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Marcelo Poeta apresenta Othelino Neto e Márcio Jerry a lideranças da região do Anil 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), foi 
apresentado, na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. Na mesma ocasião, o vereador também destacou o 
presidente estadual do PC do B, o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry, como pré-candidato à Câmara Federal. 
 
 
O deputado disse que se sente muito honrado com esse apoio. “Sei que o vereador 
Marcelo Poeta tinha compromisso com o hoje secretário Ednaldo Neves, que deixou de 
ser candidato para substituir ao Márcio Jerry na pasta da Comunicação e Articulação 
Política. O Marcelo Poeta é um grande companheiro, que votou comigo em 2014”, 
armou Othelino Neto. 
 
“Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de reeleger 
o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o vereador, de 
continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui representados”, afirmou 
o deputado. 
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Márcio Jerry, por sua vez, elencou uma série de ações que colocam o governador Flávio 
Dino como o mais produtivo, lembrando inclusive um levantamento feito pelo portal da 
Globo. Também destacou o trabalho de Marcelo Poeta e garantiu que, na Câmara 
Federal, dará total apoio aos bairros que estavam compondo o encontro. 
 
Marcelo Poeta disse aos participantes da reunião, que estava apresentando Othelino 
Neto e Márcio Jerry como seus pré-candidatos, em razão do alinhamento ideológico com 
ambos, pela confiança e por serem dignos de sua confiança. 
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
 
Todos eles se manifestaram, destacando as ações desenvolvidas em seus respectivos 
bairros, por meio do vereador Marcelo Poeta, e se mostraram otimistas quanto aos 
trabalhos que deverão ser realizados por Othelino Neto e Márcio Jerry a partir do 
próximo ano. 
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Deputado Zé Inácio acrescenta “Lula da Silva” em seu nome parlamentar 

 
 
Em homenagem ao ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, o Deputado Estadual Zé Inácio 
(PT) protocolou nesta quinta-feira 12/04, ofício ao presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto, solicitando que a partir de hoje seu 
sobrenome parlamentar seja “Zé Inácio Lula da Silva”. 
 
A partir da mudança, o novo nome ao qual o deputado será identificado, estará no painel 
eletrônico no plenário da Assembleia e também será mencionado durante debates ou 
votações na Casa Legislativa. 
 
“Estamos homenageando o ex-presidente Lula após essa prisão política, mas também 
estamos dizendo que continuamos a apoiá-lo e sermos um pouco do que ele é, e 
representa para todos os brasileiros”, disse Zé Inácio. 
 
Pedidos similares já foram realizados e incluído o nome “Lula da Silva” por vários 
parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, no Senado 
e nos demais municípios. 

 



 

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: 
Deputado Sousa Neto cobra duplicação da MA entre 

Santa Inês e Pindaré Mirim 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/04/2018 

Deputado Sousa Neto cobra duplicação da MA entre Santa Inês e Pindaré Mirim 

 
 
Em discurso na Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (12), o deputado estadual 
Sousa Neto (PRP) cobrou do governo Flávio Dino (PCdoB) a duplicação da MA-320, que 
liga os municípios de Santa Inês e Pindaré Mirim. 
 
“O governador Flávio Dino prometeu duplicar a MA-320 e mais uma vez mentiu para 
aquele povo. Faço essa cobrança em nome da classe política e da sociedade de Santa 
Inês. Sabemos do intenso fluxo de veículos diariamente por aquela rodovia e do 
número de acidentes registrados, o que pode aumentar devido às chuvas no Estado”, 
lamentou o deputado. 
 
Em sua fala, o parlamentar representante da região, apresentou uma carta compromisso 
assinada por membros do Governo e lideranças da região, no início de 2017, que garantia 
a execução dos serviços. Ele falou do protesto dos moradores, esta semana, que 
interditaram a rodovia para chamar atenção para o caso. “O secretário da Sinfra, Clayton 
Noleto chegou até a gravar um vídeo com o líder Josino Catarino Neto, postado nas 
redes sociais, em que prometeu que a obra seria feita. Esta semana, moradores 
interditaram parcialmente a rodovia em protesto contra o governo e para alertar para 
os riscos enfrentados por quem precisa passar por aquela via”. 
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Sousa Neto conversou, ainda, com o secretário de Administração de Pindaré Mirim, 
Marcos Salgado, que mostrou a preocupação e a importância dessa obra para os 
motoristas, ciclistas e pedestres. “Apesar de ser da administração do Prefeito Henrique 
Salgado, do PCdoB, partido do Governador do Estado do Maranhão, ele me procurou 
para relatar o clamor daquela população de Santa Inês/Pindaré. Governador, tenha 
sensibilidade e cumpra a promessa que foi feita. Não quero mais ter que ir a velórios 
e enterros de amigos e pessoas queridas, que perderam a vida naquele trecho tão 
perigoso”, disse ele, por fim. 
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“Flávio Dino não vai impedir que eu defenda professores e estudantes”, diz Wellington 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (12), o deputado estadual Wellington do Curso se 
pronunciou para apresentar solicitações e denúncias de alunos e professores do Centro 
de Ensino Joaquim Gomes de Sousa, localizado na Cohab, em São Luís. Wellington visitou 
e ouviu estudantes e também professores e se comprometeu em visitar a escola na 
quinta-feira, dia 11. Ocorre que, ao chegar na escola, o deputado Wellington foi 
impedido de entrar, sendo isso decorrente de ordens expressas do governador Flávio 
Dino (PC do B). 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington deixou claro que continuará firme com o 
projeto “De Olho nas Escolas” e que o Governador não conseguirá impedir a defesa de 
estudantes e professores da Rede Pública do Estado. 
 
“Em respeito aos alunos e professores, ontem eu visitei o Centro de Ensino Joaquim 
Gomes de Sousa, localizado na Cohab, em São Luís. Após receber a solicitação de 
alunos e estudantes, que fizeram uma manifestação, estive no local e pude constatar 
a precariedade: mato para todo lado, salas sem infraestrutura e um espaço sem 
qualquer condição para funcionamento. Estive na escola às 14:00h, conforme 
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combinado.Não deixaram eu entrar. Ordens expressas do Governador. Flávio Dino 
pode até tentar impedir minha entrada na escola, mas não vai impedir que eu defenda 
professores e estudantes”, disse Wellington. 
 
Ainda em relação às solicitações dos professores e estudantes, o deputado Wellington 
afirmou que não iria deixar a categoria sem representação. 
 
“Antes de ser deputado, eu sou professor e não trairia a categoria. Não trairei também 
os estudantes de escola pública. Afinal, durante toda a minha estudei em escola 
pública. A denúncia será encaminhada à Promotoria da Educação. Afinal, de acordo 
com o Governador essa escola sofreu 2 intervenções (reforma) em 2016. Quem está 
solicitando e insatisfeito com essa propaganda enganosa não é apenas eu, mas sim os 
professores e estudantes do Maranhão”, concluiu Wellington. 
 
De acordo com propaganda do Governo do Estado do Maranhão, o Centro de Ensino 
Joaquim Gomes de Sousa sofreu duas “intervenções” (reforma) apenas em 2016. No 
local, professores e estudantes desconhecem tais reformas, já que o que há é mato para 
todo lado, salas sem infraestrutura e um espaço que serve para uso de drogas, entre 
outros. 
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Fábio Macedo cobra providências para recuperação de trecho interrompido na BR-135 

 
 
Na manhã da última quarta-feira (11), o vice-presidente da Assembleia Legislativa, 
deputado Fábio Macêdo (PDT), esteve no trecho da BR-135 que liga os municípios de 
Dom Pedro a Presidente Dutra, interrompido ontem, em decorrência das chuvas que 
caem sobre a região central do Maranhão. 
 
Acompanhado do engenheiro Luna, do DNIT/MA, Fábio Macêdo, que também é 
presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Rodovias do Maranhão, verificou a 
situação e cobrou providências urgentes do DNIT/MA, para que o tráfego naquele trecho 
fosse normalizado o mais breve possível 
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“Hoje, eu vim aqui verificar a situação e conversar com o engenheiro Luna, do Dnit, 
que repassou todas as informações necessárias. E a notícia boa é que, se não chover, 
até esta quinta-feira já será liberada metade da pista para o tráfego dos carros”, 
acentuou o deputado, acrescentando que fez questão de estar naquela BR, para 
acompanhar e cobrar uma solução para o problema. 
 
“A nossa finalidade é liberar o tráfego. Se não chover, nós vamos liberar uma faixa da 
estrada amanhã”, afirmou o engenheiro. 
 
Frente Parlamentar 
 
A defesa pela recuperação das Rodovias federais que atravessam o Maranhão é uma 
causa defendida por Macedo, que inclusive é Presidente da Frente Parlamentar. Em 
2016, o pedetista liderou no Estado o movimento que pedia ao DNIT a recuperação das 
vias, que se encontravam em situação caótica, inclusive se reunindo com o Ministro dos 
transportes em Brasília. 
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Marcelo Poeta apresenta Othelino Neto e Márcio Jerry a lideranças da região do Anil 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), foi 
apresentado, na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. Na mesma ocasião, o vereador também destacou o 
presidente estadual do PC do B, o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry, como pré-candidato à Câmara Federal. 
 
O deputado disse que se sente muito honrado com esse apoio. “Sei que o vereador 
Marcelo Poeta tinha compromisso com o hoje secretário Ednaldo Neves, que deixou 
de ser candidato para substituir ao Márcio Jerry na pasta da Comunicação e Articulação 
Política. O Marcelo Poeta é um grande companheiro, que votou comigo em 2014”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
“Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de 
reeleger o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o 
vereador, de continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui 
representados”, afirmou o deputado. 
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Márcio Jerry, por sua vez, elencou uma série de ações que colocam o governador Flávio 
Dino como o mais produtivo, lembrando inclusive um levantamento feito pelo portal da 
Globo. Também destacou o trabalho de Marcelo Poeta e garantiu que, na Câmara 
Federal, dará total apoio aos bairros que estavam compondo o encontro. 
 
Marcelo Poeta disse aos participantes da reunião, que estava apresentando Othelino 
Neto e Márcio Jerry como seus pré-candidatos, em razão do alinhamento ideológico com 
ambos, pela confiança e por serem dignos de sua confiança. 
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
 
Todos eles se manifestaram, destacando as ações desenvolvidas em seus respectivos 
bairros, por meio do vereador Marcelo Poeta, e se mostraram otimistas quanto aos 
trabalhos que deverão ser realizados por Othelino Neto e Márcio Jerry a partir do 
próximo ano. 
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Zé Inácio acrescenta “Lula da Silva” em seu nome parlamentar 

Em homenagem ao ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, o Deputado Estadual Zé Inácio 
(PT) protocolou nesta quinta-feira 12/04, ofício ao presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto, solicitando que a partir de hoje seu 
sobrenome parlamentar seja “Zé Inácio Lula da Silva”. 
 

 
 
A partir da mudança, o novo nome ao qual o deputado será identificado, estará no painel 
eletrônico no plenário da Assembleia e também será mencionado durante debates ou 
votações na Casa Legislativa. 
 
“Estamos homenageando o ex-presidente Lula após essa prisão política, mas também 
estamos dizendo que continuamos a apoiá-lo e sermos um pouco do que ele é, e 
representa para todos os brasileiros”, disse Zé Inácio. 
 
Pedidos similares já foram realizados e incluído o nome “Lula da Silva” por vários 
parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, no Senado 
e nos demais municípios. 
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Deputada diz que não basta o governador dizer que pagou do próprio bolso, e vai cobrar, 
via Assembleia, todos os dados da viagem, que teve objetivo pessoal, político e eleitoral 

 
Andrea quer esclarecer de uma vez por todas as passagens de Flávio Dino 

 
A deputada Andrea Murad (PRP) protocolou na manhã desta quinta-feira, 12, nesta 
manhã, na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, um requerimento para que o 
governador Flávio Dino (PCdoB) preste informações sobre os gastos da viagem para 
Curitiba, quando foi integrar a comitiva de governadores em visita ao ex-presidente Lula. 
 
– O governador precisa prestar informações a esta casa sobre como foram pagas as 
despesas de sua viagem para Curitiba e apresentar os comprovantes. Sabemos que a sua 
agenda não foi de objetivo estatal, foi pessoal e político, e há fortes indícios de que teria 
usado meios de transporte e recursos custeados pelo estado para cumprir uma agenda 
que não tem nada a ver com o governo do Maranhão – argumenta Andrea. 
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Dino fez campanha em, Curitiba, mas não explica quem pagou a conta 

 
Desde o início da semana, políticos, parlamentares, populares e imprensa cobram do 
governo explicações precisas sobre a viagem de Dino a Curitiba. A Secretaria de 
Comunicação disse que a viagem foi paga pelo próprio Dino, mas não apresentou 
nenhuma prova do que disse. 
 
O pedido da deputada visa esclarecer de uma vez por todas a questão… 
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Vereador comunista vai apoiar a reeleição do presidente da Assembleia Legislativa, 
numa parceria que inclui também o jornalista Márcio Jerry, candidato a deputado federal 

 
Marcelo Poeta com Othelino Neto, Márcio Jerry e as lideranças do Anil e região 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), foi 
apresentado na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. 
 
É uma espécie de voto de gratidão de Poeta a Othelino, que apoiou sua candidatura a 
vereador, em 2016. 
 
– Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de reeleger 
o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o vereador, de 
continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui representados – afirmou 
o deputado. 
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Na mesma ocasião, o vereador também destacou o presidente estadual do PCdoB, o ex-
secretário de Comunicação e Articulação Política, Márcio Jerry, como pré-candidato à 
Câmara Federal.  
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
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“Governo reconhece déficit de quase um bilhão”, diz Adriano Sarney 

 
Adriano denunciou, no início de março, que o governo havia realocado recursos que seriam para a  
Educação para cobrir o rombo na Previdência estadual 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) participou da reunião da Comissão de 
Orçamento da Assembleia Legislativa, nesta quinta-feira (dia 12), com representantes da 
Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), que apresentaram relatórios financeiros do 
Estado referentes ao terceiro e último quadrimestres de 2017. Destaque para a 
constatação do déficit de R$ 968 milhões, ou seja, quase um bilhão de reais. O resultado 
atualizado chega ao triplo da meta que havia sido fixada na Lei de Diretrizes 
Orçamentária (LDO), que era de até R$ 277 milhões. 
 
“Os números são oficiais e reiteram o que eu havia denunciado anteriormente. Além 
disso, há também a questão previdenciária. O relatório consta, entre outros itens, uma 
despesa de R$ 1,9 bilhão relativa a pessoal inativo e pensionista. Essa é uma questão 
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delicada e que pode afetar o pagamento de todo o funcionalismo público estadual, por 
isso precisa ser discutida com total transparência”, disse Adriano. 
 
Vale lembrar que, no início de março deste ano, o deputado denunciou que o governo 
havia realocado recursos que seriam para a Educação para cobrir o rombo na Previdência 
estadual e que o déficit projetado para os próximos anos pode chegar a R$ 10 bilhões. 
Os dados foram obtidos da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2018 e do Relatório 
Resumido de Execução Orçamentária (REO). 
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ASSUNTO: 
Plenário aprova projeto de Edivaldo Holanda que 

modifica inscrição no cadastro de contribuintes do ICMS 
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EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/04/2018 

Plenário aprova projeto de Edivaldo Holanda que modifica inscrição no cadastro de 
contribuintes do ICMS 

 
Edivaldo Holanda quer evitar fraude metrológica na revenda varejista de combustíveis 

 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (11), o 
Projeto de Lei nº 246/2017, de autoria do deputado Edivaldo Holanda (PTC), que prevê 
a cassação da eficácia da inscrição no cadastro de contribuintes do Imposto sobre 
Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de 
Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), por fraude 
metrológica na revenda varejista de combustíveis, no âmbito do Estado do Maranhão. 
 
Na justificativa de sua proposição, o deputado Edivaldo Holanda explica que concebeu 
este projeto diante da necessidade de coibir esta reiterada prática delituosa. “É sabido 
que esse tipo de fraude já foi constatada e vem sendo combatida em todo país, onde o 
Instituto de Pesos e Medidas concluiu que o crime consiste, em muitos casos, na 
substituição de componentes das placas eletrônicas das bombas de combustíveis, as 
quais exibem uma quantidade do produto maior do que a efetivamente ejetada no 
tanque do veículo”. 
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O parlamentar afirma que, em muitos casos, foi inclusive identificado o uso, pelos 
fraudadores, de controles remotos para desativar o sistema quando da chegada de uma 
fiscalização. Esses fatos foram mostrados e divulgados pela imprensa nacional. 
 
“Portanto, este Projeto de Lei define como passível de punição o revendedor que fraudar 
a medicação na bomba no valor cobrado do consumidor. Deste modo, com a sua 
aprovação, será possível impedir que os estabelecimentos devidamente penalizados 
voltem a praticar essas infrações, na medida em que seus sócios serão também proibidos 
de atuar no mesmo ramo de atividade, seja constituindo nova empresa, seja exercendo 
tal prática em local distinto”, afirma Edivaldo Holanda, no texto da justificativa de seu 
projeto. 
 
O texto do Projeto de Lei nº 246/2017 está publicado no Diário da Assembleia Legislativa, 
edição de 20 de setembro de 2017. 
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ASSUNTO: 
Deputado Zé Inácio acrescenta “Lula da Silva” em seu 

nome parlamentar 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/04/2018 

Deputado Zé Inácio acrescenta “Lula da Silva” em seu nome parlamentar 

 
Zé Inácio diz que acréscimo do nome “Lula da Silva” é uma homenagem  
ao ex-presidente após sua prisão política 

 
Em homenagem ao ex-presidente Luíz Inácio Lula da Silva, o Deputado Estadual Zé Inácio 
(PT) protocolou nesta quinta-feira 12/04, ofício ao presidente da Assembleia Legislativa 
do Estado do Maranhão, Deputado Othelino Neto, solicitando que a partir de hoje seu 
sobrenome parlamentar seja “Zé Inácio Lula da Silva”. 
 
A partir da mudança, o novo nome ao qual o deputado será identificado, estará no painel 
eletrônico no plenário da Assembleia e também será mencionado durante debates ou 
votações na Casa Legislativa. 
 
“Estamos homenageando o ex-presidente Lula após essa prisão política, mas também 
estamos dizendo que continuamos a apoiá-lo e sermos um pouco do que ele é, e 
representa para todos os brasileiros”, disse Zé Inácio. 
 
Pedidos similares já foram realizados e incluído o nome “Lula da Silva” por vários 
parlamentares do Partido dos Trabalhadores (PT) na Câmara dos Deputados, no Senado 
e nos demais municípios. 
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Neto Evangelista critica politização de enchentes e 

desmonta oportunismo de Braide 
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Neto Evangelista critica politização de enchentes e desmonta oportunismo de Braide 

 
Deputado Neto Evangelista critica comportamento da oposição sarneysista 

 
O deputado estadual Neto Evangelista voltou esta semana para a Assembleia Legislativa 
e já sentiu o clima de como a oposição sarneyzista está agindo para tentar creditar ao 
governo todas as mazelas do Maranhão, inclusive as decorrentes de fenômenos da 
natureza. Na sessão de ontem, Eduardo Braide cobrou explicações sobre a atuação do 
Comitê de Prevenção e Acompanhamento a Inundações. 
 
Ex-secretário de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista participou do Comitê quando 
coordenava a Sedes e explicou a Braide o trabalho desenvolvido desde a criação do 
mesmo, instituído por meio do Decreto 31.536, em 11 de março de 2016. 
 
“Pude acompanhar junto com a Casa Civil, junto com o Corpo de Bombeiros e a Defesa 
Civil todo o trabalho de planejamento feito naquele momento. A Coordenadoria 
Estadual de Proteção e Defesa Civil realizou diversas capacitações nos municípios de 
prevenção, tanto para inundação quanto para a questão das queimadas, que também 
afligiu nos dois últimos anos o nosso estado. Mais de 120 pessoas foram formadas. 
Preventivamente foi realizado monitoramento hidroclimático dos municípios mais 
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sensíveis, possibilitando acompanhar evolução dos níveis dos principais rios 
maranhenses”, explicou Neto. 
 
O deputado lembrou que o comitê foi criado no ano de 2016, e a última inundação grave 
no Maranhão foi no ano de 2009. “Percebam que de 2009, nós tivemos 2010, 2011, 
2012, 2013, 2014 com governos que a bancada de oposição, que aqui trouxe o tema, 
apoiava. Mas sequer tiveram a presteza de criar um comitê. E o governador Flávio Dino, 
sete anos depois da última inundação no Maranhão, criou o Comitê de Prevenção e 
Acompanhamento de Inundações”, destacou. 
 
Neto Evangelista criticou a politização do assunto por parte da oposição e enfatizou que 
“não podemos trazer um assunto desses à pauta da Assembleia usando apenas a política 
como pauta principal. Tanto o plano de prevenções hoje o Estado tem, como ações 
emergenciais e rápidas”. 
 
Sem discurso após a eficaz resposta de Neto, sobrou para Braide requerer esses números 
em uma mera folha de papel. 
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Fabio Braga e prefeito Batista garantem melhorias para Boa Vista do Gurupi 

 
 
O deputado Fábio Braga (SD) registrou, na tribuna da Assembleia Legislativa, o empenho 
do prefeito de Boa Vista do Gurupi, Batista Oliveira, em busca de melhorias para o 
município. 
 
Na última terça-feira (10), eles estivemos reunidos com o secretário de Infraestrutura, 
Clayton Noleto, que confirmou o andamento de várias obras para a região. 
 
O parlamentar destacou que, por meio da Sinfra, Boa Vista do Gurupi será beneficiada 
com a construção da primeira escola estadual, um investimento de quase dois milhões 
de reais que possibilitará a melhoria na qualidade do ensino. A escola vai comportar um 
grande número de alunos que hoje frequentam uma escola cedida pelo município. 
 
Além disso, a cidade também será incluída no Programa Mais Asfalto e com o projeto do 
cais que já está em fase final. 
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Fábio Braga deu total suporte e apoio para a consolidação de mais essas conquistas e 
lembrou que, apesar das dificuldades financeiras, o prefeito Batista busca, 
incessantemente, recursos tanto da ordem estadual quanto federal. 
 
“Nós estamos dando total apoio ao prefeito na busca por melhorias para cidade. A 
população, em um curto espaço de tempo, terá com certeza uma cidade bem mais 
aconchegante e estruturada”, finalizou. 
 
Também participaram do encontro os assessores e articuladores políticos do Governo 
do Maranhão, Carlos Quemel e Celijane, e o prefeito de Junco do Maranhão, Antônio 
Filho. 
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Andrea quer provas sobre o custeio da viagem de Flávio 

Dino a Curitiba 
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Andrea quer provas sobre o custeio da viagem de Flávio Dino a Curitiba 

 
 
A deputada Andrea Murad protocolou nesta manhã, na Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa, um requerimento para que o governador Flávio Dino preste informações 
sobre os gastos da viagem para Curitiba, quando foi integrar a comitiva de governadores 
em visita ao ex-presidente Lula. 
 
“O governador precisa prestar informações a esta casa sobre como foram pagas as 
despesas de sua viagem para Curitiba e apresentar os comprovantes. Sabemos que a sua 
agenda não foi de objetivo estatal, foi pessoal e político, e há fortes indícios de que teria 
usado meios de transporte e recursos custeados pelo estado para cumprir uma agenda 
que não tem nada a ver com o governo do Maranhão”, alega Andrea. 
 
A SECAP informou para alguns veículos que o governador Flávio Dino utilizou recursos 
próprios para a viagem à Curitiba, onde foi barrado pela justiça de visitar o ex-presidente. 
Porém, o órgão não apresentou provas. 
 
“Apesar da secretaria de comunicação ter enviado para alguns órgãos da imprensa que 
a viagem ‘foi paga com recursos próprios’, a SECAP não apresentou qualquer 
comprovante e o governador, tão ativo nas redes sociais, quando questionado, manteve 
silêncio sobre o assunto. Se realmente tivesse saído do próprio bolso, já teria twittado o 
comprovante de pagamento do seu voo para Curitiba”, disse a deputada. 
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ASSUNTO: A liderança de Marcelo Poeta em São Luís 
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A liderança de Marcelo Poeta em São Luís 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), foi 
apresentado, na noite de quarta-feira (11), num encontro no Anil, pelo vereador Marcelo 
Poeta (PC do B), a lideranças comunitárias, daquele e de outros bairros, como o seu pré-
candidato a deputado estadual. Na mesma ocasião, o vereador também destacou o 
presidente estadual do PC do B, o ex-secretário de Comunicação e Articulação Política, 
Márcio Jerry, como pré-candidato à Câmara Federal. 
 
O deputado disse que se sente muito honrado com esse apoio. “Sei que o vereador 
Marcelo Poeta tinha compromisso com o hoje secretário Ednaldo Neves, que deixou de 
ser candidato para substituir ao Márcio Jerry na pasta da Comunicação e Articulação 
Política. O Marcelo Poeta é um grande companheiro, que votou comigo em 2014”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
“Eu e minha família votamos nele para vereador e todos sabem que ele é um atuante 
parlamentar, que muito tem feito pelo Anil. Temos um compromisso que é o de reeleger 
o governador Flávio Dino. Firmo aqui um compromisso com vocês e com o vereador, de 
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continuarmos ajudando não só o Anil, mas todos os bairros aqui representados”, afirmou 
o deputado. 
 
Márcio Jerry, por sua vez, elencou uma série de ações que colocam o governador Flávio 
Dino como o mais produtivo, lembrando inclusive um levantamento feito pelo portal da 
Globo. Também destacou o trabalho de Marcelo Poeta e garantiu que, na Câmara 
Federal, dará total apoio aos bairros que estavam compondo o encontro. 
 
Marcelo Poeta disse aos participantes da reunião, que estava apresentando Othelino 
Neto e Márcio Jerry como seus pré-candidatos, em razão do alinhamento ideológico com 
ambos, pela confiança e por serem dignos de sua confiança. 
 
Várias lideranças se manifestaram durante o encontro, a exemplo do presidente da 
União de Moradores do Itapera, Renato Vicente Melo, o Neto; Domingos Matos, 
dirigente da Associação de Moradores da Vila Isabel Cafeteira, Professor Celso Antonio 
Castro, que coordena o Curso Pré-Vestibular Renascer, mantido pelo gabinete do 
vereador; Eloadir Sousa Júnior, coordenador do Movimento Grande Anil, voltado para a 
área do esporte e Francivaldo Santos Gomes, que coordena o projeto Movimenta Tibiri. 
 
Todos eles se manifestaram, destacando as ações desenvolvidas em seus respectivos 
bairros, por meio do vereador Marcelo Poeta, e se mostraram otimistas quanto aos 
trabalhos que deverão ser realizados por Othelino Neto e Márcio Jerry a partir do 
próximo ano. 
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ASSUNTO: Ponto & Contraponto 
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PT tem posição delicada e complicada em relação à aliança liderada por Flávio Dino 

 
Zé Inácio tenta encontrar um caminho eleitoral para o PT do Maranhão 

 
É delicada a posição do PT do Maranhão em relação à aliança partidária liderada pelo 
governador Flávio Dino. Mergulhado pela disputa entre vários grupos, entre eles o que 
defende o alinhamento ao movimento governista e o que prega o lançamento de 
candidatura própria ao Governo do Estado ou a reedição da aliança com o Grupo Sarney, 
o partido parece não saber exatamente o que quer nem para onde vai. Os que defendem 
a participação na aliança dinista condicionam o alinhamento à inclusão de um nome do 
PT na chapa majoritária. O problema é que o partido não viabilizou nenhum nome 
competitivo, ao contrário do que fez o PDT, que fechou questão em torno da candidatura 
do deputado Weverton Rocha ao Senado, exemplo que foi seguido pelo PPS, que jogou 
tudo pela deputada federal Eliziane Gama com o mesmo foco. Politicamente ativo, mas 
eleitoralmente fraco, o braço do PT no Maranhão consome mais tempo se digladiando 
internamente do que procurando caminhos de formar um grupo compacto e forte para 
sentar à mesa de negociações como um partido que tem posições fechadas no tocante 
a alianças e eleições. Daí viver a estranha situação em que o seu presidente, Augusto 
Lobato, prega o alinhamento movimento liderado pelo governador Flávio Dino, 
enquanto o ex-presidente, Raimundo Monteiro, diz que ele próprio está disposto a ser 
candidato a governador, quando o que quer mesmo é ser candidato à vice de Flávio Dino 
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ou de Roseana Sarney (MDB), ou até mesmo suplente de um dos candidatos a senador. 
Entre as duas correntes, o ativo deputado estadual Zé Inácio faz um esforços gigantesco 
para encontrar um discurso único para o partido. Enquanto isso, o governador Flávio 
Dino joga todo o peso do seu prestígio na defesa que faz do presidente Lula da Silva, 
numa cruzada que a maioria dos petistas maranhenses parece não enxergar nem 
entender. 

 

  



 

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: 
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Dep. Fabio Braga e Prefeito Batista garantem melhorias para Boa Vista do Gurupi 

 
Deputado levou lideranças até a Sinfra para reunir com o secretário Clayton Noleto… 

 
O deputado Fábio Braga (SD) registrou, na tribuna da Assembleia Legislativa, o empenho 
do prefeito de Boa Vista do Gurupi, Batista Oliveira, em busca de melhorias para o 
município. “Na última terça-feira (10), estivemos reunidos com o secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, e ele confirmou o andamento de várias obras para a 
região”, disse. 
 
O parlamentar destacou que, por meio da Sinfra, Boa Vista do Gurupi será beneficiada 
com a construção da primeira escola estadual, um investimento de quase dois milhões 
de reais que possibilitará a melhoria na qualidade do ensino no município. Além disso, a 
cidade também será incluída no Programa Mais Asfalto. “Outra importante noticia é o 
projeto do cais da cidade, já em fase final”, reiterou. 
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Os assessores e articuladores políticos do Governo do Maranhão Carlos Quemel e 
Celijane e o prefeito de Junco do Maranhão Antônio Filho estiveram presentes e 
participaram da conversa. O deputado estadual Fábio Braga deu total suporte e apoio 
para a consolidação de mais essas conquistas. Em Boa Vista do Gurupi a escola vai 
comportar um grande número de alunos que hoje frequentam uma escola cedida pelo 
município.  
 
Fábio Braga lembrou que apesar das dificuldades financeiras, o prefeito Batista busca, 
incessantemente, recursos tanto da ordem estadual quanto federal. “Nós estamos 
dando total apoio ao prefeito na busca por melhorias para cidade. A população, em um 
curto espaço de tempo, terá com certeza uma cidade bem mais aconchegante e 
estruturada”, finalizou. 

 


