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“Flávio Dino massacra a população e aumenta em 10,75% o preço da gasolina no 
Maranhão”, diz deputado Wellington 

 
 
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o estado do Maranhão é um dos 
03 estados brasileiros que aumentaram o preço de referência da gasolina em uma 
variação de 10,75%. A conduta de Flávio Dino já reflete no aumento do preço da gasolina 
no Maranhão, o que fez o deputado Wellington solicitar que o governador aja com 
responsabilidade e reduza o ICMS no estado. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington evidenciou que Flávio Dino vai na contramão 
do que um Governo responsável faria, já que, em um cenário de crise financeira, o 
governador aumentou preço de referência da gasolina. 
 
“O governador Flávio Dino é o mesmo que aumentou os impostos no ano passado, 
prejudicou a parcela mais pobre do nosso estado com o aumento de impostos que nós 
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votamos contra. Eu votei contra o aumento de imposto e aumentaram os impostos do 
combustível, da energia elétrica. E quem mais padece com isso é a população mais 
pobre, é a população mais carente. E vejam o absurdo: depois da greve dos 
caminhoneiros, três estados aumentaram o preço da gasolina e o Estado do Maranhão 
aumentou o preço da gasolina 10,75%. Tanto que nós pedimos ao Governador Flavio 
Dino, tanto que nós imploramos ao Governador Flávio Dino, tanto que nós lutamos para 
que o Governador Flávio Dino reduzisse o preço do combustível, reduzisse o preço da 
gasolina. E o que o Governador fez? Massacrou a população, aumentando o preço da 
gasolina”, disse o deputado Wellington. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=boiyfAuo2Xw
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Cafeteira sobre Wellington: “Lamentável que um ‘legislador’ defenda a transgressão da 
lei” 

 
Cafeteira critica Wellington do Curso 

 
O deputado estadual e líder do governo na Assembleia, Rogério Cafeteira (DEM) reagiu 
aos novos ataques do também deputado Wellington do Curso (PSDB), contra o 
governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Em maio, Dino sancionou decreto proibindo a apreensão de veículos com IPVA atrasado. 
Apesar da regulamentação já está em vigor, Wellington do Curso insisti que carros vêm 
sendo apreendidos, e que o decreto governamental não passa de “propaganda”. 
 
Em sua conta pessoal no Twitter, Cafeteira lamentou a postura do colega parlamentar. 
Para ele, Wellington “defende a transgressão da lei” de olho na reeleição. 
 
“O deputado está defendendo que quem dirige sem habilitação, com veículo roubado, 
bêbado, etc., não seja “incomodado” pelos agentes de trânsito… Lamentável que um 
‘legislador’, apenas por interesses eleitorais, defenda a transgressão da lei”, disparou 
Cafeteira. 
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Plenário da Assembleia Legislativa aprova Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2019 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, nesta quarta-feira (11), o Projeto de Lei 
086/18, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as regras para elaboração da 
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2019. A matéria já estava sendo analisada pela 
Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia, presidida pela 
deputada Francisca Primo (PCdoB). 
 
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), colocou em votação 
requerimento de autoria do deputado Rafael Leitoa (PDT) solicitando que várias 
matérias fossem votadas em regime de urgência, entre elas, o projeto sobre as regras 
para elaboração da LDO. As comissões técnicas apresentaram pareceres em plenário, 
que foram votados e aprovados em seguida. 
 
Na mensagem enviada aos deputados, o governador Flávio Dino (PCdoB) informa que o 
projeto estabelece as prioridades e normas da Administração Pública a serem 
consideradas para a elaboração e execução da Lei Orçamentária Anual de 2019, e prevê 
a ampliação de investimentos realizados pelo Estado, cumprimento das obrigações de 
pagamentos da dívida, custeio da máquina pública e pagamento dos salários dos 
servidores ativos e inativos em dia. 
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“O governo está quebrando as finanças do Maranhão”, alerta Adriano Sarney 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), faltando poucos dias para a Assembleia 
Legislativa entrar em recesso de meio de ano, envidou mais uma luta pela aprovação do 
requerimento número 334/2018, de sua autoria, que solicita informações do Governo 
do Estado sobre a real situação do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). O 
deputado vem alertando há tempos para a manobra sistemática do governo de não 
prestar esclarecimentos ao povo sobre o rombo nas finanças públicas e previdenciárias. 
 
“Alertei na semana passada, assim como venho alertando desde o início do meu 
mandato, que o governo comunista vem consumindo os investimentos do fundo dos 
aposentados (FEPA) para pagar os benefícios, quando deveria buscar no tesouro 
estadual os recursos para sanar o déficit na previdência. Os recursos financeiros do 
FEPA eram de cerca de R$ 1,1 bilhão de saldo ao final de 2016, que reduziu para R$ 665 
milhões ao final de 2017 e pode terminar este ano com menos de R$ 200 milhões, 
devido ao saque de R$ 400 milhões em aplicações financeiras do FEPA no Banco do 
Brasil”, alerta Adriano Sarney. 
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Adriano ainda alertou para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e 
propriedades como o Sítio Santa Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões, que 
também correm risco de serem negociados (vendidos) pelo governo. Em consequência, 
o parlamentar requereu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Gestão e Previdência (SEGEP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão (IPREV), informações completas sobre a situação da previdência e dos fundos 
previdenciários do Estado do Maranhão. 
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Júnior Verde firma parcerias com agentes de limpeza 

Durante os intervalos das agendas de trabalho em São Luís, esta semana, o deputado 
estadual Júnior Verde (PRB) parou para conversar com um grupo de agentes de limpeza 
que faziam a manutenção das vias públicas na capital maranhense. Na oportunidade, ele 
ouviu as reivindicações dos trabalhadores e identificou demandas relevantes para a 
classe. 
 

 
 
“Trabalharei para atender as indicações necessárias e cobrarei dos órgãos responsáveis 
por cada uma das demandas que me foram apresentadas. Os agentes de limpeza são de 
fundamental importância para a manutenção da nossa cidade, conservando-a sempre 
limpa”, disse o parlamentar. 
 
Uma das reivindicações apresentadas diz respeito à manutenção e criação de postos de 
trabalho. Júnior Verde afirmou que buscará, junto aos órgãos responsáveis, a garantia 
de que os empregos sejam mantidos e novas vagas sejam abertas. “Para que mais 
pessoas possam sair do desemprego e consigam uma renda, gerando assim uma 
movimentação nas compras e desenvolvendo a sociedade maranhense através da 
economia. Eu gosto e busco os resultados positivos. Lutaremos pela classe dos agentes 
de limpeza e nos empenharemos para que todos saiam vitoriosos”, explicou o deputado. 
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Deputado Antônio Pereira defende professores e estudantes de Grajaú 

O deputado Antônio Pereira (DEM) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na última 
terça-feira (10), para defender os professores do município de Grajaú, que estão em 
greve há cerca mais de 40 dias, reivindicando o repasse do reajuste inflacionário dado 
pelo Governo Federal de 6,81%, por meio do FUNDEB. 
 

 
 
O democrata fez um apelo à Comissão de Educação da Assembleia, ao Ministério Público 
Federal, ao Ministério Público Estadual e ao prefeito. “Precisamos resolver a situação de 
1.100 professores que precisam garantir seus direitos, e de 16.500 alunos que estão fora 
da sala de aula”, alertou. 
 
Para Antônio Pereira, a situação precisa ser resolvida com urgência, para não causar 
impacto no ano eletivo, pois quase todas as escolas estão fechadas e os professores 
parados, porque suas reivindicações não são atendidas pelo prefeito, que nunca sentou 
com os manifestantes para negociar as pendências. 
 
SALÁRIOS, PROMOÇÕES E PLANO 
 



 

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 

No pronunciamento, o deputado Antônio Pereira deixou claro que os professores 
querem que seja incorporado o reajuste inflacionário de 6,81 aos seus salários, 
promoções e outras reivindicações que estão na pauta para serem negociadas com o 
prefeito, por meio do Sindicato dos Professores de Grajaú. 
 
O parlamentar lembrou que existe também a questão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários no Estatuto do Magistério que, em prática, foi construído, elaborado e instituído 
como lei pela Câmara Municipal de Grajaú, por meio de projeto do atual prefeito, Mercial 
Arruda, quando ele foi prefeito pela primeira vez. 
 
Antônio Pereira garante que durante os quatro anos o então prefeito Otsuka – que 
assumiu depois de Mercial – cumpriu rigorosamente o Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários dos professores. “Agora o prefeito retorna e não tem cumprido o Plano, que 
sempre foi honrado pelo ex-prefeito Otsuka”, lamenta. 
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Presidente da Assembleia recebe comitiva de professores de Grajaú 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, no 
início da tarde desta quarta-feira (11), uma comitiva de professores do município de 
Grajaú, em greve há mais de 40 dias. Acompanhado do procurador-geral da Casa, 
Tarcísio Araújo, e da diretora de Documentos e Registros, Simone Limeira, ele ouviu 
atentamente as reivindicações dos docentes, durante reunião na sala da Presidência. 
 

 
 
Othelino Neto informou que os professores resolveram procurar a Assembleia porque, 
efetivamente, trata-se de uma grave situação que já ocasionou até mesmo ação judicial, 
em tramitação no Fórum de Grajaú. Ele manifestou-se solidário à causa dos professores 
e recomendou que o procurador-geral da Casa mantenha contatos com o Ministério 
Público e o Poder Judiciário, no sentido de encontrar uma solução. “Os professores 
podem contar com nossa solidariedade, porque esta situação precisa ser resolvida com 
urgência, para não causar impacto ainda maior ao ano eletivo”, afirmou. 
 
O presidente do Sindicato dos Professores de Grajaú, Edivaldo Pereira da Silva, explicou 
que a categoria, após insistentes apelos feitos ao prefeito do município, Mercial Arruda, 
resolveu deflagrar greve para reivindicar repasse do reajuste inflacionário dado pelo 
Governo Federal, de 6,81%, por meio do FUNDEB. 
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Edivaldo Pereira da Silva disse que quase todas as escolas estão fechadas e os 
professores, parados, porque suas reivindicações não são atendidas pela Prefeitura. 
“Viemos buscar o apoio desta Casa, na pessoa do deputado Othelino Neto, que se 
mostrou solidário à nossa causa. Estamos buscando apoio da Assembleia e do Ministério 
Público, para que se possa resolver a situação dos 1.100 professores que precisam 
garantir seus direitos, e dos 16.500 alunos que estão fora das salas de aula”. 
 
Ele explicou ainda que os professores querem que seja incorporado o reajuste 
inflacionário de 6,81% aos seus salários, promoções e outras reivindicações que estão na 
pauta para serem negociadas com o prefeito, por meio do Sindicato dos Professores de 
Grajaú. E acrescentou que há, também, a questão do Plano de Cargos, Carreiras e 
Salários no Estatuto do Magistério que, em prática, foi construído, elaborado e instituído 
como lei pela Câmara Municipal de Grajaú. 
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Deputada retoma os trabalhos em plenário e esclarece nas redes sobre problema de 
saúde que a manteve afastada nas últimas semanas 

 
De volta às atividades parlamentares, Andrea revela problemas de saúde 

 
A deputada oposicionista Andrea Murad (PRP), que passou quase 2 meses ausente por 
problema de saúde, retornou nesta quarta-feira (11) às atividades em plenário da 
Assembleia Legislativa pela manhã. 
 
Através das redes sociais, Andrea agradeceu o apoio e a preocupação de todos durante 
o período que esteve afastada por recomendações médicas. 
 
“Quero dizer pra vocês que é muito bom estar de volta às atividades da Assembleia 
depois de vários dias afastada por problema de saúde. Mas graças a Deus, eu já tô bem, 
está tudo sob controle. Eu quero aproveitar também para agradecer a preocupação de 
todos durante esse período, dos meus eleitores amados, das minhas lideranças, dos 
jornalistas que me acompanham, dos funcionários da Assembleia. Enfim, agradecer a 
todos pelo carinho”, revelou a parlamentar. 
 
A parlamentar explicou ainda que nasceu com uma disfunção nos receptores 
adrenérgicos, problema que alguns membros da sua família também apresentam. Como 
nos últimos meses começou a incomodar bastante, sentiu a necessidade de investigar. 
 
Concluído o diagnóstico, foi orientada a ter o acompanhamento médico mais constante 
no início do tratamento. 
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Alexandre Almeida cobra apreciação de PEC que cria universidade do leste maranhense 

 
 
Em discurso na tribuna nesta quarta-feira (11), o deputado estadual Alexandre Almeida 
(PSDB) cobrou a apreciação com urgência pelo legislativo de projeto de emenda à 
constituição de sua autoria que prevê a criação da Universidade Estadual do Leste 
Maranhense. 
 
Se aprovado, o serviço voltado para a educação superior deverá beneficiar cerca de um 
milhão de habitantes. Após cobrança do parlamentar, o assunto deverá ser analisado 
após a volta do recesso da Casa. 
 
Durante discurso, Alexandre Almeida ressaltou pontos importantes, como o tempo em 
que a matéria está tramitando na Casa. O deputado lembrou que a proposta está à 
disposição dos demais parlamentares desde o dia 4 de abril do ano passado, esperando 
parecer da relatoria da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 
 
“É preciso cobrar que haja essa análise. Até porque se trata de projeto de suma 
importância para a comunidade maranhense, que beneficiará grande parcela da 
população deste estado”, disse. 
 
Segundo Almeida, a proposta está prevista inclusive no plano de governo do atual 
governador do Estado, Flávio Dino. 
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“Esta proposta consta no conjunto de promessas do atual governador. E até o momento 
nem sequer foi analisada. Precisamos priorizar a educação deste estado e sair apenas do 
discurso para a prática. Os maranhenses agradecem”, ressaltou. 
 
O parlamentar ainda fez referência ao ex-deputado e presidente da ALMA, Humberto 
Coutinho, um dos mentores da ideia. 
 
“Ele [Coutinho] também foi um defensor desta proposta e por respeito a ele deveríamos 
priorizar esta matéria”, disse. 
 
Por fim, o deputado destacou a importância para a comunidade. 
 
“Nosso estado precisa desta universidade, para minimizar as defasagens que ainda 
existem na formação acadêmica deste estado”, finalizou. 
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“Flávio Dino massacra a população e aumenta em 10,75% o preço da gasolina no 
Maranhão”, denuncia deputado Wellington 

 
Wellington repudiou mais um massacre cometido por Flávio Dino contra o povo 

 
De acordo com a Agência Nacional do Petróleo (ANP), o estado do Maranhão é um dos 
03 estados brasileiros que aumentaram o preço de referência da gasolina em uma 
variação de 10,75%. A conduta de Flávio Dino já reflete no aumento do preço da gasolina 
no Maranhão, o que fez o deputado Wellington solicitar que o governador aja com 
responsabilidade e reduza o ICMS no estado. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington evidenciou que Flávio Dino vai na contramão 
do que um Governo responsável faria, já que, em um cenário de crise financeira, o 
governador aumentou preço de referência da gasolina. 
 
“O governador Flávio Dino é o mesmo que aumentou os impostos no ano passado, 
prejudicou a parcela mais pobre do nosso estado com o aumento de impostos que nós 
votamos contra. Eu votei contra o aumento de imposto e aumentaram os impostos do 
combustível, da energia elétrica. E quem mais padece com isso é a população mais 
pobre, é a população mais carente. E vejam o absurdo: depois da greve dos 
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caminhoneiros, três estados aumentaram o preço da gasolina e o Estado do Maranhão 
aumentou o preço da gasolina 10,75%. Tanto que nós pedimos ao Governador Flavio 
Dino, tanto que nós imploramos ao Governador Flávio Dino, tanto que nós lutamos para 
que o Governador Flávio Dino reduzisse o preço do combustível, reduzisse o preço da 
gasolina. E o que o Governador fez? Massacrou a população, aumentando o preço da 
gasolina”, disse o deputado Wellington. 
 
Assista ao pronunciamento do deputado Wellington: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=I8tBUGU868w
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“O governo está quebrando as finanças do Maranhão”, alerta Adriano Sarney 

 
Adriano também alertou para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e propriedades como o Sítio Santa  
Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), faltando poucos dias para a Assembleia 
Legislativa entrar em recesso de meio de ano, envidou mais uma luta pela aprovação do 
requerimento número 334/2018, de sua autoria, que solicita informações do Governo 
do Estado sobre a real situação do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). O 
deputado vem alertando há tempos para a manobra sistemática do governo de não 
prestar esclarecimentos ao povo sobre o rombo nas finanças públicas e previdenciárias. 
 
“Alertei na semana passada, assim como venho alertando desde o início do meu 
mandato, que o governo comunista vem consumindo os investimentos do fundo dos 
aposentados (FEPA) para pagar os benefícios, quando deveria buscar no tesouro 
estadual os recursos para sanar o déficit na previdência. Os recursos financeiros do FEPA 
eram de cerca de R$ 1,1 bilhão de saldo ao final de 2016, que reduziu para R$ 665 
milhões ao final de 2017 e pode terminar este ano com menos de R$ 200 milhões, devido 
ao saque de R$ 400 milhões em aplicações financeiras do FEPA no Banco do Brasil”, 
alerta Adriano Sarney. 
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Adriano ainda alertou para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e 
propriedades como o Sítio Santa Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões, que 
também correm risco de serem negociados (vendidos) pelo governo. Em consequência, 
o parlamentar requereu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado da 
Gestão e Previdência (SEGEP), do Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do 
Maranhão (IPREV), informações completas sobre a situação da previdência e dos fundos 
previdenciários do Estado do Maranhão. 
 
Assista ao pronunciamento de Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=z2nZ_Fhdrng
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Assembleia nomeia Comissão para atuar durante o recesso Parlamentar 

 
 
A Assembleia Legislativa iniciar a partir da próxima segunda-feira o recesso parlamentar 
do meio do ano e só volta a funcionar no início de agosto, provavelmente de forma 
precária (recesso branco) por conta da campanha eleitoral que se aproxima. 
 
Na sessão desta quinta-feira, o presidente Othelino Neto nomeou a Comissão de 
Representação Interna, que vai atuar durante o recesso parlamentar de julho. Ele 
explicou que a comissão foi criada em conformidade com o Regimento Interno da Casa. 
 
Atuarão durante o recesso os deputados Levi Pontes (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT) e 
Glalbert Cutrim (PDT), Vinícius Louro (PP) e Wellington do Curso (PSDB). A Comissão foi 
submetida à apreciação do plenário e aprovada por unanimidade. 
 
Como a Lei de Diretrizes Orçamentária para o próximo exercício do Governo foi aprovada 
na quarta-feira (11), os parlamentares estão livres para iniciar o período de férias e se 
preparar para a campanha. 
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Neto Evangelista entrega ao MPF relatório que pede manutenção do convênio entre a 
Cemar e a CEF 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) entregou, na manhã desta quinta-feira (12), ao 
procurador do Ministério Público Federal (MPF), Hilton Araújo, na sede do órgão, o 
relatório da audiência pública sobre a rescisão de convênio firmado entre a Caixa 
Econômica Federal e a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR). A audiência 
aconteceu no dia 28 de junho e foi proposta e coordenada pelo parlamentar democrata, 
que debateu as consequências de um possível rompimento dessa parceria. 
 
De acordo com o deputado, a quebra do contrato poderá prejudicar consumidores, 
principalmente no interior do Estado que, além das contas de energia, pagam outras 
taxas de serviços públicos e recebem benefícios sociais, como Bolsa Família. 
 
“As agências bancárias não chegam em todos os municípios maranhenses, mas as 
lotéricas, sim. Lá, podem ser pagas as contas de luz e, também, podem ser feitos saques 
dos benefícios sociais. Para que os cidadãos não fiquem prejudicados com a quebra 
desse canal, é necessário que as partes cheguem a um entendimento. Estamos 
confiantes de que o MPF vai se posicionar diante do caso e evitar que esse caos social 
aconteça no Maranhão”, enfatizou Neto Evangelista. 
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Para a presidente do Sindicato das Casas Lotéricas, Lúcia Regina Guimarães, a quebra do 
contrato entre a Caixa e a Cemar poderá gerar um caos no Estado, como o fechamento 
de unidades nos pequenos municípios e a dificuldade de acesso aos consumidores que 
não possuem conta bancária. “Esperamos que o MPF tome as providências necessárias 
para evitar que milhares de famílias sejam prejudicadas”, acrescentou. 
 
O procurador Hilton Araújo parabenizou a iniciativa do deputado em realizar a audiência 
pública para debater o tema com a sociedade e disse que o Ministério Público Federal 
analisará o relatório e tomará as providências cabíveis. “É um tema de grande relevância 
social que precisa ser amplamente analisado”. 
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“O governo está quebrando as finanças do MA”, diz Adriano Sarney 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV), reagiu fortemente, ontem, à rejeição de um 
requerimento de sua autoria solicitando informações do Governo do Estado sobre a real 
situação do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). 
 
O deputado alerta que a manobra sistemática do governo de não prestar 
esclarecimentos sobre as finanças públicas e previdenciárias visa a esconder possível 
rombo nas contas. 
 
“Alertei na semana passada, assim como venho alertando desde o início do meu 
mandato, que o governo comunista vem consumindo os investimentos do fundo dos 
aposentados (FEPA) para pagar os benefícios, quando deveria buscar no tesouro 
estadual os recursos para sanar o déficit na previdência. Os recursos financeiros do FEPA 
eram de cerca de R$ 1,1 bilhão de saldo ao final de 2016, que reduziu para R$ 665 
milhões ao final de 2017 e pode terminar este ano com menos de R$ 200 milhões, devido 
ao saque de R$ 400 milhões em aplicações financeiras do FEPA no Banco do Brasil”, 
afirmou. 
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Adriano ainda chamou atenção para os ativos imobiliários do FEPA, ou seja, prédios e 
propriedades como o Sítio Santa Eulália, avaliados em cerca de R$ 2,1 bilhões, que 
também correm risco de ser negociados pelo governo. 
 
Em consequência, o parlamentar requereu ao Governo do Estado, por meio da Secretaria 
de Estado da Gestão e Previdência (Segep), informações completas do Iprev sobre a 
situação da previdência e dos fundos previdenciários do Estado do Maranhão. 
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Coronel Monteiro deve disputar o Governo do Maranhão 

 
 
O coronel da reserva José Ribamar Monteiro Segundo deve disputar o Governo do 
Maranhão pelo PHS. Ele confirmou que participará da eleição majoritária em visita ao 
amigo e deputado estadual César Pires, a quem convidou para participar do lançamento 
da sua pré-candidatura, que ocorrerá nos próximos dias em São Luís. 
 
Natural de Barra do Corda, coronel Monteiro foi lançado como pré-candidato pela União 
da Direita Maranhense (UDM). É militar da reserva do Exército, oficial de infantaria da 
Academia Militar das Agulhas Negras, graduado em Matemática, licenciado também em 
Física e Desenho Geométrico, além de bacharel em administração pública e de 
empresas. Atuou como professor da Faculdade de Administração de Garanhus (PE), é 
consultor do Instituto Interamericano para Cooperação na Agricultura, foi secretário 
municipal de Transporte Coletivo, Trânsito e Defesa Social de São José de Ribamar e 
dirige a Fundação Habitacional do Exército no Maranhão desde 2007. 
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Monteiro esperava contar com o apoio do presidenciável Jair Bolsonaro, mas com a 
mudança de legenda de Bolsonaro, o presidenciável deverá mesmo apoiar no Maranhão 
a candidata do seu partido, a ex-prefeita e ex-deputada Maura Jorge (PSL). 
 
César Pires parabenizou o coronel por sua decisão de lançar sua pré-candidatura, e 
colocar-se como mais uma opção de voto para os maranhenses. “Monteiro já mostrou 
que tem competência na sua trajetória profissional, é uma pessoa respeitada e tenho 
certeza que sua candidatura só enriquecerá a disputa eleitoral no Maranhão”, declarou 
César Pires. 
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Imagem do dia: Prestes a indicar suplente de Weverton, PT ganha espaço no governo 
Edivaldo 

 
 
A posse do secretário Nonato Chocolate (PT) na Secretaria de Agricultura, Pesca e 
Pecuária (Semapa), da Prefeitura de São Luís, é muito mais do que uma dança das 
cadeiras, já que o ex-titular da pasta, o vereador Ivaldo Rodrigues (PDT), foi deslocado 
para a Articulação política. 
 
Membro do PT, a ascensão de Chocolate à titularidade da Semapa representa uma forte 
aproximação entre o PT e o PDT, que pode culminar, inclusive, com a indicação de uma 
das suplências do pré-candidato ao Senado Weverton Rocha (PDT). 
 
As vagas para as suplências de Weverton estão sendo disputadas pelos partidos mais 
fortes que compõem o amplo arco de alianças do governador Flávio Dino, como 
noticiado mais cedo pelo blog. A posse de Chocolate pode representar um claro sinal de 
que o PT larga na frente das outras legendas. 
 
A presença do próprio Weverton Rocha na posse dos novos secretários do prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior, além de Zé Inácio, único deputado do PT na Assembleia 
Legislativa, é um forte indício dessa tese. 
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Sob o comando de Othelino Neto, Assembleia mantém estabilidade e vai ao recesso após 
fazer seu dever de casa 

 
Othelino Neto (centro) assumiu o comando da Assembleia Legislativa com o apoio de todas as forças e soube  
capitalizar o aval 

 
Oficialmente, a Assembleia Legislativa entrará de recesso por 15 dias a partir de terça-
feira (17), mas na prática, as atividades do penúltimo semestre da atual legislatura foram 
encerradas ontem, com a limpeza da pauta num esforço concentrado que incluiu a 
votação antecipada da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO). Esse período, que 
antecedeu ao processo eleitoral que culminará com as eleições de Outubro, foi marcado 
por dois fatos: um embate intenso e republicano entre Situação e Oposição e a 
consolidação do deputado Othelino Neto (PCdoB) na presidência do Poder depois de três 
anos da forte presença do então presidente Humberto Coutinho (PDT), falecido em 
Janeiro. Nesses seis meses, a Assembleia Legislativa se manteve segura como um dos 
três pilares do Estado maranhense, dando uma forte demonstração de que os seus 
integrantes no atual mandato atuaram com plena consciência do seu papel na 
estabilidade institucional do Maranhão. Tal situação ficou mais evidente quando o novo 
presidente, um deputado da nova geração, assumiu o desafio de conduzir sem crises 
agudas um parlamento movido por uma ampla malha de interesses políticos envolvendo 
a base governista e o contrapeso oposicionista. 
 
Nos últimos cinco meses, o Plenário Gervásio Santos foi várias vezes sacudido por 
confrontos verbais entre uma Oposição numericamente reduzida, mas politicamente 
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afoita e ativa, e que deu voz às estratégias do Grupo Sarney, sempre encontrando pela 
frente a muralha governista, posicionada de acordo com as orientações emanadas do 
Palácio dos Leões. Foram embates duros, sempre motivados por acusações da Oposição, 
baseadas em argumentos que não tiveram comprovação, evidenciando, na verdade, um 
jogo destinado a provocar e a desestabilizar a poderosa base governista. Com maioria 
ampla e sólida e argumentos bem elaborados, a bancada situacionista desarmou todas 
as bombas cuidadosamente elaboradas pelos adversários do Governo. 
 
Pela banda governista se destacaram os líderes Rogério Cafeteira (PDT) e Rafael Leitoa 
(PDT) e membros da linha de frente, como Bira do Pindaré (PSB), Marco Aurélio (PCdoB), 
Levi Pontes (PCdoB) e Edivaldo Holanda (PTC), que atuaram atacando adversários e 
defendendo o Governo, apoiados no voto por Sérgio Frota (PR), Ana do Gás (PCdoB), 
Valéria Macedo (PDT), Ricardo Rios (SD), Cabo Campos (PEN), Vinícius Louro (PR), 
Carlinhos Florêncio (PCdoB), Glaubert Cutrim (PDT), Fábio Macedo (PDT), Francisca 
Primo (PCdoB), Júnior Verde (PRB), Edson Araújo (PSB), Fábio Braga (SD), Neto 
Evangelista (DEM), Josimar de Maranhãozinho (PR), Leo Cunha (PSC), Raimundo Cutrim 
(PCdoB), Paulo Neto (DEM), Stênio Rezende (DEM) e Zé Inácio PT. Na banda oposicionista 
atuaram com destaque Max Barros (PRB), Adriano Sarney (PV), Edilázio Jr., (PSD), Andrea 
Murad (PRP), César Pires (PV), Wellington do Curso (PSDB) e Souza Neto (PRP), apoiados 
por Nina Melo (MDB), Graça Paz (PSDB), Rigo Teles (PV), Antonio Pereira (DEM) e 
Hemetério Weba (PP). Nesse contexto, o deputado Eduardo Braide (PMN) destacou-se 
como uma voz ativa fazendo uma oposição independente, posição assumida também 
pelo deputado Roberto Costa (MDB), que atuou como articulador nos bastidores. 
 
Nesse contexto de embates e conflitos motivados pela aproximação do processo 
eleitoral, o grande destaque foi mesmo a atuação do presidente Othelino Neto, que 
pegou o bonde andando, sucedeu a um líder experiente e respeitado, enfrentou e 
superou alguns obstáculos, amargou alguns dissabores, mas demonstrou maturidade e 
senso de equilíbrio, e valendo-se da moderação e da boa conversa de bastidor, e 
consciente de que seria desidratado, tomou as rédeas da situação e assumiu 
integralmente o controle do Poder. Para tanto, tomou decisões administrativas duras, 
mudou o corpo de diretores, montou sua assessoria seis meses depois da posse, não 
deixando qualquer réstia de dúvida de que tem o comando pleno da instituição, 
administrando pelo diálogo as diferenças e os conflitos que movimentam um colegiado 
tão plural e heterogêneo. 
 
O fato é que a Assembleia Legislativa que entra em recesso e se prepara para ir às urnas 
em Outubro não é perfeita, tem suas contradições e suas limitações como parlamento, 
mas vem fazendo o seu dever de casa e a parte que lhe cabe como Poder político do 
Estado do Maranhão. Não é sem razão, portanto, que o presidente Othelino Neto calcula 
que pelo menos 2/3 dos deputados renovarão seus mandatos. 
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Desembargador José Jorge possui especialização em Ciências Criminais pela 
Universidade CEUMA-UNICEUMA e em Direito Constitucional pela Unidade de Ensino 
Superior Dom Bosco (UNDB). 

 
Desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos. 

 
A Assembleia Legislativa aprovou os Projetos de Resolução Legislativa 046/18 e 
049/2018, de autoria do presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), que 
concedem a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao desembargador José 
Jorge Figueiredo dos Anjos. 
 
“Resolvemos homenagear essas duas personalidades pela relevância do trabalho 
prestado ao Estado do Maranhão, ao longo de suas carreiras no meio jurídico. Por isso, 
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é mais do que justo e merecido outorgar-lhes esta que é a mais alta honraria concedida 
pelo Poder Legislativo estadual”, frisou o presidente Othelino Neto. 
 
O desembargador José Jorge Figueiredo dos Anjos é natural de São João Batista (MA) e 
foi nomeado juiz de direito do Poder Judiciário do Maranhão em 1987, tendo atuado nas 
Comarcas de São Luiz Gonzaga do Maranhão, Viana e Caxias. No ano de 1997, foi 
promovido para o cargo de juiz auxiliar de São Luís, passando a atuar nos Juizados 
Especiais, Varas Cíveis e Criminais. Foi promovido para o cargo de juiz titular da 3ª Vara 
da Fazenda Pública de São Luís em 2004. 
 
De 2012 a 2013, José Jorge Figueiredo dos Anjos atuou como membro efetivo do Tribunal 
Regional Eleitoral do Maranhão, exercendo, em 2013, o cargo de Ouvidor daquela Corte 
Eleitoral. Em 2015, figurou pela terceira vez consecutiva na lista tríplice, por 
merecimento, ao cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do 
Maranhão. Em 13 de dezembro de 2017, foi aclamado desembargador do TJ/MA por já 
ter figurado por três vezes consecutivas na lista tríplice e ter sido eleito, por 
merecimento, desembargador substituto, em 2016. 
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Othelino Neto anuncia apoio de dois vereadores de Paço do Lumiar 

 
Os vereadores da Paço do Lumiar, Fernando Muniz (PP) e Miguel (PRP) 
ladeiam o prefeito do parlamento estadual… 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, Deputado Othelino 
Neto (PCdoB) anunciou dois estratégicos apoios nesta quinta-feira (12). 
 
Trata-se dos vereadores da Paço do Lumiar, Fernando Muniz (PP) e Miguel (PRP), que 
decidiram votar e pedir votos para o parlamentar nestas eleições. 
 
“Feliz em ter apoio dos vereadores de Paço do Lumiar, Fernando Muniz e Miguel. Essa 
parceria resultará em benefícios para a cidade.” Disse Otheino. 
 
Muniz foi o 10º mais votado na eleição municipal passada com 825 votos, já Miguel ficou 
na 14º posição com 676 votos. 
 
O município luminense possui aproximadamente 60 mil eleitores e adesão de dois 
parlamentares municipais sempre é importante. 

 


