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Edilázio repreende Flávio Dino: “respeite a vontade do povo” 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) cobrou do governador Flávio Dino (PCdoB), na 
sessão de hoje na Assembleia Legislativa, postura democrática e de civilidade em relação 
ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 
Edilázio citou como exemplo a solenidade de comemoração dos 30 anos da Constituição 
Federal, realizada ontem no Congresso Nacional, em que agentes públicos de diferentes 
linhas partidárias, ideológicas e políticas, além de representantes do Poder Judiciário do 
país, agiram em respeito à Carta Magna e em relação próprio presidente eleito, presente 
na sessão especial. 
 
Edilázio advertiu Flávio Dino e pediu para que o comunista espere, pelo menos, o início 
do mandato de Bolsonaro. 
 
“Peço para que os aliados do nosso governador, apesar da dificuldade que ele tem para 
o diálogo, falem a ele que a exemplo do Maranhão, onde a democracia foi respeitada 
na eleição, da mesma forma foi o pleito presidencial. A vontade popular foi prevaleceu 
na eleição de Jair Bolsonaro”, disse. 
 



 

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 

Ele citou a crítica de Dino ao convite formalizado ao juiz Sérgio Moro, e cobrou respeito 
às instituições. 
 
“O governador sem ter mais até assunto para falar do presidente eleito, vai para as 
redes sociais até falar da posse de Brasília, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, 
comparando com a sua no Maranhão. Vai para as redes sociais dizer que a posse dele, 
no dia 1º de janeiro é uma posse democrática, será uma posse alegre, uma posse feliz, 
uma posse festiva, com plumas e paetês e vai e ataca a posse do Presidente eleito com 
mais de 55 milhões de votos em Brasília. Então o Governador tem de saber respeitar a 
maioria, como nós respeitamos a maioria do estado do Maranhão”, completou. 
 
No fim do discurso, ele afirmou que apesar de querer se promover nacionalmente, Flávio 
Dino precisa esperar pelo menos posse e os primeiros atos do presidente eleito. 
 
“Se quer entrar nesse embate nacional, que aguarde mais um tempo, que dê uma 
quarentena, que espere os primeiros atos, os primeiros movimentos do presidente 
eleito, como a própria oposição fez aqui no Maranhão. Assim foi a ex-governadora 
Roseana, que deu essa quarentena ao presidente, o Lobão Filho, o Edson Lobão, enfim, 
todos esperaram o governo Flávio Dino, dois anos, para que pudesse aflorar 
novamente a oposição e fazer os contrapontos. Então governador, tenha um 
pouquinho de paciência, aguarde os atos que o presidente eleito terá”, finalizou. 
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Edilázio repreende Flávio Dino: “respeite a vontade do povo” 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) cobrou do governador Flávio Dino (PCdoB), na 
sessão de hoje na Assembleia Legislativa, postura democrática e de civilidade em relação 
ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 

 
 
Edilázio citou como exemplo a solenidade de comemoração dos 30 anos da Constituição 
Federal, realizada ontem no Congresso Nacional, em que agentes públicos de diferentes 
linhas partidárias, ideológicas e políticas, além de representantes do Poder Judiciário do 
país, agiram em respeito à Carta Magna e em relação próprio presidente eleito, presente 
na sessão especial. 
 
Edilázio advertiu Flávio Dino e pediu para que o comunista espere, pelo menos, o início 
do mandato de Bolsonaro. 
 
“Peço para que os aliados do nosso governador, apesar da dificuldade que ele tem para 
o diálogo, falem a ele que a exemplo do Maranhão, onde a democracia foi respeitada na 
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eleição, da mesma forma foi o pleito presidencial. A vontade popular foi prevaleceu na 
eleição de Jair Bolsonaro”, disse. 
 
Ele citou a crítica de Dino ao convite formalizado ao juiz Sérgio Moro, e cobrou respeito 
às instituições. 
 
“O governador sem ter mais até assunto para falar do presidente eleito, vai para as redes 
sociais até falar da posse de Brasília, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, comparando com 
a sua no Maranhão. Vai para as redes sociais dizer que a posse dele, no dia 1º de janeiro 
é uma posse democrática, será uma posse alegre, uma posse feliz, uma posse festiva, 
com plumas e paetês e vai e ataca a posse do Presidente eleito com mais de 55 milhões 
de votos em Brasília. Então o Governador tem de saber respeitar a maioria, como nós 
respeitamos a maioria do estado do Maranhão”, completou. 
 
No fim do discurso, ele afirmou que apesar de querer se promover nacionalmente, Flávio 
Dino precisa esperar pelo menos posse e os primeiros atos do presidente eleito. 
 
“Se quer entrar nesse embate nacional, que aguarde mais um tempo, que dê uma 
quarentena, que espere os primeiros atos, os primeiros movimentos do presidente 
eleito, como a própria oposição fez aqui no Maranhão. Assim foi a ex-governadora 
Roseana, que deu essa quarentena ao presidente, o Lobão Filho, o Edson Lobão, enfim, 
todos esperaram o governo Flávio Dino, dois anos, para que pudesse aflorar novamente 
a oposição e fazer os contrapontos. Então governador, tenha um pouquinho de 
paciência, aguarde os atos que o presidente eleito terá”, finalizou. 
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Deputado estadual criticou a forma desesperada como o governador comunista tenta 
fazer contraponto ao presidente eleito Jair Bolsonaro, provocando quase diariamente, 
como adolescente em rede social 

 
 
“Se Flávio Dino quer entrar nesse embate nacional, que aguarde mais um tempo, que dê 
uma quarentena, que espere os primeiros atos, os primeiros movimentos do presidente 
eleito, como a própria oposição fez aqui no Maranhão. Assim foi a ex-governadora 
Roseana, que deu essa quarentena ao presidente, o Lobão Filho, o Edson Lobão, enfim, 
todos esperaram o governo Flávio Dino, dois anos, para que pudesse aflorar novamente 
a oposição e fazer os contrapontos. Então governador, tenha um pouquinho de 
paciência, aguarde os atos que o presidente eleito terá” 
 

Edilázio Júnior, deputado estadual 
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Deputado Wellington defende realinhamento salarial de escrivães e investigadores da 
Polícia Civil do Maranhão 

 
Segundo Wellington, a proposta tem por objetivo adequar os subsídios dos escrivães e investigadores de  
Polícia Civil à exigência de nível superior de escolaridade para o ingresso nas carreiras 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna, na manhã dessa terça-feira 
(6), para defender, mais uma vez, os policiais civis do Estado do Maranhão. Em seu 
pronunciamento, lembrou do dia do Escrivão de Polícia comemorado na última segunda 
(05) e aproveitou a oportunidade para a destacar a solicitação encaminhada ao executivo 
na forma de anteprojeto de lei, com o objetivo de realinhar os subsídios, tanto dos 
escrivães quanto dos investigadores da Polícia Civil. 
 
Segundo Wellington, a proposta é fruto de solicitações dos representantes da categoria 
e tem por objetivo adequar os subsídios dos escrivães e investigadores de Polícia Civil à 
exigência de nível superior de escolaridade para o ingresso nas carreiras. Além disso, 
determina a incorporação de adicional ou gratificação nos subsídios dos escrivães, em 
virtude da atividade cartorária e responsabilidade do cargo. 
 
“Na última segunda, dia 05, foi comemorado o dia do escrivão de Polícia Civil. Como 
forma de valorizar a carreira, não só do escrivão, mas também dos investigadores, 
encaminhei solicitação ao executivo que dispõe sobre o realinhamento salarial dos 
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subsídios dessas classes de acordo com o nível de escolaridade exigido. Na condição de 
deputado, não posso fixar ou alterar subsídios dos servidores públicos, pois se trata de 
competência privativa do executivo, mas tenho lutado pelo fim da cláusula de barreira 
do último concurso e pela valorização da Polícia Civil que foi esquecida pelo governador 
Flávio Dino. Essa proposta é fruto das solicitações da categoria que chegaram até mim 
por meio de seus sindicatos e associações, pois se sentem desvalorizados. Apesar da 
exigência do nível superior para ingresso nas carreiras de escrivão e investigador da 
Polícia Civil, não houve qualquer alteração em seus subsídios. Além disso, também 
propomos que seja incorporado ao salário dos Escrivães um adicional com percentual 
mínimo de 30%, em virtude do compromisso e da responsabilidade da atividade 
cartorária do cargo. Policiais Civis do Maranhão, contem conosco!“, disse o professor e 
deputado estadual Wellington do Curso. 
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Movimento quer votar ainda nesta Legislatura PEC da Emenda Impositiva 

 
César Pires, autor da PEC que torna impositiva as emendas parlamentares 

 
Um movimento liderado pelo autor da Proposta de Emenda Constitucional, deputado 
César Pires (PV), que torna impositiva as emendas parlamentares e obriga o Estado a 
executar o que foi proposto por cada um dos 42 deputados quando da aprovação do 
Orçamento, começa se forma no plenário da Assembleia Legislativa e tem por finalidade 
solicitar que o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), coloque a PEC para 
ser deliberada pelo atual plenário. 
 
O movimento, que já contaria com a adesão de dezessete deputados, caso consiga o que 
pretende, beneficiará diretamente todos os parlamentares eleitos e não reeleitos, 
independente da coloração partidária ou matriz ideológica e já prepara o terreno para a 
próxima legislatura ter a certeza que as emendas, geralmente para construção de 
pequenas obras nos municípios onde desenvolvem atividade eleitoral, serão executadas. 
 
Em conversa com o titular deste blog, nesta manhã de quarta-feira (7), César Pires 
confirmou que  já reuniu com alguns deputados, inclusive da base de sustentação do 
governo, e iniciaram a discussão sobre a possibilidade da matéria ser levada a plenário 
antes do fim desta legislatura com o  apoio dos parlamentares independente da legenda 
a qual esteja filiado. 
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A proposta até que tem a simpatia de boa parte do plenário, mas esbara nas condições 
financeiras do Estado e em dias nada promissores para o Maranhão por conta da crise 
que assola estados e municípios e das previsões nada animadoras para o ano de 2019, 
conforme alertou o próprio governador Flávio Dino em recente mensagem postada no 
Twitter. 
 
Como ainda restam dois meses para o final dos atuais mandatos e em política tudo é 
possível, é aguardar para conferir se o movimento logrará êxito nesta difícil empreitada, 
pois deverá haver resistências do Palácio dos Leões. 
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Deputado Edilázio repreende Flávio Dino: “respeite a vontade do povo” 

 
Deputado Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) cobrou do governador Flávio Dino (PCdoB), na 
sessão de hoje na Assembleia Legislativa, postura democrática e de civilidade em relação 
ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 
Edilázio citou como exemplo a solenidade de comemoração dos 30 anos da Constituição 
Federal, realizada ontem no Congresso Nacional, em que agentes públicos de diferentes 
linhas partidárias, ideológicas e políticas, além de representantes do Poder Judiciário do 
país, agiram em respeito à Carta Magna e em relação próprio presidente eleito, presente 
na sessão especial. 
 
O parlamentar advertiu Flávio Dino e pediu para que o comunista espere, pelo menos, o 
início do mandato de Bolsonaro. “Peço para que os aliados do nosso governador, apesar 
da dificuldade que ele tem para o diálogo, falem a ele que a exemplo do Maranhão, 
onde a democracia foi respeitada na eleição, da mesma forma foi o pleito presidencial. 
A vontade popular foi prevaleceu na eleição de Jair Bolsonaro”, disse. 
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Sobre a crítica de Dino ao convite formalizado ao juiz Sérgio Moro, Edilázio Júnior cobrou 
respeito às instituições. “O governador sem ter mais até assunto para falar do 
presidente eleito, vai para as redes sociais até falar da posse de Brasília, que ocorrerá 
no dia 1º de janeiro, comparando com a sua no Maranhão. Vai para as redes sociais 
dizer que a posse dele, no dia 1º de janeiro é uma posse democrática, será uma posse 
alegre, uma posse feliz, uma posse festiva, com plumas e paetês e vai e ataca a posse 
do Presidente eleito com mais de 55 milhões de votos em Brasília. Então o Governador 
tem de saber respeitar a maioria, como nós respeitamos a maioria do estado do 
Maranhão”, completou. 
 
No fim do discurso, ele afirmou que apesar de querer se promover nacionalmente, Flávio 
Dino precisa esperar pelo menos posse e os primeiros atos do presidente eleito. 
 
“Se quer entrar nesse embate nacional, que aguarde mais um tempo, que dê uma 
quarentena, que espere os primeiros atos, os primeiros movimentos do presidente 
eleito, como a própria oposição fez aqui no Maranhão. Assim foi a ex-governadora 
Roseana, que deu essa quarentena ao presidente, o Lobão Filho, o Edson Lobão, enfim, 
todos esperaram o governo Flávio Dino, dois anos, para que pudesse aflorar 
novamente a oposição e fazer os contrapontos. Então governador, tenha um 
pouquinho de paciência, aguarde os atos que o presidente eleito terá”, finalizou. 
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PCdoB prepara estratégias para 2020 

 
Com um acordo de fusão praticamente fechado com o PPL, que visa fugir das novas regras da cláusula de  
barreira, o PCdoB prepara um novo momento no Maranhão 

 
Com um projeto vitorioso que se estende desde 2012, o PCdoB se prepara para liderar 
mais uma vez o cenário político maranhense nas eleições para prefeitos e vereadores de 
2020. 
 
Hoje, o partido tem o mais alto cargo no estado, tendo o governador Flávio Dino como 
sua maior liderança. Nas últimas eleições, conseguiu eleger o deputado federal Márcio 
Jerry e reeleger o deputado federal Rubens Pereira Júnior, além de conquistar seis vagas 
na Assembleia Legislativa do Maranhão, tendo a presidência exercida pelo deputado 
Othelino Neto. 
 
Com esse protagonismo conquistado nos últimos anos, o PCdoB já prepara suas 
estratégias para as próximas eleições. 
 
Com um acordo de fusão praticamente fechado com o PPL, que visa fugir das novas 
regras da cláusula de barreira, o PCdoB prepara um novo momento no Maranhão. 
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Uma campanha para novas filiações será iniciada em todo o estado e busca repetir os 
bons números das eleições de 2016 onde o partido conseguiu eleger prefeitos em 43 
municípios. 
 
Uma estratégia para as prefeituras dos maiores colégios eleitorais do estado também 
será executada. São Luís e Imperatriz já ganharam possíveis nomes do partido para a 
disputa. Os dois próximos anos será de muito trabalho para os comunistas maranhenses. 
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Com apenas R$ 200 milhões em caixa, Estado aposta principalmente na alienação de 
bens para honrar compromissos da ordem de R$ 2,4 bilhões previstos para o ano que 
vem 

De O Estado 
 

 
César Pires cobrou melhores explicações sobre soluções para déficit 

 
Técnicos da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) do governo 
Flávio Dino (PCdoB) admitiram ontem, durante audiência na Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa que o Estado não tem 
disponibilidade de caixa para honrar o pagamento de pensões e aposentadorias de 
beneficiários no ano que vem. 
 
A revelação foi feita aos deputados integrantes do colegiado, na primeira discussão 
sobre a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2019. A relatora da matéria é a 
deputada Francisca Primo (PCdoB) que deve levar o texto final ao plenário no mês de 
dezembro. 
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Ao explanar a proposta aos parlamentares, o subsecretário de Planejamento e 
Orçamento, Marcelo Duailibe, o secretário adjunto da pasta, Roberto Matos, e técnicos 
do órgão informaram que, atualmente, a Previdência estadual conta com apenas R$ 200 
milhões em caixa. Mas a previsão de gastos com pensões e aposentadorias para o ano 
que vem é de R$ 2,4 bilhões. 
 
Parte da diferença, informaram os membros do governo, deve ser compensada com a 
alienação de bens do Estado. Com a venda de terrenos e prédios públicos, por exemplo, 
a gestão comunista estima arrecadar R$ 502 milhões. 
 
“Com esse mesmo tipo de alienação, em 2018, até agora o governo só arrecadou R$ 788 
mil. Não arrecadou nem R$ 1 milhão. Como se explica o aumento dessa receita em 2019 
para meio bilhão? O problema é que ninguém explica objetivamente como isso será 
feito”, reclamou o deputado César Pires (PV) após a reunião. Ele questionou quais seriam 
os bens a serem alienados e como o governo poderia ter certeza da liquidez dos negócios 
ao longo do ano. 
 
Em resposta, os enviados da Seplan informaram apenas que, caso não haja sucesso 
nessas operações, o governo “tem um plano B”. 
 
Pedido 
 
Após a audiência, Pires já oficiou ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Maranhão (Iprev) solicitando as informações sonegadas durante o encontro na 
Comissão. 
 
“Precisamos ter mais detalhes sobre tudo isso. Vamos votar isso em plenário, daremos 
aval ao governo para executar esse Orçamento, então, não podemos apenas aprovar 
sem entender o que vamos autorizar o governador a fazer”, completou. 
 
Outro ponto que chamou atenção dos deputados diz respeito à estimativa de receitas 
oriundas da prestação de serviços pelo Estado. 
 
O governo aponta uma arrecadação de R$ 132 milhões com essa rubrica, mas ainda não 
informou que tipo de serviço o Estado presta que justifique essa receita. 
 
O Estado entrou em contato com o Governo do Maranhão e reiterou os 
questionamentos feitos à equipe da Seplan na Assembleia Legislativa. Em nota, a pasta 
disse apenas que a audiência não tinha como objetivo discutir o Orçamento de 2019, 
mas “tratar de assuntos relacionados ao Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º 
quadrimestre, e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de 2018 referente ao 
4º bimestre”. 
 
Braide aponta saques de R$ 1 bilhão do Fepa 
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Durante a audiência na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da 
Assembleia Legislativa o deputado Eduardo Braide (PMN) lembrou que o governo Flávio 
Dino (PCdoB) já resgatou mais de R$ 1 bilhão de valores do Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadorias (Fepa) que estavam investidos em aplicações financeiras e que rendiam, 
até 2017, mais de uma centena de milhões de reais anualmente (saiba mais). 
 
Segundo dados oficiais – extraídos das publicações do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) do Governo do Maranhão e atualizados até o primeiro bimestre 
de 2018 – os comunistas receberam o Estado com R$ 1,19 bilhão do Fepa aplicados. Em 
2015, resgataram pouco mais de R$ 20 milhões. No ano seguinte, novos resgates, que, 
somados, totalizaram algo em torno de R$ 47 milhões. 
 
O ano de 2016 terminou com R$ 1,12 bilhão do Fundo aplicados em instituições 
financeiras e, em 2017, os saques foram dez vezes maiores: R$ 457 milhões retirados das 
aplicações. 
 
Em 2018, nos dois primeiros meses do ano, foram sacados mais R$ 50 milhões e, com o 
recente resgate de R$ 440 milhões, autorizado pela Justiça, estima-se que o Fepa tenha 
em aplicações pouco mais de R$ 150 milhões. 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/07/13/governo-ja-sacou-mais-de-r-1-bilhao-de-aplicacoes-financeiras-do-fepa/
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“Respeite a vontade do povo, Flávio Dino”, diz Edilázio Jr. 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) cobrou do governador Flávio Dino (PCdoB), na 
sessão de hoje na Assembleia Legislativa, postura democrática e de civilidade em relação 
ao presidente da República eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 
Edilázio citou como exemplo a solenidade de comemoração dos 30 anos da Constituição 
Federal, realizada ontem no Congresso Nacional, em que agentes públicos de diferentes 
linhas partidárias, ideológicas e políticas, além de representantes do Poder Judiciário do 
país, agiram em respeito à Carta Magna e em relação próprio presidente eleito, presente 
na sessão especial. 
 
Edilázio advertiu Flávio Dino e pediu para que o comunista espere, pelo menos, o início 
do mandato de Bolsonaro. 
 
“Peço para que os aliados do nosso governador, apesar da dificuldade que ele tem para 
o diálogo, falem a ele que a exemplo do Maranhão, onde a democracia foi respeitada na 
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eleição, da mesma forma foi o pleito presidencial. A vontade popular foi prevaleceu na 
eleição de Jair Bolsonaro”, disse. 
 
Ele citou a crítica de Dino ao convite formalizado ao juiz Sérgio Moro, e cobrou respeito 
às instituições. 
 
“O governador sem ter mais até assunto para falar do presidente eleito, vai para as redes 
sociais até falar da posse de Brasília, que ocorrerá no dia 1º de janeiro, comparando com 
a sua no Maranhão. Vai para as redes sociais dizer que a posse dele, no dia 1º de janeiro 
é uma posse democrática, será uma posse alegre, uma posse feliz, uma posse festiva, 
com plumas e paetês e vai e ataca a posse do Presidente eleito com mais de 55 milhões 
de votos em Brasília. Então o Governador tem de saber respeitar a maioria, como nós 
respeitamos a maioria do estado do Maranhão”, completou. 
 
No fim do discurso, ele afirmou que apesar de querer se promover nacionalmente, Flávio 
Dino precisa esperar pelo menos posse e os primeiros atos do presidente eleito. 
 
“Se quer entrar nesse embate nacional, que aguarde mais um tempo, que dê uma 
quarentena, que espere os primeiros atos, os primeiros movimentos do presidente 
eleito, como a própria oposição fez aqui no Maranhão. Assim foi a ex-governadora 
Roseana, que deu essa quarentena ao presidente, o Lobão Filho, o Edson Lobão, enfim, 
todos esperaram o governo Flávio Dino, dois anos, para que pudesse aflorar novamente 
a oposição e fazer os contrapontos. Então governador, tenha um pouquinho de 
paciência, aguarde os atos que o presidente eleito terá”, finalizou. 

  



 

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: Ponto & Contraponto 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 08/11/2018 

Oposição usa dificuldades da previdência estadual para disparar contra Flávio Dino 

 
Eduardo Braide e César Oires aproveitam a situação do Fepa para disparar contra Flávio Dino 

 
A Oposição  aproveitou ontem uma reunião na Comissão de Orçamento, Fiscalização e 
Controle, da Assembleia Legislativa, para arrancar da equipe da Secretaria de Estado de 
Planejamento, incluindo a secretária de Planejamento, Cyntia Mota, a declaração 
segundo a qual o Governo do Estado não tem recursos para honrar o pagamento de 
aposentados e pensionistas no exercício financeiro de 2019. Foi dito que o Fundo 
Estadual de Pensão e Aposentadoria (Fepa) conta atualmente com cerca de R$ 200 
milhões em caixa, aplicados, e que vai precisar de pelo menos mais R$ 2 bilhões para 
garantir o pagamento de aposentados e pensionistas no ano que vem. Para solucionar o 
problema, o Governo do Estado propôs à Assembleia Legislativa um pacote com várias 
medidas para gerar caixa para garantir a previdência estadual, entre elas a alienação de 
bens do Estado, como imóveis, por exemplo, que pode gerar uma receita de R$ 500 
milhões. A Oposição encontrou no tema previdenciário um filão para estocar o 
governador Flávio Dino, que vem realizando uma política fiscal eficiente, tendo mandado 
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avisar que no caso da previdência, se as medidas não forem aprovadas, o Governo tem 
um Plano B. Ou seja, não há a menor possibilidade de os aposentados e pensionistas do 
Estado não receberem seus proventos ao longo de 2019. Estão no ataque o deputado 
estadual e deputado federal eleito Eduardo Braide (PMN), que acusa o Governo de ter 
movimentado recursos do Fepa que estavam aplicados, e o deputado estadual reeleito 
César Pires (PV), que está esmiuçando a situação do Fepa em busca de problemas que 
podem lhe dar munição para disparar contra o Palácio dos Leões. Até agora nada do que 
foi dito produzirá qualquer dano à boa gestão fiscal do Governo Flávio Dino. 
 
Vale lembrar que a União nem nenhum estado brasileiro, incluindo São Paulo, está 
tranquilo em relação a recursos para pagar aposentados e pensionistas. A União vive 
uma situação com o futuro Governo tentando de todas as maneiras aprovar medidas 
que abram o processo de mudança no sistema previdenciário, que deve fechar o 20118 
com um déficit superior a R$ 200 bilhões. Entre os Estados, existem os que estão em dia, 
como Maranhão, outros que não estão pagando em dia e os que têm meses atrasados. 
O Maranhão, como se vê, está entre os que estão pagando pensionistas e aposentados 
em dia. Enfrenta problemas, mas nada indica que possa haver atraso, como trombeteiam 
vozes oposicionistas. 
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PCdoB sai na frente e já se mobiliza para as eleições municipais 

 
Adelmo Soares, Carlinhos Florêncio, Ana do Gás, Mparcio Jerry, Othelino neto e Rubens Jr. já articulando  
mobilização para as eleições municipais de 2010 

 
Nem bem fechou os números das eleições de Outubro, o braço maranhense do PCdoB – 
hoje o mais forte do partido em todo o País – já começa a se mobilizar para as eleições 
municipais de 2020. Capitaneado pelo deputado federal eleito Márcio Jerry, o partido 
saiu das eleições municipais de 2016 com 54 prefeitos e mais de duas centenas de 
vereadores, e das eleições gerais deste ano com o governador Flávio Dino reeleito, dois 
deputados federais – Márcio Jerry e Rubens Jr. – e seis deputados estaduais – Othelino 
Neto, Ana do Gás, Carlinhos Florêncio, Marco Aurélio, Duarte Jr. e Adelmo Soares – 
sendo agora a maior força partidária do Maranhão. Ao se mobilizar já para as eleições 
municipais, o PCdoB sinaliza com clareza que está se preparando para enfrentar forças 
poderosas em 2020. 
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Os seis nomes à disposição de Flávio Dino para a disputa da prefeitura de São Luís em 
2020 

 
Duarte Júnior (PCdoB), Eliziane Gama (PPS 

 
A disputa para a prefeitura de São Luís está ainda muito longe, mas já é hora de especular 
os possíveis nomes que deverão concorrer ao comando da capital maranhense no grupo 
político do governador Flávio Dino. 
 
É natural que o principal nome da oposição e favorito ao cargo é o deputado federal 
eleito Eduardo Braide (PMN), o parlamentar que saiu das urnas ludovicenses com mais 
de 131 mil votos deve trocar de partido no próximo ano, e assim, ganhar ainda mais 
musculatura. 
 
Já do lado de cá, partindo da vertente que a eleição de 2020 será decidida em um 
eventual segundo turno, o grupo governista deverá, muito certamente, lançar ao menos 
três fortes candidatos na disputa. 
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Bira do Pindaré (PSB), Felipe Camarão (DEM) 

 
O termômetro para escolher quem serão esses prováveis nomes é, indiscutivelmente, as 
urnas destas eleições de 2018, com apenas uma exceção. Sendo assim, temos os 
seguintes protagonistas políticos: 
 
O deputado estadual mais votado em São Luís, Duarte Júnior (PCdoB) obteve mais de 46 
mil votos só na capital; A senadora eleita pelo PPS, Eliziane Gama, saiu das urnas com 
mais de 227 mil votos, ela ainda não disse se quer disputar, mas não pode ser excluída 
desta lista. 
 
Outros nomes tão qualificados quanto os dois anteriores são, Bira do Pindaré (PSB) 
terceiro deputado federal mais votado da capital, com mais de 29 mil votos; Felipe 
Camarão, secretário de Estado da Educação, é considerado um dos principais auxiliares 
do governo Flávio Dino, e único dessa lista que não disputou as eleições deste ano. 
 
E ainda, o deputado estadual Neto Evangelista (DEM) quarto colocado com mais de 12 
mil votos em São Luís e Pedro Lucas Fernandes (PTB) mais de 32 mil votos na capital. 
 
Importante lembrar, que o PDT, partido do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, também 
deve lançar um candidato, contudo, não está descartado a possibilidade de um dos 
nomes citados acima migrarem para a legenda a fim de ser o candidato pedetista, vez 
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que o senador Weverton Rocha – presidente da sigla – não tem interesse na disputa 
municipal de 2020. 
 

 
Neto Evangelista (DEM) e Pedro Lucas Fernandes (PTB). 

 


