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Na tribuna da AL, deputada Daniella Tema fala sobre situação de Tuntum após chuvas e 
ressalta papel da Defesa Civil 

 
 
Ao fazer seu pronunciamento nessa segunda-feira (08), na tribuna da Assembleia 
Legislativa, a deputada Daniella Tema (DEM) falou sobre a situação de Tuntum após as 
fortes chuvas que atingiram o município nos últimos dias. 
 
A parlamentar disse que está acompanhando, junto com o prefeito da cidade, seu esposo 
Cleomar Tema, todas as ocorrências do Balneário de Tiúba (o piscinão), que apresentou 
rachaduras em sua estrutura devido a força da água. Já no Riacho Tuntum, localizado na 
entrada do município, foram identificadas erosões provocadas pela enxurrada da chuva. 
 
Daniella Tema destacou que, ainda no sábado (07), o prefeito Tema expediu um 
documento formalizando o pedido de ajuda á Defesa Civil do Estado. Logo nas primeiras 
horas da manhã dessa segunda-feira, os agentes da Defesa se deslocaram ao município, 
onde fizeram vistorias técnicas e, nesse primeiro momento, não detectaram nenhum 
evento de maior gravidade que ponha em risco a população de Tuntum e asseguraram 
que não há riscos de rompimento. 
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Como forma de prevenção, a deputada disse que a Prefeitura Municipal de Tuntum está 
tomando todas as providências necessárias para evitar maiores transtornos aos 
moradores das redondezas do Balneário de Tiúba, assim como do Riacho Tuntum. 
 
A deputada também adiantou que destinará parte de suas emendas para que o 
município faça os devidos reparos das estruturas atingidas pelas chuvas. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá solicita implantação de um agropolo em Pinheiro… 

 
“Uma das minhas prioridades como deputado é trabalhar para o desenvolvimento das atividades de produção no Estado…” 

 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), protocolou na Assembleia Legislativa a 
indicação de Nº 519/19, solicitando a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Pesca (Sagrima), a Dra. Fabiana Rodrigues que seja instalado um agropolo na cidade de 
Pinheiro. 
 
A instalação do Agropolo é viável, através do Programa Agropolos do Governo do Estado 
do Maranhão, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), que tem como objetivo identificar e incentivar pequenos produtores em suas 
potencialidades em cada região. 
 
O programa oferece desde cursos e palestras de capacitação para pequenos produtores, 
até maquinas e equipamentos que auxiliam na produção voltados para as vocações de 
cada região, desenvolvendo a agricultura, agropecuária entre outros. 
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Em suas redes sociais o deputado Dr. Leonardo Sá, publicou falando sobre a indicação, e 
ressaltou o seu compromisso com os pequenos produtores do estado. 
 
“Uma das minhas prioridades como deputado é trabalhar para o desenvolvimento das 
atividades de produção no estado”, destacou. 
 
“Vamos trabalhar lado a lado com nossos pequenos produtores e capacita-los, para que 
em breve a agroindustrialização e comercialização de produtos maranhenses seja uma 
realidade da população Pinheirense e Baixadeira também”, finalizou Leonardo Sá. 
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Governo Flávio Dino está inadimplente em R$ 150 milhões no caso dos precatórios 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revelou que o governo Roseana não infringiu 
nenhuma lei no caso da dívida dos precatórios do Estado e que, entretanto, o governo 
Flávio Dino está, sim, inadimplente em aproximadamente R$ 150 milhões, pois há meses 
não honra os pagamentos mensais referentes ao Programa Especial de Precatórios. O 
caso foi discutido durante audiência pública realizada no dia 26 de março na Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB-MA). A Ordem, como resultado, 
prometeu ingressar com uma ação na Justiça contra o governo comunista. 
  
Na audiência pública na OAB-MA, da qual participaram representantes do Governo do 
Estado, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Associação dos Credores, foi revelado que 
o governo Flávio Dino, desde o primeiro mandato, aderiu ao Programa Especial de 
Precatórios, ou seja, um acordo especial em que se comprometia a um pagamento 
mensal de aproximadamente R$ 12 milhões, valor este que passou para R$ 14 milhões 
mensais posteriormente. “Há meses o governo comunista deixou de pagar as parcelas e 
está inadimplente em cerca de R$ 150 milhões. Isto foi revelado pelos especialistas na 
audiência, na qual, praticamente todos os participantes foram unânimes em reconhecer 
que o governo Flávio Dino está inadimplente”, ressaltou Adriano. 
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O deputado destacou ainda um fato agravante ao problema dos precatórios, pois tramita 
na Assembleia Legislativa uma proposição do Governo do Estado que pede autorização 
de empréstimo de cerca de R$ 623 milhões para pagamento de precatórios. “Com este 
projeto, o governo comunista quer tirar uma espécie de carta de seguro chancelada 
pelos deputados aliados, que são maioria na Assembleia. É um projeto inócuo, pois não 
revela de qual instituição financeira serão emprestados os recursos. O projeto menciona 
um fundo especial do Executivo que não está regulamentado, isto é, não existe. 
Resumindo, o governador está jogando para esta Casa uma responsabilidade que é dele, 
tirando carta de seguro para transferir esta responsabilidade ao governo federal”, 
explicou Adriano. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=chyANwNFPQM
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Deputado Dr. Leonardo Sá solicita implantação de um AGROPOLO em Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), protocolou na Assembleia Legislativa a 
indicação de Nº 519/19, solicitando a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Pesca (Sagrima), a Dra. Fabiana Rodrigues que seja instalado um Agropolo na cidade De 
Pinheiro. 
 
A instalação do Agropolo é viável, através do Programa Agropolos do Governo do Estado 
do Maranhão, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), que tem como objetivo identificar e incentivar pequenos produtores em suas 
potencialidades em cada região. 
 
O programa oferece desde cursos e palestras de capacitação para pequenos produtores, 
até maquinas e equipamentos que auxiliam na produção voltados para as vocações de 
cada região, desenvolvendo a agricultura, agropecuária entre outros. 
 
Em suas redes sociais o deputado Dr. Leonardo Sá, publicou falando sobre a indicação, e 
ressaltou o seu compromisso com os pequenos produtores do estado. 
 
“Uma das minhas prioridades como deputado é trabalhar para o desenvolvimento das 
atividades de produção no estado”, destacou. 
 
“Vamos trabalhar lado a lado com nossos pequenos produtores e capacita-los, para que 
em breve a agroindustrialização e comercialização de produtos maranhenses seja uma 
realidade da população Pinheirense e Baixadeira também”, finalizou Leonardo Sá. 
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Plenário aprova projeto de lei que institui no Maranhão o Programa Bolsa Atleta 

O Plenário aprovou, na sessão desta segunda-feira (8), o Projeto de Lei 099/2019, de 
autoria do Poder Executivo, que institui o Programa Bolsa Atleta. De acordo com 
mensagem encaminhada à Assembleia Legislativa pelo governador Flávio Dino (PCdoB), 
o programa será executado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer (Sedel). 
 

 
 
Antes da votação no Plenário, a proposta apresentada pelo governo teve parecer 
favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania e da Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle, da Assembleia Legislativa. 
 
De acordo com o Governo do Estado, o programa Bolsa Atleta visa incentivar o esporte 
estudantil maranhense, prevendo o auxílio de R$ 500 mensais pelo período de um ano. 
 
“O projeto tem como meta incentivar o esporte maranhense. A ideia é realizar cada vez 
mais a promoção e o desenvolvimento social, esportivo e inclusivo destes atletas em 
competições, tirando-os das ruas e de ambientes de vulnerabilidade”, afirma o 
governador, na mensagem encaminhada à Assembleia. 
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O Bolsa Atleta é um auxílio mensal que tem como objetivo custear consultas médicas e 
aquisição de remédios; compra de passagens, pagamento de hospedagens e 
alimentação; aquisição de materiais e inscrição em eventos esportivos. 
 
Mudança no ICMS 
 
O Plenário aprovou também, em primeiro turno, o Projeto de Lei 046/2018, de autoria 
do Poder Executivo, que concede isenção do Imposto sobre Operações Relativas à 
Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte Intermunicipal e 
de Comunicação (ICMS) às operações de saídas internas com frutas frescas realizadas 
por microempresas e empresas de pequeno porte optantes do Simples Nacional. 
 
Foi aprovado ainda o Projeto de Lei 079/2019, de autoria do Poder Executivo, que dispõe 
sobre o parcelamento de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos. 
Outra matéria aprovada nesta segunda-feira foi o Projeto de Lei 100/2019, de autoria do 
Poder Executivo, que altera a Lei  7.799,  de 19 de dezembro de 2002, dispondo sobre o 
sistema tributário do Maranhão, para alterar a alíquota de  ICMS nas operações com 
cervejas compostas com fécula de mandioca. 
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César Pires: “são graves as irregularidades constatadas no Porto do Itaqui” 

 
 
O deputado César Pires denunciou, na sessão desta terça-feira na Assembleia Legislativa, 
graves irregularidades administrativas e financeiras, constatadas pela Polícia Federal e 
pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários na gestão do Porto do Itaqui pela 
Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). Ele ressaltou que o 
encaminhamento dos fatos investigados à esfera judicial pode levar dirigentes da 
Emappara a prisão. 
 
Em forte discurso na tribuna da Assembleia, César Pires definiu como gravíssimo o 
relatório assinado pelo delegado da Polícia Federal, Diego Melo de Almeida,na conclusão 
do inquérito 273/2016,instaurado em abril de 2016 e relatado em fevereiro deste ano. 
 
A PF constatou indícios de fraude na execução e na fiscalização dos serviços contratados 
com as empresas Jan de Nuldo Brasil Dragagem Ltda e Fotogeo, denunciados pelo ex-
funcionário da Emap, José Ribamar Câmara Pinto. De acordo com as investigações, a 
Fotogeo não realizou o trabalho pelo qual recebeu R$ 1,5 milhão, que era fiscalizar o 
trabalho da Jan de Nul, contratada por R$ 62,1 milhões. 
 
“A Fotogeo limitou-se a copiar laudos realizados pela empresa que deveria fiscalizar, em 
mais uma fraude constatada pela Polícia Federal que pode levar para a cadeia alguns 
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dirigentes da EMAP”, enfatizou César Pires, ressaltando que essas é apenas uma das 
ilegalidades recentemente detectadas na administração do Porto do Itaqui. 
 
O deputado enfatizou que a Antaq condenou, também, uma retirada de R$ 140 milhões 
do Porto do Itaqui para os cofres estaduais. Neste caso, a direção da Emap se negou a 
prestar os devidos esclarecimentos sobre essa transação proibida pelo convênio de 
delegação do Porto do Itaqui, celebrado entre a União e o governo estadual. 
 
“Em 19 de dezembro do ano passado, o diretor geral da Antaq, Mário Povia, encaminhou 
ofício à procuradora geral da República, Raquel Dodge, informando que o Estado do 
Maranhão descumpriu as cláusulas do convênio de delegação 016/2000 ao efetuar, de 
forma reiterada e sistemática, saques de recursos provenientes das receitas oriundas da 
exploração do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual”, relatou César Pires, exibindo 
cópia do ofício do diretor da Antaq.No documento, Mário Póvia requer à procuradora 
que sejam tomadas as medidas judiciais cabíveis. 
 
César Pires acrescentou, ainda, que no âmbito judicial já tramita a Ação Popular 
1003590-28.2018.4.3700, que requer a anulação dos atos administrativos de redução do 
capital da Emap e de transferência irregular de mais de R$ 80 milhões dos cofres da 
empresa para o Tesouro Estadual. 
 
“Na Câmara Federal, o deputado Edilázio Júnior também já requereu a averiguação de 
todas essas irregularidades, pois em vez de esclarecer o Governo do Estado prefere 
gastar para fazer propaganda do Porto do Itaqui em mídia nacional, enquanto muitas 
cidades estão alagadas, as estradas destruídas e centenas de pessoas passando fome. 
Vão atrair mais navios ou aumentar a produção no porto gastando milhões com 
propaganda?”, questionou. 
 
Diante de tantas irregularidades, César Pires mais uma vez se posicionou contra a 
aprovação do projeto 257, de autoria do Executivo, que amplia a abrangência da Emap. 
 
“Há relatório da Polícia Federal, ofícios da Antaq e ação popular apontando 
irregularidades na gestão do Porto, e nós estamos prestes a dar uma carta branca para 
que o governo estadual continue fazendo o que bem entender com esses recursos. Não 
podemos compactuar com tantos desmandos que estão ocorrendo Maranhão”, 
finalizou. 
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Governo Flávio Dino está inadimplente em R$ 150 milhões no caso dos precatórios 

 
Adriano diz que governo comunista quer tirar carta de seguro sobre questão precatórios com  
aprovação de empréstimo pela base aliada na Assembleia 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revelou que o governo Roseana não infringiu 
nenhuma lei no caso da dívida dos precatórios do Estado e que, entretanto, o governo 
Flávio Dino está, sim, inadimplente em aproximadamente R$ 150 milhões, pois há meses 
não honra os pagamentos mensais referentes ao Programa Especial de Precatórios. O 
caso foi discutido durante audiência pública realizada no dia 26 de março na Ordem dos 
Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB-MA). A Ordem, como resultado, 
prometeu ingressar com uma ação na Justiça contra o governo comunista. 
 
Na audiência pública na OAB-MA, da qual participaram representantes do Governo do 
Estado, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Associação dos Credores, foi revelado que 
o governo Flávio Dino, desde o primeiro mandato, aderiu ao Programa Especial de 
Precatórios, ou seja, um acordo especial em que se comprometia a um pagamento 
mensal de aproximadamente R$ 12 milhões, valor este que passou para R$ 14 milhões 
mensais posteriormente. “Há meses o governo comunista deixou de pagar as parcelas e 
está inadimplente em cerca de R$ 150 milhões. Isto foi revelado pelos especialistas na 
audiência, na qual, praticamente todos os participantes foram unânimes em reconhecer 
que o governo Flávio Dino está inadimplente”, ressaltou Adriano. 
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Acordo firmado pelo governo Flávio Dino para pagamento de precatórios em  
parcelas mensais 

 
O deputado destacou ainda um fato agravante ao problema dos precatórios, pois tramita 
na Assembleia Legislativa uma proposição do Governo do Estado que pede autorização 
de empréstimo de cerca de R$ 623 milhões para pagamento de precatórios. “Com este 
projeto, o governo comunista quer tirar uma espécie de carta de seguro chancelada 
pelos deputados aliados, que são maioria na Assembleia. É um projeto inócuo, pois não 
revela de qual instituição financeira serão emprestados os recursos. O projeto menciona 
um fundo especial do Executivo que não está regulamentado, isto é, não existe. 
Resumindo, o governador está jogando para esta Casa uma responsabilidade que é dele, 
tirando carta de seguro para transferir esta responsabilidade ao governo federal”, 
explicou Adriano. 
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Deputado Wellington reúne-se com representantes no combate à Leishmaniose no 
Maranhão 

 
Wellington alertou que a doença pode e deve ser evitada com políticas públicas no Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso reuniu-se com os representantes de combate 
à Leishmaniose, Alan Lima, Abner Carvalho e Jorge Lisboa que solicitaram uma audiência 
pública para discutir o aumento de casos de Leishmaniose, nos últimos anos no 
Maranhão, e políticas públicas em defesa dos animais. 
 
A doença é provocada por um protozoário, que pode ser cutânea ou visceral. A do tipo 
cutânea tem como sintoma, caroços pela pele. 
 
A Leishmaniose também conhecida como Calazar e considerada pela Organização 
Mundial da Saúde (OMS) como uma das doenças tropicais de maior relevância mundial. 
 
A doença é transmitida pelo mosquito palha, que tem os cachorros como hospedeiros e 
são levados ao sacrifício. A doença transmitida ao ser humano pode causar a morte do 
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paciente. A falta de saneamento básico é um dos principais fatores que contribuem para 
esta situação no Estado. 
 
“Somente em São em 2018 mais de 50 casos resultaram em duas mortes, por algo que 
pode e deve ser evitado com políticas públicas em nosso Estado. Sem contar os animais 
que quando diagnosticados precisam ser sacrificados. Apoio esta causa e já estamos 
organizando uma audiência pública para discutir juntamente com o Centro de Zoonoses 
e também a Secretária de Estado de Saúde, e com os demais órgãos competentes, um 
plano de ação para evitar e combater à Leishmaniose no Maranhão”, declarou 
Wellington dando total apoio ao combate à Leishmaniose em todo o Estado. 
 
A Audiência Pública será realizada provavelmente no mês de maio. Mais informações 
serão divulgadas posteriormente. 
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Deputado Adriano destaca ações da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa 

 
O deputado Adriano também falou sobre o Projeto de Lei 162/2018, de sua autoria, que cria o Código de Defesa  
do Contribuinte do Maranhão 

 
O deputado Adriano Sarney (PV) destacou, na manhã desta terça-feira (9), a importância 
das ações que vêm sendo realizadas no Maranhão, desde a legislatura passada, pela 
Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa (FMPE). Ele proferiu discurso durante 
a abertura do evento que discutiu, no Auditório Neiva Moreira, do Complexo de 
Comunicação da Alema, o projeto sobre Políticas Públicas 4.0, desenvolvido pela 
Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas e pelo Sebrae Nacional. 
 
“É importante frisar que, hoje, a nossa Frente Parlamentar é uma das Frentes mais ativas, 
aqui, na Assembleia Legislativa e está cumprindo o seu maior objetivo, que é exatamente 
este: fazer a interlocução e a intermediação com todos aqueles que são diretamente 
afetados por medidas que são colocadas em discussão aqui nesta Casa”, afirmou 
Adriano. 
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Ele acrescentou que o setor de micro e pequenas empresas pode levar o Maranhão à 
vanguarda do empreendedorismo no país, tendo como base conceitos como livre 
iniciativa, sustentabilidade e diminuição gradual da dependência da máquina pública. 
 
Na condição de presidente da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa, o 
deputado Adriano também falou sobre o Projeto de Lei 162/2018, de sua autoria, que 
cria o Código de Defesa do Contribuinte do Maranhão, uma iniciativa pioneira no Estado, 
que visa proteger o cidadão, o empreendedor e toda a cadeia produtiva, simplificando e 
desburocratizando a relação com o Fisco. 
 

 
O evento contou com a participação de outros deputados estaduais, vereadores da capital e do interior e diversos  
dirigentes de entidades empresariais 

 
A abertura do evento contou também com a presença dos deputados Rildo Amaral 
(Solidariedade) e Zito Rolim (PDT), vereadores da capital e do interior do Estado, além 
de diversos dirigentes de entidades empresariais. 
 
Sobre o projeto 
 
A presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Maranhão, Socorro 
Noronha, explicou que o projeto Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0) é fruto de um convênio 
celebrado entre a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) e o Serviço 
Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), que tem o apoio da FCDL-
MA e da Câmara de Dirigentes Lojistas de São Luís. 
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Segundo Socorro Noronha, o projeto reúne entidades e associados do Sistema CNDL e 
representantes do Poder Público em torno de discussões sobre questões essenciais para 
o desenvolvimento do setor varejista no país. 
 
O presidente da CNDL, José César da Costa, afirmou que “o fortalecimento das lideranças 
do setor varejista depende de ações articuladas com a participação dos setores público, 
privado e terceiro setor. Neste sentido, é preciso que haja, também, destaque para 
atividades efetivas de articulação das lideranças com o poder público para alinhamento 
das demandas na agenda política local”, assinalou. 
 
O presidente da CDL São Luís, Fábio Ribeiro, ressaltou a importância da integração 
colaborativa e transparente entre o governo e setor produtivo: “O varejo é um dos 
primeiros a sentir os impactos causados por mudanças na conjuntura econômica, e o PP 
4.0 está discutindo o cenário e propondo políticas públicas alinhadas com as demandas 
reais do setor”, disse Ribeiro. 
 
Durante o evento, que contou, ainda, com a presença do presidente do Sebrae-MA, 
Raimundo Coelho, e de dirigentes da Associação Comercial, da Fecomércio e da 
Federação das Indústrias do Maranhão (Fiema), o professor Marcos Lima, consultor do 
Instituto de Avaliação, Gestão & Educação (IAGEE), fez uma explanação sobre o projeto 
Políticas Públicas 4.0 (PP 4.0) e sobre a atuação do IAGEE, órgão especializado em gestão 
de políticas públicas e organizacionais, que vai desenvolver no Maranhão metodologias 
com foco na estruturação concreta de propostas de políticas públicas. 
 
Assista ao vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=r--w0Zk6JFI
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“Estou preparado para o desafio”, diz Neto Evangelista sobre candidatura a Prefeito de 
São Luís 

 
 
A disputa pela Prefeitura de São Luís, em 2020, promete ser uma das mais acirrada da 
história da cidade em decorrência do potencial dos nomes que já manifestaram 
interesses em concorrer. Faltando ainda ano e meio para o pleito, o deputado estadual 
Neto Evangelista consolida sua participação na corrida pelo comando da capital, a partir 
de janeiro de 2021, como o candidato do partido Democrata. 
 
O parlamentar do DEM vai para a disputa consciente da parada dura que terá que 
enfrentar para superar, provavelmente, candidatos como Eduardo Braide, Bira do 
Pindaré, Duarte Júnior, Rubens Junior, Jeisael Marx, Helena Duailibe, Osmar Filho, entre 
outros menos cotados, mas que vão dá trabalho durante a campanha, mas garante que 
está preparado para o embate e para administrar a maior cidade do Estado. 
 
Neto Evangelista deu um passo gigantesco para se consolidar ao assumir a presidência 
da Executiva Municipal do Democrata e ter seu nome confirmado pelo presidente 
estadual da legenda, deputado federal Juscelino Filho, como candidato do partido a 
prefeito de São Luís, pondo fim as especulações em torno de uma suposta aliança que 
estaria sendo articulada pelo também candidato a prefeito, deputado federal Eduardo 
Braide. 
 
Parlamentar jovem, embora já esteja no terceiro mandato, Neto conta com o apoio das 
principais lideranças do DEM e é visto nos bastidores da sucessão como um candidato 
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competitivo e em condições de substituir o prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT). 
Segundo presidente estadual da legenda, Juscelino Filho, o partido vive um momento de 
fortalecimento e “a ideia é ter o máximo de nomes na disputa em 2020 em todo o Estado 
e, principalmente, em São Luís”. 
 
Conforme as palavras do presidente do DEM, Neto será apresentado oficialmente como 
candidato da legenda a prefeito de São Luís dia 26 próximo, durante a realização da 
convenção estadual. “Nesse grande ato, lançaremos o deputado Neto Evangelista como 
nosso pré-candidato à Prefeitura de São Luís”, afirmou durante a solenidade em que 
Neto foi empossado na presidência do Diretório Municipal. 
 
Ciente da necessidade de aglutinar forças Neto diz que colocará o DEM a frente do 
debate com outros partidos do mesmo campo político. “Não posso ser pré-candidato de 
mim mesmo. Se amanhã o DEM evoluir para uma candidatura, que seja uma candidatura 
do partido e dos companheiros que entendem que São Luís precisa de um projeto 
diferenciado. Particularmente, sinto-me motivado e preparado para o desafio”, 
observou. 
 
Neto diz ainda que “o nosso partido tem um exemplo forte no país, em termos de 
administração municipal, que é o prefeito de Salvador, Antônio Carlos Magalhães Neto, 
presidente Nacional do DEM, que se reelegeu com um alto índice de aceitação popular. 
Então, são esses modelos assertivos que eu quero discutir dentro do nosso partido para 
oferecer a nossa cidade. Temos um longo caminho a ser percorrido até 2020. São Luís é 
uma cidade com muitos problemas, mas também com grandes possibilidades de 
solução. Tenho certeza de que o Democratas estará à frente desse debate”. 
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Leonardo Sá pede implantação de AGROPOLO em Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), protocolou na Assembleia Legislativa a 
indicação de Nº 519/19, solicitando a secretária de Estado da Agricultura, Pecuária e 
Pesca (Sagrima), a Dra. Fabiana Rodrigues que seja instalado um Agropolo na cidade De 
Pinheiro. 
 
A instalação do Agropolo é viável, através do Programa Agropolos do Governo do Estado 
do Maranhão, executado pela Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Pesca 
(Sagrima), que tem como objetivo identificar e incentivar pequenos produtores em suas 
potencialidades em cada região. 
 
O programa oferece desde cursos e palestras de capacitação para pequenos produtores, 
até maquinas e equipamentos que auxiliam na produção voltados para as vocações de 
cada região, desenvolvendo a agricultura, agropecuária entre outros. 
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Em suas redes sociais o deputado Dr. Leonardo Sá, publicou falando sobre a indicação, e 
ressaltou o seu compromisso com os pequenos produtores do estado. 
 
“Uma das minhas prioridades como deputado é trabalhar para o desenvolvimento das 
atividades de produção no estado”, destacou. 
 
“Vamos trabalhar lado a lado com nossos pequenos produtores e capacita-los, para que 
em breve a agroindustrialização e comercialização de produtos maranhenses seja uma 
realidade da população Pinheirense e Baixadeira também”, finalizou Leonardo Sá. 
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César Pires diz que fraudes no Itaqui podem levar diretores à prisão 

 
 
O deputado César Pires denunciou, na sessão desta terça-feira (9) na Assembleia 
Legislativa, graves irregularidades administrativas e financeiras, constatadas pela Polícia 
Federal e pela Agência Nacional de Transportes Aquaviários na gestão do Porto do Itaqui 
pela Empresa Maranhense de Administração Portuária (Emap). Ele ressaltou que o 
encaminhamento dos fatos investigados à esfera judicial pode levar dirigentes da Emap 
para a prisão. 
 
Em forte discurso na tribuna da Assembleia, César Pires definiu como “gravíssimo” o 
relatório assinado pelo delegado da Polícia Federal, Diego Melo de Almeida, na 
conclusão do inquérito 273/2016, instaurado em abril de 2016 e relatado em fevereiro 
deste ano. A PF constatou indícios de fraude na execução e na fiscalização dos serviços 
contratados com as empresas Jan de Nul do Brasil Dragagem Ltda e Fotogeo, 
denunciados pelo ex-funcionário da Emap, José Ribamar Câmara Pinto. De acordo com 
as investigações, a Fotogeo não realizou o trabalho pelo qual recebeu R$ 1,5 milhão, que 
era fiscalizar o trabalho da Jan de Nul, contratada por R$ 62,1 milhões. 
 
“A Fotogeo limitou-se a copiar laudos realizados pela empresa que deveria fiscalizar, em 
mais uma fraude constatada pela Polícia Federal que pode levar para a cadeia alguns 

https://gilbertoleda.com.br/2019/04/09/vai-rolar-emap-disse-investigado-em-mensagem-apos-noticia-de-delacao-no-jn/
https://gilbertoleda.com.br/2019/04/09/vai-rolar-emap-disse-investigado-em-mensagem-apos-noticia-de-delacao-no-jn/
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dirigentes da EMAP”, enfatizou César Pires, ressaltando que essas é apenas uma das 
ilegalidades recentemente detectadas na administração do Porto do Itaqui. 
 
O deputado enfatizou que a Antaq condenou, também, uma retirada de R$ 140 milhões 
do Porto do Itaqui para os cofres estaduais. Neste caso, a direção da Emap se negou a 
prestar os devidos esclarecimentos sobre essa transação proibida pelo convênio de 
delegação do Porto do Itaqui, celebrado entre a União e o governo estadual. 
 
“Em 19 de dezembro do ano passado, o diretor geral da Antaq, Mário Povia, encaminhou 
ofício à procuradora geral da República, Raquel Dodge, informando que o Estado do 
Maranhão descumpriu as cláusulas do convênio de delegação 016/2000 ao efetuar, de 
forma reiterada e sistemática, saques de recursos provenientes das receitas oriundas da 
exploração do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual”, relatou César Pires, exibindo 
cópia do ofício do diretor da Antaq. 
 
No documento, Mário Póvia requer à procuradora que sejam tomadas as medidas 
judiciais cabíveis. César Pires acrescentou, ainda, que no âmbito judicial já tramita a Ação 
Popular 1003590-28.2018.4.3700, que requer a anulação dos atos administrativos de 
redução do capital da Emap e de transferência irregular de mais de R$ 80 milhões dos 
cofres da empresa para o Tesouro Estadual. 
 
“Na Câmara Federal, o deputado Edilázio Júnior também já requereu a averiguação de 
todas essas irregularidades, pois em vez de esclarecer o Governo do Estado prefere 
gastar para fazer propaganda do Porto do Itaqui em mídia nacional, enquanto muitas 
cidades estão alagadas, as estradas destruídas e centenas de pessoas passando fome. 
Vão atrair mais navios ou aumentar a produção no porto gastando milhões com 
propaganda?”, questionou. 
 
Diante de tantas irregularidades, César Pires mais uma vez se posicionou contra a 
aprovação do projeto 257, de autoria do Executivo, que amplia a abrangência da Emap. 
“Há relatório da Polícia Federal, ofícios da Antaq e ação popular apontando 
irregularidades na gestão do Porto, e nós estamos prestes a dar uma carta branca para 
que o governo estadual continue fazendo o que bem entender com esses recursos. Não 
podemos compactuar com tantos desmandos que estão ocorrendo Maranhão”, 
finalizou. 
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Governo Flávio Dino deve R$ 150 milhões em precatórios, diz Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revelou que o governo Roseana não infringiu 
nenhuma lei no caso da dívida dos precatórios do Estado e que, entretanto, o governo 
Flávio Dino (PCdoB) está, sim, inadimplente em aproximadamente R$ 150 milhões, pois 
há meses não honra os pagamentos mensais referentes ao Programa Especial de 
Precatórios. 
 
O caso foi discutido durante audiência pública realizada no dia 26 de março na Ordem 
dos Advogados do Brasil seccional Maranhão (OAB-MA). A Ordem, como resultado, 
prometeu ingressar com uma ação na Justiça contra o governo comunista. 
 
Na audiência pública na OAB-MA, da qual participaram representantes do Governo do 
Estado, Procuradoria Geral do Estado (PGE) e Associação dos Credores, foi revelado que 
o governo Flávio Dino, desde o primeiro mandato, aderiu ao Programa Especial de 
Precatórios, ou seja, um acordo especial em que se comprometia a um pagamento 
mensal de aproximadamente R$ 12 milhões, valor este que passou para R$ 14 milhões 
mensais posteriormente. 
 
“Há meses o governo comunista deixou de pagar as parcelas e está inadimplente em 
cerca de R$ 150 milhões. Isto foi revelado pelos especialistas na audiência, na qual, 
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praticamente todos os participantes foram unânimes em reconhecer que o governo 
Flávio Dino está inadimplente”, ressaltou Adriano. 
 

 
 
O deputado destacou ainda um fato agravante ao problema dos precatórios, pois tramita 
na Assembleia Legislativa uma proposição do Governo do Estado que pede autorização 
de empréstimo de cerca de R$ 623 milhões para pagamento de precatórios. 
 
“Com este projeto, o governo comunista quer tirar uma espécie de carta de seguro 
chancelada pelos deputados aliados, que são maioria na Assembleia. É um projeto 
inócuo, pois não revela de qual instituição financeira serão emprestados os recursos. O 
projeto menciona um fundo especial do Executivo que não está regulamentado, isto é, 
não existe. Resumindo, o governador está jogando para esta Casa uma responsabilidade 
que é dele, tirando carta de seguro para transferir esta responsabilidade ao governo 
federal”, explicou Adriano. 
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Rubens Jr. não confirma, mas é opção da Situação para disputar a Prefeitura de São Luís 

 
Rubens Jr. pode vir a ser candidato a prefeito de São Luís, mas poderá apoiar Neto Evangelista e 
Duarte Jr. contra Eduardo Braide como candidato da Situação 

 
Ao responder com um “nem sim nem não” à indagação de O Imparcial sobre se será 
candidato à Prefeitura de São Luís, argumentando que não é momento de falar das 
eleições municipais de 2020, o secretário de Estado das Cidades, Rubens Pereira Jr. 
deixou no ar a impressão que já domina os bastidores da corrida sucessória: o Palácio 
dos Leões vai entrar forte para ter um candidato de peso à sucessão do prefeito Edivaldo 
Holanda Jr. (PDT). Deputado federal licenciado e nome de proa do PCdoB, Rubens Jr. 
sinaliza, com a resposta, que ele próprio está no jogo, como estão os deputados 
estaduais Duarte Jr. (PCdoB) e Neto Evangelista (DEM). Eles estão se movimentando com 
o aval do governador Flávio Dino (PCdoB) que, sem manifesta preferência, estimula os 
pretendentes a se   movimentarem no sentido de viabilizarem suas candidaturas. Nesse 
contexto, o secretário das Cidades é nome de peso, com possibilidades concretas de vir 
a ser ungido como candidato governista a prefeito da Capital. 
 
Nesse contexto, uma verdade se impõe: o Palácio dos Leões vai usar dos os meios 
políticos republicanos para manter a Prefeitura na seara governista, mas trem pela 
frente a desafiadora tarefa de encontrar um candidato que faça frente e reverta o 
favoritismo do deputado federal Eduardo Braide (PMN), que até aqui lidera com folga 
essa corrida. Eduardo Braide demonstrou em 2016, quando ameaçou fortemente a 
reeleição do prefeito Edivaldo Jr., e em 2018, quando recebeu mais de 100 mil votos em 



 

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 

São Luís para deputado federal, que não é um balão, ao contrário, é um candidato 
consistente. Daí a dificuldade de o governador Flávio Dino definir um candidato que 
enfrente o pré-candidato do PMN de igual para igual e em condições de virar o jogo e 
vença a eleição. 
 
Assim como Neto Evangelista, Rubens Jr. pode vir a ser esse nome: é membro destacado 
da nova e bem sucedida geração de políticos maranhenses, com dois mandatos de 
deputado estadual e no segundo mandato de deputado federal, sempre com votação 
expressiva e crescente, e com excelente desempenho parlamentar, tanto na Assembleia 
Legislativa, quando na Câmara Federal, onde foi uma das vozes mais ativas na defesa do 
mandato da então presidente Dilma Rousseff (PT) e, depois, como opositor do Governo 
Michel Temer (MDB). Não foi, portanto, sem razão que o governador Flávio Dino o 
convocou para assumir a Secretaria das Cidades, cuja razão de ser fala por si. 
 
Sem manifestar qualquer evidência nesse sentido, chegando mesmo a ironizar 
especulações abertas e amplas sobre possibilidades de candidaturas, o governador 
Flávio Dino trabalha com três nomes: Rubens Jr. e Duarte Jr., ambos do seu partido, e 
Neto Evangelista, podendo, numa possibilidade muito remota, acionar o deputado 
federal Márcio Jerry (PCdoB) para o desafio de enfrentar Eduard Braide. Os três fortes, 
leves e com cacifes diferenciados. Rubens Jr. é peso pesado na política convencional, na 
corrida pelo voto, ensinada pelo pai, o ex-deputado Rubens Pereira. Duarte Jr. é um 
outsider bem-sucedido, que tem muito poder de fogo nas redes sociais, que conquistou 
quando foi xerife ativo e ousado do Procon. E Neto Evangelista é também adepto da 
política convencional, da conversa, do agrado, com contato direto com o eleitor. 
 
No momento, Rubens Jr. é, dos três, o que está mais estrategicamente posicionado se 
levada em conta a possibilidade de ele vir a ser candidato a prefeito de São Luís. 
Comanda uma pasta que trata exatamente dos assuntos – pavimentação, saneamento, 
habitação, equipamentos urbanos, etc. – que são discutidos nas campanhas para as 
eleições municipais. Se tiver recursos e vier a comandar ações bem planejadas, que 
mostrem as linhas gerais de uma gestão municipal como prefeito de uma cidade 
complexa e problemática como São Luís, poderá sair candidato com substância para 
quebrar o favoritismo do adversário que lidera. Ou aguardar para ser candidato ao 
Governo do Estado em 2022. 
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Comissão da Assembleia Legislativa vão debater problemas da Região metropolitana de 
São Luís 

 
Hélio Soares, Dr. Yglésio e Carlinhos Florêncio: foco a região metropolitana 

 
A metropolização da Ilha de São Luís será tema de audiência pública agendada pela 
Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Social da Assembleia Legislativa 
será realizada no dia 30 deste mês. Um dos focos da audiência será a situação dos 
matadouros existentes nos quatro municípios da Região Metropolitana, que reúne os 
municípios de São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar e Raposa. A audiência 
pública foi definida pelos deputados Dr. Yglésio (PDT), Hélio Soares (PR) e Carlinhos 
Florêncio (PCdoB). Os deputados também definiram a realização de uma reunião com os 
técnicos da Aged, na manhã da próxima terça-feira, para tratar questão dos matadouros 
públicos do Maranhão. Criada no Ato das Disposições Provisórias da Constituição 
Estadual de 1989 e regulamentada duas décadas depois, a Região Metropolitana da Ilha 
de São Luís ainda não se concretizou apesar de algumas políticas comuns firmada por 
seus municípios. Bem lembrado pelos membros da Comissão, o problema dos 
matadouros é um dos seus desafios, primeiro por se tratar de um caso grave de saúde 
pública, e depois pelo grande menos atenuem, o processo, os parlamentares já terão 
dado uma grande contribuição para a metropolização, que, se bem planejada, é o meio 
mais eficiente de integrar municípios que se concentram numa região, principalmente a 
liderada pela Capital. 
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Daniella Tema alerta para estrago das chuvas em Tuntum e reafirma pedido de ajuda 
feito pelo prefeito Cleomar Tema 

 
Daniella Tema: preocupação com Tuntum por causa das chuvas 

 
Tuntum está enfrentando problemas por causa das fortes chuvas que atingiram o 
município nos últimos dias. A preocupação foi externada pela deputada Daniella Tema 
(DEM), ela relatou uma série de ocorrências, como a cheia do piscinão do Balneário 
Tiúba, na cidade, que apresentou rachaduras, e o transbordo do riacho Tuntum, que 
corta a área urbana, causando erosão e alagando áreas urbanas. Ainda que menores dos 
que que atingiram a cidade em 2018, quando um vendaval atingiu o município e deixou 
centenas de famílias desabrigadas, os estragos causados pelas chuvas de agora são 
preocupantes, segundo avaliou a deputada. 
 
Daniella Tema destacou que, ainda no domingo (7), o prefeito Cleomar Tema (PSB) pediu 
ajuda à Defesa Civil do Estado, e foi atendido. Na manhã de segunda-feira, agentes da 
Defesa Civil se deslocaram Tuntum, onde fizeram vistorias técnicas e, no primeiro 
momento não detectaram nenhum evento de maior gravidade, que ponha em risco a 
população de Tuntum. Eles também asseguraram que não há risco de rompimento da 
barragem que forma o piscinão. 
 
Daniella Tema também adiantou que destinará parte de suas emendas para que o 
município faça os devidos reparos nas estruturas atingidas pelas chuvas. 

 


