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Duarte Jr. diz que vai investigar postos de combustíveis no Maranhão 

 
 
Nesta terça (12), a Assembleia aprovou requerimento do deputado Duarte Jr. para que 
201 postos no Maranhão sejam notificados e expliquem, num prazo de 10 dias, contados 
a partir do recebimento da notificação, o aumento dos preços acima da alíquota do 
ICMS, além da maioria estar cobrando o mesmo preço. 
 
Duarte Jr. esclarece que, com o aumento de 25% para 28,5% no ICMS, o preço dos 
combustíveis deveria subir R$ 0,08 centavos, mas o que se percebe nos postos é o 
aumento de mais de R$ 0,20 centavos. Também há suspeita de prática de cartel, já que 
a maioria dos postos elencados estão cobrando o mesmo valor de R$ 4,19. “Não importa 
qual região, o que nós percebemos que o valor cobrado é de R$ 4,19, o que é um absurdo 
e configura uma suposta prática de cartel, que precisa ser investigada seriamente por 
essa casa”, informa o deputado. 
 
Ele explica que, caso não haja justificativas e se confirme a formação de cartel, os postos 
sofrerão uma série de medidas. “Vamos estabelecer uma série de investigações e 
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fundamentos e repassar aos órgãos de defesa do consumidor para que haja redução do 
valor para o consumidor maranhense”, informa Duarte Jr. 
 
Ex-presidente do Procon/MA, Duarte Jr. já havia trabalhado, em parceria com outros 
órgãos de defesa do consumidor, pela redução do preço dos combustíveis no Maranhão 
em 2015, então considerado o Estado com o combustível menos caro do Brasil. “E digo 
menos caro pois não é corretor afirmar que o combustível em nosso país é barato”, 
completa Duarte. 
 
Agora as notificações e investigações nos 201 postos sob suspeita de cartel no Estado 
serão realizadas pela Assembleia em parceria com a Rede Estadual de Defesa do 
Consumidor (RedCon), da qual fazem parte o Procon/MA, Defensoria Pública, Ministério 
Público, OAB e Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. 
 
Os deputados estaduais Vinícius Louro e Dr. Yglésio reforçaram a necessidade de 
investigação dos postos e se colocaram à disposição para uma atuação conjunta que 
garanta preços justos aos consumidores maranhenses. 
 
O que é cartel? 
 
Cartel é quando um grupo de empresas que atuam na mesma área, na oferta do mesmo 
produto, tramam, combinam preços com o objetivo de ampliar os lucros para cada uma 
delas. Em contrapartida, este conluio faz com que consumidores paguem mais caro pelos 
produtos. A legislação brasileira considera a formação de cartel um crime contra a ordem 
econômica, com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. 
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Ciro Neto participa de reunião de comissões sobre a situação das barragens do 
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O deputado Ciro Neto (PP), membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável, participou, na manhã desta terça-feira (12), da reunião dessa comissão com 
a Comissão de Obras e Serviços Públicos, para a discussão da situação das barragens do 
Maranhão. A reunião contou com a presença dos deputados Rigo Teles (PV), presidente 
da Comissão de Meio Ambiente, e Felipe dos Pneus (PRTB), presidente da Comissão de 
Obras, além de representantes da FAMEM e de municípios afetados. 
 
Ciro Neto (PP) aproveitou o momento para confirmar presença em outra reunião, sobre 
a segurança da Barragem Rio Flores, a ser realizada pela Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (FAMEM), no dia 16 de março, às 9h, na Câmara Municipal de 
Pedreiras. 
 
Segundo o diretor da Defesa Civil de Trizidela do Vale, Antônio de Souza, o rompimento 
da Barragem do Rio Flores pode prejudizar moradores de povoados das cidades de 
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Joselândia, São José dos Basílios e Santo Antônio dos Lopes, além da zona urbana de 
Trizidela do Vale e Pedreiras. 
 
Edilson Branco, do Comitê de Bacia Hidrográfica do Rio Mearim, reforçou a importância 
da segurança nas barragens, “A população não tem o real conhecimento sobre a situação 
da barragem”. 
 
O rompimento da barragem de Joselândia implicaria em perda de vida, além de prejuízos 
à fauna e à flora. O prefeito de Pedreiras, Antônio França, solicitou a retomada do 
projeto original da construção da barragem, que tinha como função aumentar a 
capacidade de plantio da região do Médio Mearim. 
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Erlanio Xavier e Clayton Noleto recebem Título de Cidadão de São Luís 

Em sessão solene realizada na Câmara Municipal de São Luís nesta segunda-feira (11), o 
presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem), prefeito 
Erlanio Luna Xavier (Igarapé Grande), e o secretário estadual de Infraestrutura, Clayton 
Noleto Silva, receberam o Título de Cidadão de São Luís. 
 
A honraria foi proposta pelo vereador Marquinhos (DEM) e aprovada, de forma 
unânime, pelo plenário da Casa. 
 

 
 
A cerimônia foi comandada pelo presidente da Câmara, Osmar Filho (PDT), e contou com 
as participações de deputados federais, deputados estaduais, além de representantes 
do governo do estado e da prefeitura da capital. Também estiveram presentes, além do 
autor da proposição, os vereadores Ricardo Diniz (PRTB), Pavão Filho (PDT), Genival Alves 
(PRTB), Joãozinho Freitas (PTB) e Fátima Araújo (PC do B). 
 
Marquinhos frisou que os homenageados são merecedores da homenagem por 
possuírem relevantes serviços prestados à São Luís. 
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“Erlanio, este título é uma homenagem pelo que você fez por São Luís e nossos 
munícipes, nas gestões dos prefeitos Jackson Lago, Tadeu Palácio e Edivaldo Holanda, 
das quais você participou. Clayton, você nos surpreendeu pelo carinho e o empenho que 
vem tratando São Luís, à frente das obras determinadas pelo governador Flávio Dino. 
Este é um gesto que nós, vereadores, podemos fazer pelas pessoas que muito se 
empenham por São Luís”, afirmou. 
 
Osmar Filho parabenizou os agraciados e disse que capital maranhense agradece por 
seus feitos. 
 
Erlanio Xavier afirmou que recebia o título com extrema gratidão; lembrou que mora em 
São Luís há 15 anos e em seu território, quando morrer, deseja ser enterrado. Ele 
ressaltou que os vereadores Pavão Filho e Ivaldo Rodrigues são testemunhas de seu 
empenho por São Luís, sobretudo na gestão do ex-prefeito Jackson Lago. 
 
Já Clayton Noleto, agradeceu a distinção da Câmara e aos presentes disse que saiu de 
Imperatriz, do bairro Bacuri, onde morava, para, à frente da Secretaria de Infraestrutura, 
na capital, auxiliar o governador Flávio Dino a realizar obras em todo o Maranhão e, 
sobretudo, em São Luís e Imperatriz, que disputam as atenções do governo. “E esta 
disputa me fez alcançar este momento, aqui na Câmara”, resumiu. 
 
Além dos familiares e amigos dos homenageados, estiveram presentes os deputados 
federais Márcio Jerry (PCdoB), Rubens Pereira Júnior (PCdoB), – atual secretário de 
Estado das Cidades — e Juscelino Filho (DEM); os deputados licenciados e secretários de 
estado, Márcio Honaiser (PDT) e Ana do Gás (PC do B); os deputados estaduais Rildo 
Amaral (SD) e Ciro Neto (PP); além do senador Weverton Rocha (PDT). 
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Deputado Adriano apoia debate sobre barragens do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou da reunião conjunta das comissões 
de Obras e Meio Ambiente, nesta terça-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa. Na pauta, 
avaliação das barragens nas bacias hidrográficas do Estado, especialmente a Barragem 
do Rio Flores e os riscos de um eventual acidente, que pode atingir milhares de pessoas 
da região da Bacia do Mearim. 
 
“É muito importante esse trabalho que está sendo iniciado na Assembleia para que a 
gente possa propor soluções para a preservação dos recursos hídricos do nosso Estado 
e avaliar ações para prevenir acidentes e danos ao meio ambiente e à população de 
dezenas de municípios da região”, disse Adriano. 
 
No total são 11 barragens no Maranhão e a preocupação maior é com a falta de 
manutenção das obras. A Barragem do Flores, localizada no município de Joselândia, na 
Região Central do Maranhão, está sob a responsabilidade do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), mas os parlamentares e demais convidados à reunião 
entendem que a gestão da barragem deve ser feita pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), pois o DNOCS não tem 
representação no Maranhão, diferentemente da CODEFASF. 
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Neste sentido, está marcado para o próximo dia 16 uma audiência pública na Câmara 
Municipal de Pedreiras (localizada na Região Central, que integra dezenas de municípios 
como Esperantinópolis, Presidente Dutra, São José dos Basílios e Tuntum) para discutir 
a situação de várias outras barragens na região, como a do Rio Pericumã. 
 
Também participaram da reunião os deputados Rigo Teles (PV, presidente da Comissão 
de Meio Ambiente), Felipe dos Pneus (PRTB, presidente da Comissão de Obras), Vinicius 
Louro (PR), Zé Gentil (PRB), Ciro Neto (PP), Mical Damasceno (PTB) e Pastor Cavalcante 
(PROS); Rita de Cássia Cunha, engenheira agrônoma da Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (FAMEM) ;  Cleber Branco, representando a sociedade civil; Odéssio 
Ribeiro, secretário de Meio Ambiente de Arari; Antônio de Sousa, Coordenador da 
Defesa Civil; Maísa Moraes, vereadora de São Luís Gonzaga; Rogério Jerônimo, vereador 
de São Luís Gonzaga; José Raimundo Filho, Raimundo Pereira e Manuel Fernandes, do 
Comitê de Bacia do Rio Mearim; José Oliveira Brito, secretário de Meio Ambiente de 
Bacabal; Antônio de França, prefeito de Pedreiras; Edilson Carvalho, engenheiro da 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (SEINC). 
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Blog do Aquiles Emir 
 
O deputado Duarte Júnior (PCdoB), que nesta terça-feira (12), inovou ao transformar a 
Assembleia Legislativa em órgão fiscalizador de preços, com a aprovação de um 
requerimento para que 201 postos de combustíveis expliquem ao parlamento suas 
planilhas de custo, bem que poderia iniciar essa investigação pelo Governo do Estado, 
dessa forma é possível imaginar que o primeiro a ser convocado será o secretário 
estadual de Fazenda, Marcellus Ribeiro. 
 
Segundo o nobre parlamentar, não se justificam os preços de gasolina depois do reajuste 
do ICMS, de 25% para 28,5%, pois o aumento máximo que poderia ser repassado para o 
consumidor final seria de R$ 0,08, mas em alguns postos, acrescenta, este aumento teria 
chegado a R$ 0,20. 
 
Não se sabe com base em qual valor Duarte Júnior fez seus cálculos, já que o preço é 
livre e não tabelado, mas existe uma tabela sobre a qual ele pode fazer uma melhor 
interpretação sobre a prática do comércio de combustível, o Ato Cotepe de 22 de 
fevereiro que passou a vigorar em 1º de março. 

http://www.aquilesemir.com.br/2019/03/duarte-junior-bem-que-poderia-comecar.html?spref=tw/
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Os valores ali fixados são os fornecidos pelos estados como referência, e a Secretaria de 
Fazenda do Estado fixou a gasolina comum em R$ 4,03 e a aditivada em R$ 5,70, ou seja, 
é sobre esses preços que incide o ICMS, independentemente de por quanto o 
combustível é vendido, portanto, além dos donos dos postos, bem que poderia ser 
convocado para prestar esclarecimentos aos deputados o secretário de Fazenda, 
Marcellus Ribeiro para dizer onde encontrou esses valores, principalmente da gasolina 
aditivada. 
 
A ida do secretário ajudaria ainda os nobres parlamentares a entenderem que a 
tributação da gasolina no Maranhão, ao contrário do que diz Duarte Júnior, não passou 
de 25% para 28,5%, mas para 30,5%, porque é acrescido a essa alíquota mais 2%, que é 
a parte repassada ao Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (Fumacop), cujo balanço 
sobre quanto arrecada por ano e quantos pobres socorre nunca foi apresentado à 
sociedade. 
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Cleide Coutinho pede construção de praças de esportes em municípios maranhenses 

A deputada Cleide Coutinho (PDT), em pronunciamento feito na sessão desta terça-feira 
(12), pediu ao governador Flávio Dino (PCdoB) que adote providências para a construção 
de praças de esportes nas cidades de São Luís, Caxias, Coroatá, São Mateus e Colinas. 
 

 
 
De acordo com a deputada, a construção das praças será de fundamental importância 
para que os jovens desenvolvam o gosto pelo esporte e, acima de tudo, os afaste das 
drogas, por exemplo. 
 
“Eu espero que o governador Flávio Dino faça essa grande realização para que as cidades 
possam ter um parque de recreação para esporte radical. Não tenho dúvida que essa 
medida ajudará os jovens a sair das drogas e das convivências ruins”, disse Cleide 
Coutinho. 
 
A deputada também afirmou que vai pedir o apoio do secretário de Estado de Esporte e 
Lazer, Rogério Cafeteira, do secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento 
Urbano, Rubens Júnior, e da senadora Eliziane Gama, para que ajudem na concretização 
daqueles espaços esportivos. 
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“Desde já agradeço ao governador Flávio Dino, porque eu sei que ele vai se sensibilizar 
com esse pedido. Também agradeço ao prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda, pois, 
tenho certez que ele vai firmar parceria com o governador para a construção dessa praça 
aqui na capital”, finalizou. 
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Rigo Teles destaca eleição da Unale e datas de conferências em várias regiões do Brasil 

O deputado Rigo Teles (PV) destacou, na sessão desta terça-feira (12), a reunião que 
aconteceu ontem na sede da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais 
(Unale), em Brasília, quando foram eleitos os novos integrantes da diretoria da entidade. 
Ele também anunciou as datas que serão realizadas conferências em várias regiões do 
Brasil. 
 

 
 
O Maranhão contará com nove representantes. Rigo Teles, que faz parte da diretoria da 
Unale desde 1999, ficou como tesoureiro-geral da Diretoria; Arnaldo Melo ( (MDB) e 
Hélio Soares (PR) farão parte do Conselho Fiscal; Daniella Tema  (DEM) ficou nas 
Secretarias da Mulher e da Juventude; Leonardo Sá (PR) integrará a Secretaria de Saúde 
e Frente Parlamentar Interestadual em Defesa dos Diretos da Pessoa com Epilepsia; 
Helena Duailibe (Solidariedade)  também fará parte da Secretaria de Saúde. 
 
O deputado Vinícius Louro (PR) ficou na Secretaria das Cidades; Wellington do Curso 
(PSDB) na Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia, e Adelmo Soares na Vice-
Presidência da Secretaria de Agricultura. 
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Durante seu pronunciamento, Rigo Teles ressaltou que o Maranhão está com 100% dos 
deputados filiados à Unale. Disse também que a entidade já contou com 1.059 
deputados estaduais em todo Brasil, mas que, hoje, tem apenas 480 filiados. Segundo 
ele, o número reduziu em decorrência da eleição do ano passado, onde alguns foram 
eleitos deputados federais, outros não se reelegeram e outros não disputaram as 
eleições. 
 
Conferências 
 
Ao longo do ano, ocorrerão cinco conferências da UNALE em várias regiões do país. A 
primeira será em Brasília, dia 25 de abril; a segunda, dia 13 de junho, no Acre, e a terceira, 
dia 5 de junho, na região Sudeste. A quarta acontecerá nos dias 22 e 23 de agosto, em 
Santa Catarina, e a quinta, no dia 26 de setembro, será realizada no Ceará. 
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Antônio Pereira destaca a importância do novo Socorrão de Imperatriz para a Região 
Tocantina 

O deputado Antônio Pereira ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na segunda-feira 
(11), e destacou a importância do novo Hospital Socorrão da cidade de Imperatriz para 
milhares de pessoas residentes nos 42 municípios da próspera Região Tocantina. 
 

 
 
O democrata lembrou que participou da visita à área onde será construído o Socorrão, 
acompanhado dos secretários Clayton Noleto (SInfra); Carlos Lula (Saúde) e de oito 
vereadores, capitaneados pelo presidente da Câmara, Zé Carlos Pé de Pato. 
 
Antônio Pereira afirmou que a visita foi o pontapé inicial para a concretização do seu 
trabalho iniciado desde 2006, para atender uma necessidade premente da população da 
Região Tocantina. O hospital terá 400 leitos e atenderá urgência e emergência. 
 
SONHO DA POPULAÇÃO 
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Em nome do povo da região, Antônio Pereira agradeceu ao governador Flávio Dino, pois 
entende que a visita dos dois secretários ao terreno de 62 mil metros quadrados onde 
será construído o Socorrão, foi decisão do chefe do Executivo Estadual. 
 
Para Antônio Pereira, a visita técnica oficializou a construção do hospital ao povo da 
Região Tocantina. “Por questão de tempo, o projeto do Hospital de Urgência e de 
Emergência de São Luís que será adaptado para o Socorrão de Imperatriz”, revelou. 
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Instituição de ensino lidera o ranking das empresas mais reclamadas no Maranhão, à 
frente do Banco do Brasil e Cemar 

 
 
A Faculdade Pitágoras é a empresa com maior número de reclamações de consumidores 
em todo o Estado no ano de 2018, liderando o ranking das empresas mais reclamadas à 
frente do Banco do Brasil e da Cemar. Divulgado pelo PROCON Maranhão com base no 
artigo 44 do Código de Defesa do Consumidor, o ranking é elaborado com dados do 
Sistema Nacional de Informações de Defesa do Consumidor (Sindec). 
 
Presidente da Comissão Parlamentar de Direitos Humanos e Minorias, Duarte Jr. 
classificou de façanha a liderança negativa do Pitágoras. “De forma impressionante, a 
Faculdade Pitágoras, que tem menos de 20 mil alunos, conseguiu ficar na frente de 
empresas que têm milhões de consumidores, como Banco do Brasil e Cemar. Realmente 
é uma façanha que precisa ser combatida. Isso é um verdadeiro absurdo porque essa 
instituição cobra e cobra caro, para prestar um serviço de educação, que é um direito 
social fundamental que todos nós temos”, ressaltou o deputado. 
 
Já processada diversas vezes pelo PROCON e pela Defensoria Pública, o Pitágoras 
acumula como principais reclamações a demora no atendimento, falhas no sistema 
online e não oferta de disciplinas no período correto, além da oferta não prevista de 
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muitas disciplinas na modalidade de ensino a distância. “Aqui no Maranhão nós não 
vamos permitir que prestem um serviço de péssima qualidade, mercantilizando a 
educação, trocando professor por ensino a distância sem qualidade”, completa Duarte. 
 
Diante desse cenário educacional caótico promovido pela Faculdade Pitágoras, Duarte 
Jr. propôs, em plenária, duras medidas contra a instituição: “Nós deputados precisamos 
nos unir e buscar realizações ainda mais efetivas para que essa instituição seja 
processada com base na lei. E se não tiver condições de prestar um serviço educacional 
como o cidadão maranhense precisa e merece, que ela seja proibida de realizar novas 
matrículas”. 
 
Bancos e telefonia são maioria na lista 
 
O ranking das 10 empresas mais reclamadas do Maranhão é dominado por bancos e 
empresas de telefonia (veja o quadro). Atrás do Pitágoras, com 209 reclamações, está o 
Banco do Brasil, com 170 reclamações, sendo as principais queixas contra o BB a demora 
no atendimento, descontos indevidos e problemas de acessibilidade. A empresa de 
telefonia Oi Móvel, terceira colocada, tem 149 reclamações, a maioria sobre cobrança 
indevida, falha na prestação de serviços e descumprimento de ofertas. Já a Cemar, em 
quarto lugar com 134 reclamações, continua na mira dos consumidores devido a cortes 
indevidos, fatura dupla e alteração da data de vencimento sem aviso prévio. Completam 
o ranking a Claro e a Oi Fixo, (113 reclamações cada), Motorola (109), Bradesco e Caixa 
(107), e Bradescard (78). 
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Andreia Martins Rezende recebe comenda “Mulher Nota 10” da Câmara de Balsas 

 
 
A manhã da última segunda-feira (11), foi de homenagens na Câmara de Vereadores de 
Balsas. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nasexta-feira (8), a Casa 
realizou uma Sessão Solene em que condecorou com a honraria ‘Mulheres nota 10’, 
algumas mulheres que se destacam e fazem a diferença na sociedade e no município, 
como a deputada estadual Andreia Martins Rezende(DEM). 
 
A comenda foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, que entregaramàs mãos da 
tia da deputada, a ex-prefeita de São Félix de Balsas, Socorro Martins. Na oportunidade, 
o presidente da Câmara, vereador Moisés Coelho e os vereadores Isaura do Sindicato, 
Paulo Jr., Sargento Luzivaldo, Professor Nelson Ferreira, Niltinho e Aumauri Carneiro 
gravaram um vídeo em que expressam e justificam a escolha da deputada estadual como 
uma “Mulher Nota 10”.  
 
“É com muita honra que entregamos a comenda para essa mulher guerreira, de fibra, 
que tem nos dado uma verdadeira aula de superação de vida. Você tem orgulhado muito 
não só as mulheres de Balsas, como os homens e todos do Maranhão”, ressaltou o 
presidente da Câmara. 
 
Ao receber a honraria, Andreia Martins Rezende declarou que foi uma das homenagens 
que mais a emocionou nos últimos anos. 
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“Tenho orgulho em ter meu nome registrado na história dessa cidade que tanto amo! 
Sou muito grata e honrada em ser a deputada estadual de Balsas e por ter grandes 
vereadores junto comigo em meu projeto político”, enfatizou a parlamentar. 
 
A homenagem que ocorre há 15 anos e tem objetivo de despertar nas mulheres os 
valores e direitos e para destacar as mulheres que sobressaem na sociedade balsense. 
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Zé Inácio destaca Campanha da Fraternidade 2019 e convida para sessão especial 

 
 
O Deputado Zé Inácio subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11) 
para dar destaque ao lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. 
 
O lançamento aconteceu no último sábado (09) no Multicenter Sebrae e foi conduzida 
pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário. 
 
A Campanha da Fraternidade realizada pela Igreja Católica traz como tema deste ano 
“Fraternidade e Políticas Públicas”, com lema bíblico que foi extraído do livro do profeta 
Isaías: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). 
 
“A escolha do tema deste ano é de grande importância, pois convida o cidadão não só a 
pensar na importância das políticas públicas, mas a entender como elas funcionam, 
como fiscalizar a aplicação dessas políticas e a cobrar do governo mais ações”, disse Zé 
Inácio. 
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Zé Inácio disse ainda que o tema da Campanha convida não só a população em geral a 
pensar sobre a importância das políticas públicas, mas também o legislativo a debater e 
dar visibilidade a temática do direito e da justiça. 
 
O deputado aproveitou o momento para fazer um convite para a Sessão Especial da 
Campanha da Fraternidade 2019, requerimento de sua autoria, que ocorrerá na próxima 
quinta-feira (14) com a participação do Bispo de São Luís, Dom José Belisário, a secretária 
executiva do Regional Nordeste 5 da CNBB, Martha Bispo, o Secretário de Estado dos 
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves e Maria Ribeiro, 
representando o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente Padre 
Marcos Passerini. 
 
Da assessoria 
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Adriano apoia debate sobre barragens no Maranhão 

 
Deputado Adriano participou de reunião conjunta que debateu situação de barragens 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou da reunião conjunta das comissões 
de Obras e Meio Ambiente, nesta terça-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa. Na pauta, 
avaliação das barragens nas bacias hidrográficas do Estado, especialmente a Barragem 
do Rio Flores e os riscos de um eventual acidente, que pode atingir milhares de pessoas 
da região da Bacia do Mearim. 
 
“É muito importante esse trabalho que está sendo iniciado na Assembleia para que a 
gente possa propor soluções para a preservação dos recursos hídricos do nosso Estado 
e avaliar ações para prevenir acidentes e danos ao meio ambiente e à população de 
dezenas de municípios da região”, disse Adriano. 
 
No total são 11 barragens no Maranhão e a preocupação maior é com a falta de 
manutenção das obras. A Barragem do Flores, localizada no município de Joselândia, na 
Região Central do Maranhão, está sob a responsabilidade do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), mas os parlamentares e demais convidados à reunião 
entendem que a gestão da barragem deve ser feita pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), pois o DNOCS não tem 
representação no Maranhão, diferentemente da CODEFASF. 
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Adriano considerou discussão importante para a busca de soluções para preservação dos recursos hídricos e  
prevenção de danos ambientais 

 
Neste sentido, está marcado para o próximo dia 16 uma audiência pública na Câmara 
Municipal de Pedreiras (localizada na Região Central, que integra dezenas de municípios 
como Esperantinópolis, Presidente Dutra, São José dos Basílios e Tuntum) para discutir 
a situação de várias outras barragens na região, como a do Rio Pericumã. 
 
Também participaram da reunião os deputados Rigo Teles (PV, presidente da Comissão 
de Meio Ambiente), Felipe dos Pneus (PRTB, presidente da Comissão de Obras), Vinicius 
Louro (PR), Zé Gentil (PRB), Ciro Neto (PP), Mical Damasceno (PTB) e Pastor Cavalcante 
(PROS); Rita de Cássia Cunha, engenheira agrônoma da Federação dos Municípios do 
Estado do Maranhão (FAMEM) ;  Cleber Branco, representando a sociedade civil; Odéssio 
Ribeiro, secretário de Meio Ambiente de Arari; Antônio de Sousa, Coordenador da 
Defesa Civil; Maísa Moraes, vereadora de São Luís Gonzaga; Rogério Jerônimo, vereador 
de São Luís Gonzaga; José Raimundo Filho, Raimundo Pereira e Manuel Fernandes, do 
Comitê de Bacia do Rio Mearim; José Oliveira Brito, secretário de Meio Ambiente de 
Bacabal; Antônio de França, prefeito de Pedreiras; Edilson Carvalho, engenheiro da 
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio e Energia (SEINC). 
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Deputado Zé Inácio destaca Campanha da Fraternidade 2019 e convida para sessão 
especial 

 
Deputado Zé Inácio diz que Poder Legislativo deve dar visibilidade ao tema da Campanha da Fraternidade 

 
O deputado estadual Zé Inácio subiu à tribuna da Assembleia Legislativa nessa segunda-
feira (11) para dar destaque ao lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. 
 
O lançamento aconteceu no último sábado (9), no Multicenter Sebrae, e foi conduzido 
pelo arcebispo de São Luís, Dom José Belisário. 
 
A Campanha da Fraternidade, realizada pela Igreja Católica, traz como tema deste ano 
“Fraternidade e Políticas Públicas”, com lema bíblico que foi extraído do livro do profeta 
Isaías: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). 
 
“A escolha do tema deste ano é de grande importância, pois convida o cidadão não só a 
pensar na importância das políticas públicas, mas a entender como elas funcionam, 
como fiscalizar a aplicação dessas políticas e a cobrar do governo mais ações”, disse Zé 
Inácio. 
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Zé Inácio disse ainda que o tema da campanha convida não apenas a população em geral 
a pensar sobre a importância das políticas públicas, mas também o Poder Legislativo a 
debater e dar visibilidade à temática do direito e da justiça. 
 
O deputado aproveitou o momento para fazer um convite para a Sessão Especial da 
Campanha da Fraternidade 2019, fruto de requerimento de sua autoria, que ocorrerá na 
próxima quinta-feira (14/03), com a participação do arcebispo de São Luís, Dom José 
Belisário, da secretária executiva do Regional Nordeste 5 da CNBB, Martha Bispo; do 
secretário de Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, 
e de Maria Ribeiro, representando o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do 
Adolescente Padre Marcos Passerini. 
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Wellington do Curso pede ao MP para apurar responsabilidade do governo no 
desabamento do Castelinho 

 
Wellington solicitou ao MP que investigue possível culpa do governo no desastre 

 
O deputado estadual Wellington do Curso ofereceu representação a fim de que o 
Ministério Público do estado apure a responsabilidade do Governo do Maranhão de ao 
expor a vida de maranhenses a risco pela falta de manutenção no ginásio castelinho, em 
que o próprio teto desabou no dia 06 de março de 2019. Quando o teto do Ginásio 
Castelinho desabou, dois funcionários estavam no local na hora do acidente, mas 
ninguém saiu ferido. No momento do desabamento, chovia bastante na região. Um 
segurança percebeu o início da queda da estrutura e chamou o outro funcionário para 
sair do local, antes da queda da estrutura. 
 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento se deu na parte metálica, que 
compõe a estrutura. 
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Cobertura do Castelinho desabou na Quarta-Feira de Cinzas, durante temporal 

 
“O entendimento dos Tribunais tem sido no sentido de que cabe ao Estado a 
responsabilidade do réu pela ocorrência de evento danoso, visto que a ele incumbia 
manter o ginásio em perfeitas condições para a prática de esportes. No fatídico caso que 
aconteceu em São Luís, não houve dano a ninguém, mas constata-se o risco, sendo este 
elemento suficiente para que o Estado seja responsabilizado por não arcar com sua 
obrigação de fazer, sendo ela a manutenção periódica do estádio”, disse o deputado 
Wellington. 
 
Abaixo, cópia do pedido formulado por Wellington ao Ministério Público do Maranhão 
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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: 
Neto Evangelista destaca o sucesso do Carnaval de São 

Luís e o Lava Pratos de São José de Ribamar 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/03/2019 

Neto Evangelista destaca o sucesso do Carnaval de São Luís e o Lava Pratos de São José 
de Ribamar 

 
 
“Foi um carnaval pujante, da inclusão e que há muito tempo não acontecia na nossa 
cidade. Vimos uma São Luís mais iluminada, cheia de turistas embalados por uma 
programação diversificada, com ênfase nas manifestações populares do nosso Estado”, 
destacou o deputado Neto Evangelista (DEM), sobre a Carnaval do Maranhão, na tribuna 
da Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira (11). 
 
Mais de 267 atrações passaram pelos circuitos da Beira Mar, Madre Deus, Ceprama e 
Lagoa da Jansen. Os blocos tradicionais e alternativos, as turmas de samba, os grupos de 
tambor de crioula e os shows fizeram a alegria de cerca de 500 mil foliões nos cinco dias 
de diversão. 
 
“E o que mais chamou atenção em todos os circuitos foi a inclusão. Tinha área coberta 
reservada para cadeirantes, intérprete de libras, banheiros químicos, assentos 
preferenciais para idosos, pessoas com mobilidade reduzida, surdos, entre outros, nas 
arquibancadas. Parabenizo o governador do Estado, Flavio Dino (PCdoB), o secretário de 
Estado da Cultura, Diego Galdino, e o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT) 
pela maneira como organizaram a festa”, elogiou o parlamentar. 
 
Lava Pratos – Ele também destacou o sucesso do tradicional Carnaval fora de época, o 
Lava Pratos de São José de Ribamar. Durante os dois dias de folia, mais de 100 mil 
pessoas despediram-se das festas carnavalescas de 2019 ao som de artistas locais. 
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Um forte esquema de segurança, organizado em conjunto com Governo do Estado e 
Prefeitura ribamarense, garantiu a tranquilidade dos brincantes que estiveram na orla 
marítima da sede da cidade. Foram montadas, também, barreiras disciplinadoras e um 
esquema de trânsito especial para veículos de passeio, ônibus e vans dentro da cidade. 
 
“E tudo isso só foi possível graças ao empenho do prefeito de São José de Ribamar, Luís 
Fernando (PSDB), que dá continuidade a essa grande festa tradicional na cidade 
Balneária”, finalizou Neto Evangelista. 
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Deputado Zé Inácio destaca Campanha da Fraternidade 2019 

 
Deputado Zé Inácio 

 
O deputado Zé Inácio subiu a tribuna da Assembleia Legislativa nesta segunda-feira (11) 
para dar destaque ao lançamento da Campanha da Fraternidade 2019. 
 
O lançamento aconteceu no último sábado (09) no Multicenter Sebrae e foi conduzida 
pelo arcebispo de São Luís, Dom Belisário. 
 
A Campanha da Fraternidade realizada pela Igreja Católica traz como tema deste ano 
“Fraternidade e Políticas Públicas”, com lema bíblico que foi extraído do livro do profeta 
Isaías: “Serás libertado pelo direito e pela justiça” (Is 1,27). 
 
“A escolha do tema deste ano é de grande importância, pois convida o cidadão não só a 
pensar na importância das políticas públicas, mas a entender como elas funcionam, 
como fiscalizar a aplicação dessas políticas e a cobrar do governo mais ações”, disse Zé 
Inácio. 
 
Veja... 

  

https://www.youtube.com/watch?v=G0tXO1HtgNE
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Governo defende criação de programa de habitação no Centro Histórico de São Luís 

 
Rubens Pereira Júnior, esteve na tarde de segunda-feira (11), na Assembleia Legislativa, onde se reuniu com deputados 
para tirar dúvidas dos parlamentares sobre o programa Habitar no Centro 

 
O secretário das Cidades e Desenvolvimento Urbano (Secid), Rubens Pereira Júnior, 
esteve na tarde de segunda-feira (11), na Assembleia Legislativa, onde se reuniu com 
deputados para tirar dúvidas dos parlamentares sobre o programa Habitar no Centro, 
um Projeto de Lei de autoria do Executivo Estadual, que visa articular as políticas de 
habitação e de revitalização de sítios históricos localizados em São Luís. 
 
Segundo Rubens Júnior explicou, o programa tem a finalidade de apoiar e manter a 
população residente no Centro e atrair novos moradores, novas atividades comerciais e 
serviços, tornando o Centro atrativo e seguro à população que utiliza os serviços públicos 
e atividades comerciais. 
 
“Precisamos trazer pessoas para habitar o Centro Histórico da cidade e, 
consequentemente, melhoramos o nível de aproveitamento da infraestrutura urbana e 
a qualidade de vida da população local”, disse Rubens Júnior. 
 
É por meio do Habitar no Centro que o Governo do Maranhão quer criar condições que 
resultem na requalificação de imóveis ociosos e degradados, para uso habitacional. “A 
estratégia é viabilizar a associação e aplicação de diversos programas existentes na área 
de habitação e de revitalização de sítios históricos como fontes de recursos para 
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execução das ações deste programa, quer sejam recursos federais, estaduais, 
estrangeiros ou de iniciativa privada”, detalhou Rubens. 
 
O projeto encontra-se na Assembleia Legislativa, onde aguarda a apreciação da Casa. 
“Por meio de compensações tributárias, queremos atrair investidores que farão a 
reforma dos casarões de posse do Governo do Estado, para que os mesmos possam 
servir de habitação para famílias ludovicenses”, declarou o secretário. 
 
Para apoiar o investidor que detenha a posse regular de imóvel localizado nas áreas de 
atuação do programa, o Estado disponibilizará a concessão de créditos presumidos de 
ICMS, no valor da reforma do imóvel, além de remissão de débitos de origem 
administrativa ou judicial do particular para com o Estado. 
 
Com a reestruturação dos prédios históricos, o projeto quer valorizar toda a região do 
Centro de São Luís e reaquecer o mercado. O programa é uma extensão do “Programa 
Adote Um Casarão”, que também tem a finalidade de reformar casarões do Centro da 
cidade, porém com a finalidade comercial. 
 
Os deputados elogiaram o encontro com o secretário, ainda mais por se tratar de uma 
visita espontânea, que serviu para mostrar a relevância do projeto. “Visitas como essa 
são muito importantes. Recebemos todos os detalhes do projeto e para reconhecer a 
importância da iniciativa. Queremos seja aprovado o quanto antes”, declarou o vice-
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glaubert Cutrim (PDT). 
 
“Estive nessa casa por oito anos e sei como é importante que os deputados tenham o 
máximo de informações sobre esses projetos. Estamos a disposição para trabalhar lado 
a lado com a Assembleia Legislativa do Maranhão”, garantiu o secretário. 
 
Na primeira fase do programa, serão consideradas como áreas prioritárias para aplicação 
desta Lei, o bairro do Desterro, na Praia Grande, incluído no perímetro do Conjunto 
Arquitetônico e Paisagístico da Cidade de São Luís, tombado pelo Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), em 1974, e o eixo da Rua Rio Branco e quadras 
adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias. 
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Andreia Rezende recebe comenda “Mulher Nota 10” da Câmara de Balsas 

 
 
A manhã da última segunda-feira (11), foi de homenagens na Câmara de Vereadores de 
Balsas. Em alusão ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nasexta-feira (8), a Casa 
realizou uma Sessão Solene em que condecorou com a honraria ‘Mulheres nota 10’, 
algumas mulheres que se destacam e fazem a diferença na sociedade e no município, 
como a deputada estadual Andreia Martins Rezende(DEM). 
 
A comenda foi aprovada por unanimidade pelos vereadores, que entregaramàs mãos da 
tia da deputada, a ex-prefeita de São Félix de Balsas, Socorro Martins. Na oportunidade, 
o presidente da Câmara, vereador Moisés Coelho e os vereadores Isaura do Sindicato, 
Paulo Jr., Sargento Luzivaldo, Professor Nelson Ferreira, Niltinho e Aumauri Carneiro 
gravaram um vídeo em que expressam e justificam a escolha da deputada estadual como 
uma “Mulher Nota 10”.  
 
“É com muita honra que entregamos a comenda para essa mulher guerreira, de fibra, 
que tem nos dado uma verdadeira aula de superação de vida. Você tem orgulhado muito 
não só as mulheres de Balsas, como os homens e todos do Maranhão”, ressaltou o 
presidente da Câmara. 
 
Ao receber a honraria, Andreia Martins Rezende declarou que foi uma das homenagens 
que mais a emocionou nos últimos anos. 
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“Tenho orgulho em ter meu nome registrado na história dessa cidade que tanto amo! 
Sou muito grata e honrada em ser a deputada estadual de Balsas e por ter grandes 
vereadores junto comigo em meu projeto político”, enfatizou a parlamentar. 
 
A homenagem que ocorre há 15 anos e tem objetivo de despertar nas mulheres os 
valores e direitos e para destacar as mulheres que sobressaem na sociedade balsense. 
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Adriano apoia debate sobre barragens do Maranhão 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou da reunião conjunta das comissões 
de Obras e Meio Ambiente, nesta terça-feira, dia 12, na Assembleia Legislativa. Na pauta, 
avaliação das barragens nas bacias hidrográficas do Estado, especialmente a Barragem 
do Rio Flores e os riscos de um eventual acidente, que pode atingir milhares de pessoas 
da região da Bacia do Mearim. 
 
“É muito importante esse trabalho que está sendo iniciado na Assembleia para que a 
gente possa propor soluções para a preservação dos recursos hídricos do nosso Estado 
e avaliar ações para prevenir acidentes e danos ao meio ambiente e à população de 
dezenas de municípios da região”, disse Adriano. 
 
No total são 11 barragens no Maranhão e a preocupação maior é com a falta de 
manutenção das obras. A Barragem do Flores, localizada no município de Joselândia, na 
Região Central do Maranhão, está sob a responsabilidade do Departamento Nacional de 
Obras Contra as Secas (DNOCS), mas os parlamentares e demais convidados à reunião 
entendem que a gestão da barragem deve ser feita pela Companhia de Desenvolvimento 
dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (CODEVASF), pois o DNOCS não tem 
representação no Maranhão, diferentemente da CODEFASF. 
 



 

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 

Neste sentido, está marcado para o próximo dia 16 uma audiência pública na Câmara 
Municipal de Pedreiras (localizada na Região Central, que integra dezenas de municípios 
como Esperantinópolis, Presidente Dutra, São José dos Basílios e Tuntum) para discutir 
a situação de várias outras barragens na região, como a do Rio Pericumã. 
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Aliado de Dino, Duarte Jr. critica donos de postos por aumento da gasolina 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB) reclamou hoje (12), em discurso na Assembleia, 
dos empresários do ramo de combustíveis de São Luís pelo recente aumento dos 
produtos. 
 
Segundo ele, após o reajuste de alíquotas de ICMS sancionado pelo seu aliado, o 
governador Flávio Dino (PCdoB), o preço da gasolina, por exemplo, deveria ter subido 
apenas algo em torno de R$ 0,08 por litro. Mas subiu mais de R$ 0,20. 
 
“Cabe destacar que o aumento do valor na alíquota do ICMS foi de 26% para 28.5%. E, 
de acordo com os documentos conclusivos, relatórios técnicos da Secretaria de Fazenda, 
o valor reajustado ao consumidor em razão do ICMS deveria ser de apenas oito centavos 
no litro do combustível. E o que nós estamos percebendo é que não foi um aumento de 
oito centavos. Foi um aumento de mais de vinte centavos”, apontou. 
 
Para o comunista, há formação de cartel na ilha. 
 
“Cerca de duzentos e um postos de combustíveis estão cobrando do consumidor 
maranhense o valor de R$ 4,199. Apenas um posto aqui na grande ilha de São Luís está 
cobrando R$ 4,09, que é o posto São Marcos. Do centro da cidade até Maiobão, São José 
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de Ribamar, na Região Metropolitana, nós percebemos que não importa qual é a região, 
o valor cobrado é de R$ 4,19. O que é um absurdo e que configura, ao que tudo indica, 
uma prática de cartel”, completou. 
 
Duarte só não disse que, se Flávio Dino não houvesse aumentado o ICMS, não teria 
havido reajuste nenhum: nem de R$ 0,08, tampouco de R$ 0,20… 
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Duarte Jr. vai fiscalizar se postos de combustível não cometeram aumento abusivo 

 
Duarte quer investigar aumento abusivo dos combustíveis e investigar formação de cartel 

 
Nesta terça-feira (12), a Assembleia aprovou requerimento do deputado Duarte Jr. para 
que 201 postos no Maranhão sejam notificados e expliquem, num prazo de 10 dias, 
contados a partir do recebimento da notificação, o aumento dos preços acima da 
alíquota do ICMS, além da maioria estar cobrando o mesmo preço. 
 
Duarte Jr. esclarece que, com o aumento de 25% para 28,5% no ICMS, o preço dos 
combustíveis deveria subir R$ 0,08 centavos, mas o que se percebe nos postos é o 
aumento de mais de R$ 0,20 centavos. Também há suspeita de prática de cartel, já que 
a maioria dos postos elencados estão cobrando o mesmo valor de R$ 4,19. “Não importa 
qual região, o que nós percebemos que o valor cobrado é de R$ 4,19, o que é um absurdo 
e configura uma suposta prática de cartel, que precisa ser investigada seriamente por 
essa casa”, informa o deputado. 
 
Ele explica que, caso não haja justificativas e se confirme a formação de cartel, os postos 
sofrerão uma série de medidas. “Vamos estabelecer uma série de investigações e 
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fundamentos e repassar aos órgãos de defesa do consumidor para que haja redução do 
valor para o consumidor maranhense”, informa Duarte Jr. 
 
Ex-presidente do Procon/MA, Duarte Jr. já havia trabalhado, em parceria com outros 
órgãos de defesa do consumidor, pela redução do preço dos combustíveis no Maranhão 
em 2015, então considerado o Estado com o combustível menos caro do Brasil. “E digo 
menos caro pois não é corretor afirmar que o combustível em nosso país é barato”, 
completa Duarte. 
 
Agora as notificações e investigações nos 201 postos sob suspeita de cartel no Estado 
serão realizadas pela Assembleia em parceria com a Rede Estadual de Defesa do 
Consumidor (RedCon), da qual fazem parte o Procon/MA, Defensoria Pública, Ministério 
Público, OAB e Comissão de Direitos Humanos da Assembleia. 
 
Os deputados estaduais Vinícius Louro e Dr. Yglésio reforçaram a necessidade de 
investigação dos postos e se colocaram à disposição para uma atuação conjunta que 
garanta preços justos aos consumidores maranhenses. 
 
O que é cartel? 
 
Cartel é quando um grupo de empresas que atuam na mesma área, na oferta do mesmo 
produto, tramam, combinam preços com o objetivo de ampliar os lucros para cada uma 
delas. Em contrapartida, este conluio faz com que consumidores paguem mais caro pelos 
produtos. A legislação brasileira considera a formação de cartel um crime contra a ordem 
econômica, com pena de 2 a 5 anos de prisão, além de multa. 
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Projeto de Hospital agita os bastidores da corrida sucessória em Imperatriz 

 
Marco Aurélio, Antônio Pereira e Assis Ramos, posições diferentes sobre projeto de hospital em Imperatriz 

 
A decisão do governador Flávio Dino de construir o Hospital de Urgência em Imperatriz 
foi o tema dominante na Assembleia Legislativa na tarde de segunda-feira. Um dos 
nomes bem situados entre os lembrados para disputar a Prefeitura de Imperatriz, o 
deputado Marco Aurélio (PCdoB) foi à tribuna para enaltecer a medida e detalhar o 
projeto. O mesmo fez o deputado Antônio Pereira (DEM), que é médico, destacando a 
importância do projeto e revelando que vai se engajar no processo para apoiar a 
construção do hospital “no que for possível”. Nenhum dos dois, porém, falou nos 
petardos que o prefeito de Imperatriz, Assis Ramos (MDB), vem disparando contra o 
projeto, insinuando que a iniciativa não tem futuro e que o Hospital de Urgência 
anunciado na semana passada pelos secretários de Saúde, Carlos Lula, e de 
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Infraestrutura, Clayton Noleto, na presença de parlamentares e de pessoas renomadas 
da cidade, como o ex-prefeito Ildon Marques, por exemplo, não será construído. 
 
Observadores atentos enxergam no projeto de construção do Hospital de Urgência o 
grande tema da campanha para a prefeitura de Imperatriz, podendo ser também a chave 
para o desfecho da eleição. Nos bastidores, é corrente a seguinte avaliação: se o hospital 
não sair do papel, o prefeito Assis Ramos tem alguma chance de reeleição, mas se a 
construção for, de fato, iniciada, o prefeito dificilmente renovará o mandato. 

 


