouviu de cinco deputados da base aliada – em 
conversas reservadas, que a candidatura da ex-governadora vai equilibrar o jogo 
eleitoral e, com isso, favorecer os parlamentares com o recebimento das emendas. 
 
“Sem dúvida, a entrada de Roseana nas eleições vai fazer o governador passar a 
valorizar os deputados”, disse um parlamentar governista. 
 
“Eu tenho certeza que a ex-governadora na disputa, nosso governador vai passar a 
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enxergar os parlamentares que brigam por ele na Assembleia”, disse um outro 
parlamentar governista. 
 
“Só com Roseana Sarney disputando o governo, Flávio vai passar a pagar 
integralmente as nossas emendas e não deixar atrasado como está. Ele vai sentir 
quando perceber que alguém vai pular de barco”, disse mais outro governista. 
 
“Tal vez com Roseana na disputa, o governador passe a mandar os secretários 
atender a gente”, disse mais um governista. 
 
Pelo visto, a entrada da ex-governadora Roseana Sarney na disputa ao governo no 
próximo vai favorecer muitos aliados insatisfeitos com o governador Flávio Dino. 
 
Só resta aguardar! 
 

  



 

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: 
Uber X Táxis – Tem espaço para todo mundo; 

Regulamentação deve ser municipal… 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/06/2017 

Uber X Táxis – Tem espaço para todo mundo; Regulamentação deve ser municipal… 

 
Polêmica Uber X Táxis aumenta, a cada dia, em São Luís 

 
Segundo a maioria dos deputados estaduais do Maranhão, presentes na sessão desta 
terça-feira (06), a regulamentação ou não do aplicativo Uber é uma decisão municipal e 
não estadual e deve ser tomada pelos municípios, por isso não foi aprovado pelo 
plenário o projeto, de autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que regulamentaria o 
transporte remunerado privado individual de passageiros no Estado. 
 
Os parlamentares não se colocaram contra o Uber, como querem fazer crer 
determinados blogs. Eles entendem, com base na Constituição Federal, que cada 
município é quem deve se resolver quanto à regulamentação do aplicativo. 
Em São Luís, a Câmara Municipal já se decidiu contra a regulamentação e 
funcionamento do Uber. Promulgou Lei, no início deste ano, que proíbe o serviço do 
aplicativo na capital maranhense. Porém, há jurisdição nacional favorável à plataforma 
digital em todo o país, já que várias cidades brasileiras já a abraçaram. 
 
A promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, já entrou com representação contra a 
proibição do Uber em São Luís. Segundo ela, o serviço é legal e o usuário de transporte 
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tem o direito de escolha. O Ministério Público irá emitir parecer sobre o tema e, após a 
avaliação, entrará com a ação de inconstitucionalidade junto à PGJ. 
 
Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes (SMTT) está 
“cumprindo” a Lei e apreendendo carros do Uber na capital diariamente. A operação 
está sendo coordenada pelo titular da pasta, o engenheiro Canindé Barros. 
 
O blog entende que há espaço pra todo mundo em São Luís, tanto para taxistas, 
quanto para motoristas do Uber, assim como em Londres, Nova York, São Paulo, etc. O 
primeiro é convencional e o outro é plataforma digital, uma outra modalidade de 
transporte mais moderna. 
 
Pessoas mais jovens e antenadas com o mundo digital são o público do Uber. Já, os 
mais tradicionais – que não se movimentam ou se movimentam pouco por este mundo 
mais moderno – vão continuar usando táxi. 
 
E outra, o consumidor vai ver o que está mais em conta no horário. Às vezes, o Uber 
está até mais caro ou do mesmo preço. Eu acho desnecessária a briga. Reiterando, há 
espaço para todos. Só depende de cada um. 
 
Não há necessidade de brigas. O Uber está abrindo novos empregos em São Luís. Os 
taxistas, já consolidados com o seu ganha-pão, também tiveram medo da concorrência 
dos moto-taxistas, quando o serviço chegou à capital maranhense, e isso se resolveu 
com cada um ocupando o seu espaço. Da mesma forma, está acontecendo com a vinda 
do aplicativo. Que esse impasse acabe logo. 
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Polêmica Uber X taxistas – Desaprovado na Assembleia projeto que regulamenta 
aplicativo no Maranhão… 

 
Polêmica do Uber deve acirrar outras discussões em São Luís 

 

 
Plenário da Assembleia rejeitou projeto de regulamentação do Uber no Estado 

 
Motoristas do aplicativo Uber e taxistas dividiram a galeria do plenário da Assembleia 
Legislativa, esta semana, durante a discussão de um projeto de Lei, nº 127/2017, de 
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autoria do deputado Edilázio Júnior (PV), que regulamenta o transporte remunerado 
privado individual de passageiros entre municípios do Maranhão. A polêmica também 
acirrou o debate e as opiniões entre os deputados estaduais. Na sessão desta terça-
feira (06), a matéria foi rejeitada pelo plenário da Casa. 
 
Desde a última quinta-feira, os deputados tentaram votar a matéria, mas, na hora da 
votação, não estava havendo quorum para a deliberação. Nesta terça-feira (06), eles 
discutiram a constitucionalidade do projeto, o que também dividiu o plenário, e 
apreciaram também requerimento, de Edilázio Júnior, para que a votação fosse 
nominal, mas o plenário rejeitou. 
 
Uma parte dos deputados, como Cabo Campos (DEM), defende que a competência da 
matéria é dos municípios e não da Assembleia Legislativa. Já o autor do projeto 
acredita que se trata de uma plataforma digital e que o Estado não pode ficar atrás 
dessa modernidade, que é uma tendência mundial. Segundo ele, há espaço tanto para 
os taxistas quanto para os motoristas do aplicativo. 
 
O deputado Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia Legislativa, afirmou ser 
necessária a ampliação da discussão sobre o assunto. De acordo com o parlamentar, há 
uma divergência constitucional em relação à competência de o Estado legislar essa 
matéria. 
 
Representação 
 
A chegada da Uber a São Luís continua dando muito o que falar. Os taxistas não 
conseguem esconder o incômodo da concorrência e fazem, constantemente, protestos, 
zoada, etc. 
 
Esta semana, a promotora do Consumidor, Lítia Cavalcante, ingressa com uma 
representação, na Procuradoria Geral de Justiça, contra a proibição do aplicativo Uber 
em São Luís. Segundo ela, o serviço é legal e o usuário de transporte tem o direito de 
escolha. O Ministério Público irá emitir parecer sobre o tema e, após a avaliação, 
entrará com a ação de inconstitucionalidade junto à PGJ. 
 
Na capital maranhense, a Câmara Municipal decidiu pelo fim do serviço do Uber e a 
Secretaria Municipal de Transportes Urbanos (SMTT) passou a apreender os veículos 
credenciados pela empresa, desde a semana passada. A argumentação principal é de 
que a lei que veta o Uber na capital maranhense seria inconstitucional. 
 
“O serviço não tem como ser barrado. É direito constitucional, está na lei de 
transportes. Não tem como não ter Uber aqui”, disse Lítia Cavalcante, promotora 
conhecida por gostar de entrar em assuntos polêmicos. 
 


