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Deu no Dr.Pêta: Roseana disputará o controle do MDB com Roberto Costa 
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Por requerimento do deputado Zé Inácio é criada a CPI que irá investigar a Cyrela no 
Maranhão 

 
 
Por proposição do Deputado Zé Inácio (PT), foi publicado nesta quinta-feira 08/11, no 
diário da Assembleia Legislativa a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 
que irá investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis construídos pela empresa 
Cyrela no Maranhão. 
 
O Requerimento de nº 129/18, que originou a comissão, é de autoria do Deputado 
Estadual Zé Inácio (PT). Na próxima segunda-feira 12/11, será realizada reunião da 
comissão para eleição do presidente, vice, relator e elaboração do plano de trabalho. 
 
“A abertura da CPI é um clamor da população que nos buscou na Assembleia, após várias 
ações judiciais já tramitarem para reparar os danos sofridos, mas precisamos aprofundar 
essa investigação sobre a Cyrela que tem descumprindo os direitos dos consumidores”, 
disse Zé Inácio. 
 
No Diário da Assembleia já consta a lista dos deputados que irão compor a CPI. A 
comissão será composta por sete parlamentares e sete suplentes, que deverão no prazo 
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de 120 dias apurar as responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos 
condomínios Jardim Toscana e Jardim Provence, no bairro Altos do Calhau, Vitória, no 
bairro Forquilha, e Pleno Residencial, no bairro Jaracati, que apresentaram imensuráveis 
falhas e problemas na construção dos empreendimentos como: vazamento de gás, 
irregularidades no sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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Adriano reúne lideranças empresariais para apresentar Código do Contribuinte 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), presidente da Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa (FMPE), reuniu lideranças do setor empresarial para apresentar e 
debater o Projeto de Lei nº 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 foi realizado nesta sexta-feira (dia 9), na Sala de 
Comissões Waldir Filho, da Assembleia Legislativa. 
 
“O código visa dar segurança jurídica em muitos pontos importantes da relação do 
Fisco com o contribuinte, como a questão da negativação por falta de pagamento de 
algum imposto ou taxa. Nós queremos dar transparência a todo este processo, que é 
muito importante também para o empresário que, por ventura, tiver bens apreendidos 
ou retidos. Então, trata-se de um conjunto de normas e regras para assegurar ao 
cidadão os seus direitos”, explicou Adriano. 
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Participaram do encontro Luís Joaquim Sobrinho (Federação do Comércio do Estado do 
Maranhão – Fecomércio-MA); Fábio Henrique Ribeiro (presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de São Luís – CDL); Cristiane Corrêa (gerente estadual de Políticas 
Públicas do Sebrae Maranhão); Roberto Bastos (relações institucionais da Fiema), Ranio 
Gamita (Fórum Contábil), Shirley Cunha (Associação de Jovens Empresários – AJE), 
Wanderson Vasconcelos (Associação Comercial do Maranhão – ACM), Radamesse 
Bezerra e Franklin Pacheco (membros do Conselho Regional de Contabilidade – CRC), 
Bernardo Cardoso dos Santos Filho (presidente do Sindicato dos Contabilistas Maranhão 
– SindCont-MA), entre outros. 
 
Homenagem – Durante a reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa 
(FMPE), foi aprovada pelos membros participantes o envio de uma moção de 
congratulações ao deputado federal catarinense Jorginho Mello (PR), que foi eleito ao 
Senado no pleito de outubro último. Mello é presidente da Frente Parlamentar Mista da 
Micro e Pequena Empresa (FPMPE), no Congresso Nacional, em Brasília-DF. A convite do 
deputado Adriano Sarney, Mello esteve em São Luís-MA, prestigiando o lançamento da 
FMPE, em junho de 2017. 
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Por requerimento do deputado Zé Inácio, é criada CPI para investigar a Cyrela no 
Maranhão 

 
Para Zé Inácio, abertura da CPI é um clamor dos cidadãos que recorreram ao Poder Legislativo em busca de solução 

 
Por proposição do Deputado Zé Inácio (PT), foi publicado nesta quinta-feira 08/11, no 
diário da Assembleia Legislativa a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 
que irá investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis construídos pela empresa 
Cyrela no Maranhão. 
 
O Requerimento de nº 129/18, que originou a comissão, é de autoria do Deputado 
Estadual Zé Inácio (PT). Na próxima segunda-feira 12/11, será realizada reunião da 
comissão para eleição do presidente, vice, relator e elaboração do plano de trabalho. 
 
“A abertura da CPI é um clamor da população que nos buscou na Assembleia, após várias 
ações judiciais já tramitarem para reparar os danos sofridos, mas precisamos aprofundar 
essa investigação sobre a Cyrela que tem descumprindo os direitos dos consumidores”, 
disse Zé Inácio. 
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No Diário da Assembleia já consta a lista dos deputados que irão compor a CPI. A 
comissão será composta por sete parlamentares e sete suplentes, que deverão no prazo 
de 120 dias apurar as responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos 
condomínios Jardim Toscana e Jardim Provence, no bairro Altos do Calhau, Vitória, no 
bairro Forquilha, e Pleno Residencial, no bairro Jaracati, que apresentaram imensuráveis 
falhas e problemas na construção dos empreendimentos como: vazamento de gás, 
irregularidades no sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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Wellington alerta sobre ameaça de paralisação de UPA’s e cobra de Flávio Dino 
pagamento de salário de médicos 

 
Deputado Wellington voltou a abordar má gestão de Flávio Dino na área de saúde 

 
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou indicação em que solicita ao 
governador Flávio Dino que pague os salários dos médicos do Maranhão. De acordo com 
as solicitações que chegaram ao gabinete do deputado Wellington, desde setembro, os 
médicos das UPAS em São Luís não estão recebendo os salários. Já os médicos do interior 
estão sem receber desde agosto. 
 
Ainda de acordo com relatos dos médicos ao deputado Wellington, foi feita uma reunião 
com o Conselho Regional de Medicina há, aproximadamente, umas duas semanas, 
quando decidiram que seria feito o pagamento referente ao mês de setembro, mas até 
agora coisa alguma foi feita. 
 
“É preciso deixar claro que pagar salário dos médicos não é favor. É obrigação! Há 
médicos que não recebem desde agosto. Outros não recebem salário desde setembro. 
Fizeram um acordo, mas que já foi descumprido. Solicitamos aqui que sejam adotadas 
as devidas providências. Flávio Dino, pague os salários dos médicos do Maranhão. Caso 
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isso não seja feito, quem mais sofrerá é a população. Sobretudo, a parte que necessita 
das UPA’s. Para propaganda, o Governo tem dinheiro. Agora, para a saúde, nem o salário 
está sendo pago. Continuaremos firmes fiscalizando essa situação. Médicos do 
Maranhão, contem comigo”, disse o deputado Wellington. 
 
Ainda esse mês, o deputado estadual Wellington do Curso também se pronunciou contra 
a Portaria N°1.044, do Governo, que tenta reduzir o salário dos médicos prestadores de 
serviço nos hospitais tanto da capital quanto do interior. 
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Adriano Sarney reúne lideranças empresariais para apresentar Código do Contribuinte 

 
Deputado Adriano Sarney foi alvo de congratulações do empresariado maranhense por sua iniciativa 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), presidente da Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa (FMPE), reuniu lideranças do setor empresarial para apresentar e 
debater o Projeto de Lei nº 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 foi realizado nesta sexta-feira (dia 9), na Sala de 
Comissões Waldir Filho, da Assembleia Legislativa. 
 
“O código visa dar segurança jurídica em muitos pontos importantes da relação do Fisco 
com o contribuinte, como a questão da negativação por falta de pagamento de algum 
imposto ou taxa. Nós queremos dar transparência a todo este processo, que é muito 
importante também para o empresário que, por ventura, tiver bens apreendidos ou 
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retidos. Então, trata-se de um conjunto de normas e regras para assegurar ao cidadão 
os seus direitos”, explicou Adriano. 
 
Participaram do encontro Luís Joaquim Sobrinho (Federação do Comércio do Estado do 
Maranhão – Fecomércio-MA); Fábio Henrique Ribeiro (presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de São Luís – CDL); Cristiane Corrêa (gerente estadual de Políticas 
Públicas do Sebrae Maranhão); Roberto Bastos (relações institucionais da Fiema), Ranio 
Gamita (Fórum Contábil), Shirley Cunha (Associação de Jovens Empresários – AJE), 
Wanderson Vasconcelos (Associação Comercial do Maranhão – ACM), Radamesse 
Bezerra e Franklin Pacheco (membros do Conselho Regional de Contabilidade – CRC), 
Bernardo Cardoso dos Santos Filho (presidente do Sindicato dos Contabilistas Maranhão 
– SindCont-MA), entre outros. 
 
Homenagem  
 
Durante a reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa (FMPE), foi 
aprovada pelos membros participantes o envio de uma moção de congratulações ao 
deputado federal catarinense Jorginho Mello (PR), que foi eleito ao Senado no pleito de 
outubro último. Mello é presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena 
Empresa (FPMPE), no Congresso Nacional, em Brasília-DF. A convite do deputado 
Adriano Sarney, Mello esteve em São Luís-MA, prestigiando o lançamento da FMPE, em 
junho de 2017. 
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Othelino é homenageado com mais alta comenda do Poder Judiciário do Maranhão 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi 
homenageado, nesta sexta-feira (9), com a Medalha Especial do Mérito Cândido 
Mendes, mais alta comenda concedida pelo Poder Judiciário maranhense, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça. A entrega da honraria 
aconteceu em sessão solene, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), como parte 
das comemorações pelos 205 anos de instalação da Corte Estadual de Justiça. 
 
A homenagem foi fruto de indicação do desembargador José Joaquim Figueiredo do 
Anjos, presidente do TJMA, e do desembargador Marcelo Carvalho, corregedor-geral de 
Justiça, e aprovada, por unanimidade, pelos demais membros da Corte. 
 
“Recebemos esse reconhecimento do Tribunal de Justiça como uma homenagem ao 
Poder Legislativo e ao povo do Maranhão, que nós representamos. Temos uma relação 
institucional boa com o Poder Judiciário, assim como temos com o Poder Executivo, 
porque assim deve ser no Estado Democrático de Direito e quem ganha com isso é a 
sociedade maranhense”, afirmou Othelino Neto. 
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O presidente destacou, ainda, a felicidade em receber a comenda máxima do Judiciário, 
como um reconhecimento ao trabalho responsável que vem desenvolvendo à frente da 
Assembleia Legislativa. “Sinto-me muito feliz em receber a comenda máxima do 
Judiciário e, nas palavras do presidente José Joaquim, é um reconhecimento pela forma 
responsável como o Poder Legislativo, por hora sobre o nosso comando, tem conduzido 
as coisas de interesse do Judiciário maranhense”, completou. 
 
Na ocasião também foram agraciados magistrados de outros tribunais, procuradores, 
advogados, autoridades militares, além de magistrados maranhenses e uma servidora 
do Judiciário maranhense, com as medalhas dos Bons Serviços Desembargador Bento 
Moreira Lima e do Mérito Judiciário Antonio Rodrigues Vellozo. “Não se trata do 
respeito, carinho ou amizade, mas porque são merecedores, não só o deputado Othelino 
Neto, mas todos os colegas homenageados”, assinalou o presidente do TJMA, José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos. 
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Adriano Sarney apresenta o Código de Defesa do Contribuinte 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), presidente da Frente Parlamentar da Micro e 
Pequena Empresa (FMPE), reuniu lideranças do setor empresarial para apresentar e 
debater o Projeto de Lei nº 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 foi realizado nesta sexta-feira (dia 9), na Sala de 
Comissões Waldir Filho, da Assembleia Legislativa. 
 
“O código visa dar segurança jurídica em muitos pontos importantes da relação do Fisco 
com o contribuinte, como a questão da negativação por falta de pagamento de algum 
imposto ou taxa. Nós queremos dar transparência a todo este processo, que é muito 
importante também para o empresário que, por ventura, tiver bens apreendidos ou 
retidos. Então, trata-se de um conjunto de normas e regras para assegurar ao cidadão 
os seus direitos”, explicou Adriano. 
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Participaram do encontro Luís Joaquim Sobrinho (Federação do Comércio do Estado do 
Maranhão – Fecomércio-MA); Fábio Henrique Ribeiro (presidente da Câmara de 
Dirigentes Lojistas de São Luís – CDL); Cristiane Corrêa (gerente estadual de Políticas 
Públicas do Sebrae Maranhão); Roberto Bastos (relações institucionais da Fiema), Ranio 
Gamita (Fórum Contábil), Shirley Cunha (Associação de Jovens Empresários – AJE), 
Wanderson Vasconcelos (Associação Comercial do Maranhão – ACM), Radamesse 
Bezerra e Franklin Pacheco (membros do Conselho Regional de Contabilidade – CRC), 
Bernardo Cardoso dos Santos Filho (presidente do Sindicato dos Contabilistas Maranhão 
– SindCont-MA), entre outros. 
 
Homenagem 
 
Durante a reunião da Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa (FMPE), foi 
aprovada pelos membros participantes o envio de uma moção de congratulações ao 
deputado federal catarinense Jorginho Mello (PR), que foi eleito ao Senado no pleito de 
outubro último. 
 
Mello é presidente da Frente Parlamentar Mista da Micro e Pequena Empresa (FPMPE), 
no Congresso Nacional, em Brasília-DF. A convite do deputado Adriano Sarney, Mello 
esteve em São Luís-MA, prestigiando o lançamento da FMPE, em junho de 2017. 
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Por proposição do Deputado Zé Inácio (PT), foi publicado nesta quinta-feira 08/11, no 
diário da Assembleia Legislativa a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 
que irá investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis construídos pela empresa 
Cyrela no Maranhão. 

 
 
O Requerimento de nº 129/18, que originou a comissão, é de autoria do Deputado 
Estadual Zé Inácio (PT). Na próxima segunda-feira 12/11, será realizada reunião da 
comissão para eleição do presidente, vice, relator e elaboração do plano de trabalho. 
 
“A abertura da CPI é um clamor da população que nos buscou na Assembleia, após várias 
ações judiciais já tramitarem para reparar os danos sofridos, mas precisamos aprofundar 
essa investigação sobre a Cyrela que tem descumprindo os direitos dos consumidores”, 
disse Zé Inácio. 
 
No Diário da Assembleia já consta a lista dos deputados que irão compor a CPI. A 
comissão será composta por sete parlamentares e sete suplentes, que deverão no prazo 
de 120 dias apurar as responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos 
condomínios Jardim Toscana e Jardim Provence, no bairro Altos do Calhau, Vitória, no 
bairro Forquilha, e Pleno Residencial, no bairro Jaracati, que apresentaram imensuráveis 
falhas e problemas na  construção dos empreendimentos como: vazamento de gás, 
irregularidades no sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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Presidente Othelino é homenageado com mais alta comenda do Poder Judiciário do 
Maranhão 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi 
homenageado, nesta sexta-feira (9), com a Medalha Especial do Mérito Cândido 
Mendes, mais alta comenda concedida pelo Poder Judiciário maranhense, em 
reconhecimento aos relevantes serviços prestados à Justiça. A entrega da honraria 
aconteceu em sessão solene, no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), como parte 
das comemorações pelos 205 anos de instalação da Corte Estadual de Justiça. 
 
A homenagem foi fruto de indicação do desembargador José Joaquim Figueiredo do 
Anjos, presidente do TJMA, e do desembargador Marcelo Carvalho, corregedor-geral de 
Justiça, e aprovada, por unanimidade, pelos demais membros da Corte. 
 
“Recebemos esse reconhecimento do Tribunal de Justiça como uma homenagem ao 
Poder Legislativo e ao povo do Maranhão, que nós representamos. Temos uma relação 
institucional boa com o Poder Judiciário, assim como temos com o Poder Executivo, 
porque assim deve ser no Estado Democrático de Direito e quem ganha com isso é a 
sociedade maranhense”, afirmou Othelino Neto. 
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O presidente destacou, ainda, a felicidade em receber a comenda máxima do Judiciário, 
como um reconhecimento ao trabalho responsável que vem desenvolvendo à frente da 
Assembleia Legislativa. “Sinto-me muito feliz em receber a comenda máxima do 
Judiciário e, nas palavras do presidente José Joaquim, é um reconhecimento pela forma 
responsável como o Poder Legislativo, por hora sobre o nosso comando, tem conduzido 
as coisas de interesse do Judiciário maranhense”, completou. 
 
Na ocasião também foram agraciados magistrados de outros tribunais, procuradores, 
advogados, autoridades militares, além de magistrados maranhenses e uma servidora 
do Judiciário maranhense, com as medalhas dos Bons Serviços Desembargador Bento 
Moreira Lima e do Mérito Judiciário Antonio Rodrigues Vellozo. “Não se trata do 
respeito, carinho ou amizade, mas porque são merecedores, não só o deputado Othelino 
Neto, mas todos os colegas homenageados”, assinalou o presidente do TJMA, José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos. 

 


