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Candidato Mozart Baldez fala sobre suas propostas à OAB/MA em sabatina da TV 
Assembleia 

 
 
O advogado Mozart Baldez foi o primeiro entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 
O candidato da Chapa 1 – Reconstruir é a Ordem foi entrevistado, ao vivo, nesta 
segunda-feira (12), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, quadro do 
telejornal Portal da Assembleia. 
 
A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia no Youtube 
(https://bit.ly/2Pq7IGj) e na página da TV Alema no Facebook 
(www.facebook.com/rtvalema). 
 
Mozart Baldez foi recebido pelo diretor de Comunicação da Alema, jornalista Edwin 
Jinkings, que destacou a satisfação da TV Assembleia em receber os candidatos da 
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Ordem, para o debate público de ideias e propostas de interesse não só da advocacia 
maranhense, mas de toda a sociedade. 
 
O advogado parabenizou a iniciativa da TV Assembleia, em abrir espaço para os 
candidatos postulantes à presidência da OAB-MA. “Queria parabenizar a direção da TV 
Assembleia, que teve essa iniciativa de abrir as portas, para que nós pudéssemos falar 
para parte do Maranhão sobre nossas propostas”, disse. 
 
Sabatina 
 

 
 
O candidato teve 15 minutos (13 minutos de entrevista e mais dois minutos para as 
considerações finais) para responder a temas sugeridos e livres, entre eles, o seu 
posicionamento quanto à recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
transforma a OAB em órgão da administração indireta. “Tenho certeza que lei é para se 
cumprir. Se o posicionamento do TCU tiver respaldo legal, a OAB terá que cumprir. Se 
não foi legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja 
prescrito em lei”, afirmou Mozart Baldez. 
 
O candidato também respondeu a perguntas sobre os desafios da OAB-MA para garantir 
a transparência da gestão, bem como a estruturação da Ordem na capital e no interior 
do estado. “Passamos oito meses estudando os problemas, crises e soluções da 
advocacia do Maranhão. Chegamos à conclusão que o problema da Ordem é estrutural. 
Temos que começar do zero, pois até as regras do Conselho Federal são retrógadas. Uma 
entidade que se propõe a tomar a frente de todas crises políticas e que estão 
judicializadas no Brasil, ela precisa de uma reciclagem”, assinalou. 
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“Nós temos que ter cuidado com essa transparência. Nós vamos ter uma administração 
transparente, com um orçamento participativo, chamando as assembleias para colocar 
aos associados o que a Ordem tem de patrimônio e onde os seus recursos devem ser 
investidos”, completou. 
 
Outro tema abordado foi em relação ao posicionamento da OAB-MA no relacionamento 
com o Poder Judiciário, para a garantia das prerrogativas da advocacia e do primado da 
lei. Mozart Baldez também apresentou suas propostas para inserir os jovens advogados 
no mercado de trabalho, entre elas, as incubadoras da advocacia. 
 
Por fim, o candidato ressaltou a sua trajetória pessoal e profissional, bem como sua vasta 
experiência que, segundo ele, o gabaritam para assumir a presidência da OAB-MA. “Eu 
e minha equipe somos preparados para comandar a Ordem. Tenho excelentes serviços 
prestados para a nação brasileira e, agora, quero prestar para a minha terra. Eu quero 
que todos olhem nossas propostas, nosso currículo e o serviço que nós prestamos”, 
finalizou. 
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Mais Impostos: Vale terá que desembolsar mais dinheiro após reeleição de Flávio Dino… 

Te segura, eleitor explorado: 
 
Menos pior: se for para arrancar o coro, que seja para cobrar dinheiro das grandes 
empresas, arre-égua, o pobre já não aguenta tanta exploração. 
 
Qual o buraco, governador? 
 
Aliás, só falta o governador dizer onde enfia tanto dinheiro arrecadado. O pior que a 
sanha de cobrir rombo não vai parar por aí, aguardem mais impostos! 
 
Começou aparecer a ponta do iceberg, muito diferente da propaganda enganosa do 
governo, que vende um Maranhão lindo, próspero, a realidade continua sendo de 
exploração. Continua sem produzir riquezas, apenas explorando, ainda mais, a 
população pobre, para isso, tendo que votar urgentemente outro aumento. 
 
A medida, ao que tudo indica, servirá para compensar rombo nos cofres. Na tarde de 
ontem, poucos deputados aparecem, alguns tiveram que retornar de suas viagens para 
votar pela “urgência” do governo. 
 
Confira trecho da reportagem de O Estado: 
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Na prática, a proposta – de autoria do deputado Max Barros (PMB) – complementa o 
Código Mineral, uma vez que, com exceção do Maranhão, todos os estados impactos por 
mineradoras – como a Vale, por exemplo – são compensados tanto pela Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), como por uma taxa estadual, 
proposta pelas Assembleias Legislativas. 
 
Essa taxa, agora, está oficialmente criada e os recursos oriundos da suas cobranças, em 
tese, devem ser repartidos entre estado e municípios. 
 
Interesse 
 
O súbito interesse do Palácio dos Leões pela matéria foi o que mais chamou a atenção 
de deputados após as eleições deste ano. Em pauta na Assembleia desde 2015, o projeto 
nunca havia sido aprovado, apesar dos esforços do deputado Max Barros para convencer 
seus colegas – os governistas, principalmente – de que a instituição desse tipo de 
pagamento a mineradores seria benéficos para gestões municipais e estadual. 
 
Para o deputado Adriano Sarney – que declarou apoio ao projeto, mas absteve-se de 
votar, em protesto contra a atitude do governo –, trata-se da comprovação de que a 
gestão Flávio Dino quebrou o Estado. 
 
“Um projeto importante. Por várias vezes tentamos aprová-lo aqui nesta Casa e o 
governo, não se sabe por que, nunca permitiu que sua base aliada votasse. Agora que 
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eles quebraram o Estado, que dilapidaram o Fepa, precisam de dinheiro e ordena aos 
deputados governistas a votar a favor desse projeto no apagar das luzes dessa 
legislatura”, avaliou o parlamentar. 
 
Segundo ele, a mudança de postura do governo em relação à proposta comprova que há 
problemas, por exemplo, com a Previdência estadual. 
 
“Muito me preocupam as finanças do Governo do Estado do Maranhão. Tenho recebido 
muitos aposentados e pensionistas no meu gabinete que não conseguem se aposentar, 
porque a cada vez que procuram o governo, procuram a Secretaria de Previdência, o 
governo coloca empecilho para as aposentadorias dos que querem se aposentar. Porque 
estão negando aposentadorias dos servidores que têm seu direito pelo governo?”, 
questionou. 
 
Adriano acrescentou que acredita que o governo conseguiu “gastar o dinheiro” que 
deveria bancar essas aposentadorias e, por isso, agora precisa repor o caixa. 
 
“Não conseguem mais pagar os aposentados e pensionistas, como denunciamos, porque 
acabaram com o Fepa, porque gastaram todo o dinheiro do caixa do Tesouro em cobras 
eleitoreiras”, completou. 
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Simplício Araújo volta ao comando da Secretaria de Indústria e Comércio 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB), promoveu mais uma mudança em seu secretariado. 
Simplício Araújo (SD), voltou ao comando da Secretaria de Indústria e Comércio, ele é o 
terceiro ao voltar compor a equipe do Governo, após a eleição de outubro. Antes dele, 
Márcio Jerry (PCdoB) e Marcelo Tavares (PSB), já tinham voltado aos seus antigos postos. 
No entanto, o presidente do Solidariedade do Maranhão é o primeiro a retornar ao 
cargo, entre os que não obtiveram vitória nas urnas. 
 
Simplício Araújo retornou ao cargo no dia 7 de novembro e de acordo com o próprio, ele 
deve permanecer em definitivo para o segundo mandato. A revelação do titular da SEINC 
traz uma esperança ao segundo suplente Gastão Vieira (PROS), que pode vir a ocupar o 
cargo de deputado federal caso Flávio Dino chame Márcio Jerry (PCdoB), Rubens Júnior 
(PCdoB), Cléber Verde (PRB), Juscelino Filho (DEM), Bira do Pindaré (PSB) ou Pedro Lucas 
Fernandes (PTB), para o seu secretariado. 
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Candidato Mozart Baldez fala sobre suas propostas à OAB/MA em sabatina da TV 
Assembleia 

 
 
O advogado Mozart Baldez foi o primeiro entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 
O candidato da Chapa 1 – Reconstruir é a Ordem foi entrevistado, ao vivo, nesta 
segunda-feira (12), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, quadro do 
telejornal Portal da Assembleia. 
 
A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia no Youtube 
(https://bit.ly/2Pq7IGj) e na página da TV Alema no Facebook 
(www.facebook.com/rtvalema). 
 
Mozart Baldez foi recebido pelo diretor de Comunicação da Alema, jornalista Edwin 
Jinkings, que destacou a satisfação da TV Assembleia em receber os candidatos da 
Ordem, para o debate público de ideias e propostas de interesse não só da advocacia 
maranhense, mas de toda a sociedade. 
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O advogado parabenizou a iniciativa da TV Assembleia, em abrir espaço para os 
candidatos postulantes à presidência da OAB-MA. “Queria parabenizar a direção da TV 
Assembleia, que teve essa iniciativa de abrir as portas, para que nós pudéssemos falar 
para parte do Maranhão sobre nossas propostas”, disse. 
 
Sabatina 
 
O candidato teve 15 minutos (13 minutos de entrevista e mais dois minutos para as 
considerações finais) para responder a temas sugeridos e livres, entre eles, o seu 
posicionamento quanto à recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
transforma a OAB em órgão da administração indireta. “Tenho certeza que lei é para se 
cumprir. Se o posicionamento do TCU tiver respaldo legal, a OAB terá que cumprir. Se 
não foi legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja 
prescrito em lei”, afirmou Mozart Baldez. 
 
O candidato também respondeu a perguntas sobre os desafios da OAB-MA para garantir 
a transparência da gestão, bem como a estruturação da Ordem na capital e no interior 
do estado. “Passamos oito meses estudando os problemas, crises e soluções da 
advocacia do Maranhão. Chegamos à conclusão que o problema da Ordem é 
estrutural. Temos que começar do zero, pois até as regras do Conselho Federal são 
retrógadas. Uma entidade que se propõe a tomar a frente de todas crises políticas e 
que estão judicializadas no Brasil, ela precisa de uma reciclagem”, assinalou. 
 
“Nós temos que ter cuidado com essa transparência. Nós vamos ter uma administração 
transparente, com um orçamento participativo, chamando as assembleias para colocar 
aos associados o que a Ordem tem de patrimônio e onde os seus recursos devem ser 
investidos”, completou. 
 
Outro tema abordado foi em relação ao posicionamento da OAB-MA no relacionamento 
com o Poder Judiciário, para a garantia das prerrogativas da advocacia e do primado da 
lei. Mozart Baldez também apresentou suas propostas para inserir os jovens advogados 
no mercado de trabalho, entre elas, as incubadoras da advocacia. 
 
Por fim, o candidato ressaltou a sua trajetória pessoal e profissional, bem como sua vasta 
experiência que, segundo ele, o gabaritam para assumir a presidência da OAB-MA. “Eu 
e minha equipe somos preparados para comandar a Ordem. Tenho excelentes serviços 
prestados para a nação brasileira e, agora, quero prestar para a minha terra. Eu quero 
que todos olhem nossas propostas, nosso currículo e o serviço que nós prestamos”, 
finalizou. 
 
Veja... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=osbrQ8wEjL0
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“Nova taxa não deverá servir para fins eleitoreiros”, afirma Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) alertou para os riscos de o governo comunista 
utilizar em ações e obras eleitoreiras a nova taxa sobre recursos minerários, aprovada 
nesta segunda-feira (12) pela Assembleia Legislativa, que deve injetar cerca de R$ 500 
milhões por ano nos cofres do Executivo. Trata-se do Projeto de Lei nº 006/2015, de 
autoria do deputado Max Barros (PMB), que lutava há quase quatro anos pela aprovação 
de sua proposta e todo este tempo vinha enfrentando resistência da base governista. 
 
“Estes recursos vão salvar o governo comunista, que quebrou as finanças e a 
previdência do Estado com a sua administração irresponsável. É preciso fiscalizar e 
cobrar a correta utilização destes recursos, pois, em vez de investir em comunicação 
ou obras eleitoreiras, devem ser destinados para projetos de desenvolvimento do 
Estado, isto é, educação, saúde, segurança pública e obras estruturantes”, disse 
Adriano, que optou pela abstenção do voto como forma de protesto. 
  
O Projeto de Lei nº 006/2015, finalmente aprovado, institui a taxa de controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e 
aproveitamento de recursos minerários e o cadastro estadual do controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e 
aproveitamento de recursos minerários. “Sou a favor do povo do Maranhão e considero 
a instituição desta taxa legítima e que deve ser revertida em melhorias para a nossa 
população, mas jamais deverá servir para o projeto de poder do governo comunista”, 
declarou Adriano. 
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Candidato Mozart Baldez fala sobre suas propostas à OAB/MA em sabatina da TV 
Assembleia 

O advogado Mozart Baldez foi o primeiro entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 

 
 
O candidato da Chapa 1 – Reconstruir é a Ordem foi entrevistado, ao vivo, nesta 
segunda-feira (12), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, quadro do 
telejornal Portal da Assembleia. 
 
A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia no Youtube 
(https://bit.ly/2Pq7IGj) e na página da TV Alema no Facebook 
(www.facebook.com/rtvalema). 
 
Mozart Baldez foi recebido pelo diretor de Comunicação da Alema, jornalista Edwin 
Jinkings, que destacou a satisfação da TV Assembleia em receber os candidatos da 
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Ordem, para o debate público de ideias e propostas de interesse não só da advocacia 
maranhense, mas de toda a sociedade. 
 
O advogado parabenizou a iniciativa da TV Assembleia, em abrir espaço para os 
candidatos postulantes à presidência da OAB-MA. “Queria parabenizar a direção da TV 
Assembleia, que teve essa iniciativa de abrir as portas, para que nós pudéssemos falar 
para parte do Maranhão sobre nossas propostas”, disse. 
 
Sabatina 
 
O candidato teve 15 minutos (13 minutos de entrevista e mais dois minutos para as 
considerações finais) para responder a temas sugeridos e livres, entre eles, o seu 
posicionamento quanto à recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
transforma a OAB em órgão da administração indireta. “Tenho certeza que lei é para se 
cumprir. Se o posicionamento do TCU tiver respaldo legal, a OAB terá que cumprir. Se 
não foi legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja 
prescrito em lei”, afirmou Mozart Baldez. 
 
O candidato também respondeu a perguntas sobre os desafios da OAB-MA para garantir 
a transparência da gestão, bem como a estruturação da Ordem na capital e no interior 
do estado. “Passamos oito meses estudando os problemas, crises e soluções da 
advocacia do Maranhão. Chegamos à conclusão que o problema da Ordem é estrutural. 
Temos que começar do zero, pois até as regras do Conselho Federal são retrógadas. Uma 
entidade que se propõe a tomar a frente de todas crises políticas e que estão 
judicializadas no Brasil, ela precisa de uma reciclagem”, assinalou. 
 
“Nós temos que ter cuidado com essa transparência. Nós vamos ter uma administração 
transparente, com um orçamento participativo, chamando as assembleias para colocar 
aos associados o que a Ordem tem de patrimônio e onde os seus recursos devem ser 
investidos”, completou. 
 
Outro tema abordado foi em relação ao posicionamento da OAB-MA no relacionamento 
com o Poder Judiciário, para a garantia das prerrogativas da advocacia e do primado da 
lei. Mozart Baldez também apresentou suas propostas para inserir os jovens advogados 
no mercado de trabalho, entre elas, as incubadoras da advocacia. 
 
Por fim, o candidato ressaltou a sua trajetória pessoal e profissional, bem como sua vasta 
experiência que, segundo ele, o gabaritam para assumir a presidência da OAB-MA. “Eu 
e minha equipe somos preparados para comandar a Ordem. Tenho excelentes serviços 
prestados para a nação brasileira e, agora, quero prestar para a minha terra. Eu quero 
que todos olhem nossas propostas, nosso currículo e o serviço que nós prestamos”, 
finalizou. 
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Por proposição do deputado Zé Inácio (PT), foi publicado, na quinta-feira (8), no Diário 
Oficial da Assembleia Legislativa, a criação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI), 
que irá investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis construídos pela empresa 
Cyrela no Maranhão. 

 
 
O Requerimento 129/18, que originou a comissão, é de autoria do deputado Zé Inácio. 
Nesta segunda-feira (12), será realizada reunião da comissão para eleição do presidente, 
vice-presidente, relator e elaboração do plano de trabalho. 
 
“A abertura da CPI é um clamor da população, que nos buscou na Assembleia, após várias 
ações judiciais já tramitarem para reparar os danos sofridos. Mas, precisamos 
aprofundar essa investigação sobre a Cyrela, que tem descumprindo os direitos dos 
consumidores”, disse Zé Inácio. 
 
No Diário Oficial da Assembleia já consta a lista dos deputados que irão compor a CPI. A 
comissão será formada por sete parlamentares e sete suplentes, que deverão, no prazo 
de 120 dias, apurar as responsabilidades e irregularidades nos condomínios Jardim 
Toscana e Jardim Provence, no bairro Altos do Calhau; Vitória, no bairro Forquilha; e 
Pleno Residencial, no bairro Jaracati. Os empreendimentos apresentaram imensuráveis 
falhas e problemas nas edificações, como vazamento de gás, irregularidades no sistema 
elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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“Nova taxa não deverá servir para fins eleitoreiros”, afirma Adriano Sarney 

 
Adriano disse que é preciso fiscalizar e cobrar a correta utilização dos recursos oriundos das taxas 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) alertou para os riscos de o governo comunista 
utilizar em ações e obras eleitoreiras a nova taxa sobre recursos minerários, aprovada 
nesta segunda-feira (12) pela Assembleia Legislativa, que deve injetar cerca de R$ 500 
milhões por ano nos cofres do Executivo. Trata-se do Projeto de Lei nº 006/2015, de 
autoria do deputado Max Barros (PMB), que lutava há quase quatro anos pela aprovação 
de sua proposta e todo este tempo vinha enfrentando resistência da base governista. 
 
“Estes recursos vão salvar o governo comunista, que quebrou as finanças e a previdência 
do Estado com a sua administração irresponsável. É preciso fiscalizar e cobrar a correta 
utilização destes recursos, pois, em vez de investir em comunicação ou obras 
eleitoreiras, devem ser destinados para projetos de desenvolvimento do Estado, isto é, 
educação, saúde, segurança pública e obras estruturantes”, disse Adriano, que optou 
pela abstenção do voto como forma de protesto. 
 
O Projeto de Lei nº 006/2015, finalmente aprovado, institui a taxa de controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e 
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aproveitamento de recursos minerários e o cadastro estadual do controle, 
monitoramento e fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e 
aproveitamento de recursos minerários. “Sou a favor do povo do Maranhão e considero 
a instituição desta taxa legítima e que deve ser revertida em melhorias para a nossa 
população, mas jamais deverá servir para o projeto de poder do governo comunista”, 
declarou Adriano. 
 
Assista ao pronunciamento do deputado Adriano Sarney: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rLW94DXpaIQ
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Mozart Baldez fala sobre suas propostas à OAB/MA em Sabatina da TV Assembleia 

 
 
O advogado Mozart Baldez foi o primeiro entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 
O candidato da Chapa 1 – Reconstruir é a Ordem foi entrevistado, ao vivo, nesta 
segunda-feira (12), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, quadro do 
telejornal Portal da Assembleia. 
 
Mozart Baldez foi recebido pelo diretor de Comunicação da Alema, jornalista Edwin 
Jinkings, que destacou a satisfação da TV Assembleia em receber os candidatos da 
Ordem, para o debate público de ideias e propostas de interesse não só da advocacia 
maranhense, mas de toda a sociedade. 
 
O advogado parabenizou a iniciativa da TV Assembleia, em abrir espaço para os 
candidatos postulantes à presidência da OAB-MA. “Queria parabenizar a direção da TV 
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Assembleia, que teve essa iniciativa de abrir as portas, para que nós pudéssemos falar 
para parte do Maranhão sobre nossas propostas”, disse. 
 
Sabatina – O candidato teve 15 minutos (13 minutos de entrevista e mais dois minutos 
para as considerações finais) para responder a temas sugeridos e livres, entre eles, o seu 
posicionamento quanto à recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
transforma a OAB em órgão da administração indireta. “Tenho certeza que lei é para se 
cumprir. Se o posicionamento do TCU tiver respaldo legal, a OAB terá que cumprir. Se 
não foi legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja 
prescrito em lei”, afirmou Mozart Baldez. 
 
O candidato também respondeu a perguntas sobre os desafios da OAB-MA para garantir 
a transparência da gestão, bem como a estruturação da Ordem na capital e no interior 
do estado. “Passamos oito meses estudando os problemas, crises e soluções da 
advocacia do Maranhão. Chegamos à conclusão que o problema da Ordem é estrutural. 
Temos que começar do zero, pois até as regras do Conselho Federal são retrógadas. Uma 
entidade que se propõe a tomar a frente de todas crises políticas e que estão 
judicializadas no Brasil, ela precisa de uma reciclagem”, assinalou. 
 
“Nós temos que ter cuidado com essa transparência. Nós vamos ter uma administração 
transparente, com um orçamento participativo, chamando as assembleias para colocar 
aos associados o que a Ordem tem de patrimônio e onde os seus recursos devem ser 
investidos”, completou. 
 
Outro tema abordado foi em relação ao posicionamento da OAB-MA no relacionamento 
com o Poder Judiciário, para a garantia das prerrogativas da advocacia e do primado da 
lei. Mozart Baldez também apresentou suas propostas para inserir os jovens advogados 
no mercado de trabalho, entre elas, as incubadoras da advocacia. 
 
Por fim, o candidato ressaltou a sua trajetória pessoal e profissional, bem como sua vasta 
experiência que, segundo ele, o gabaritam para assumir a presidência da OAB-MA. “Eu 
e minha equipe somos preparados para comandar a Ordem. Tenho excelentes serviços 
prestados para a nação brasileira e, agora, quero prestar para a minha terra. Eu quero 
que todos olhem nossas propostas, nosso currículo e o serviço que nós prestamos”, 
finalizou. 
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Deputados lamentam assassinato de prefeito e fazem um minuto de silêncio 

 
Adriano Sarney, Júnior Verde e Marco Aurélio 
 
Os deputados Júnior Verde (PRB) e professor Marco Aurélio (PC do B) lamentaram, da 
tribuna da Assembleia, na sessão desta segunda-feira (12), o assassinato do prefeito 
Ivanildo Paiva (PRB), do município de Davinópolis, situado a 663 km de São Luís. 
 
O corpo do prefeito foi encontrado por volta das 9h da manhã de ontem (11), próximo a 
uma chácara de sua propriedade. 
 
“Lamentamos o assassinato do prefeito Ivanildo Paiva, que era do nosso partido, o 
PRB. Mais uma vítima da violência no Maranhão. Ivanildo foi vítima de um bárbaro 
crime. Perdemos um prefeito que trabalhou pelo município de Davinopólis querendo 
o melhor para seu povo. Externamos nossos sentimentos aos familiares e amigos de 
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Ivanildo. Esperamos que a Secretaria de Segurança Pública chegue rapidamente à 
elucidação desse crime que chocou a todos”, declarou Júnior Verde. 
 
O deputado professor Marco Aurélio também manifestou repúdio pelo assassinato. 
“Minha palavra, nesta tarde, é para manifestar o nosso pesar e, também, o nosso 
repúdio ao cruel assassinato do prefeito Ivanildo, não só pelo fato de ser prefeito. 
Mataram mais um irmão, algo que entristece. Temos fé que as várias linhas de 
investigação que a Secretaria de Segurança está conduzindo possam, rapidamente, dar 
uma resposta à sociedade e possa ser feita justiça, com a aplicação das sanções da lei 
aos responsáveis por esse crime”, ressaltou. 
 
Minuto de silêncio 
 
Atendendo a requerimento do deputado Adriano Sarney (PV), os deputados presentes à 
sessão prestaram um minuto de silêncio em memória do prefeito Ivanildo Paiva. 
 
“Gostaria que nós pudéssemos fazer um minuto de silêncio pelo falecimento do 
prefeito de Davinópolis. Um crime bárbaro, contra a classe política e que tem de ser 
combatido, com o monitoramento dessa investigação pela Casa”. 
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Othelino Neto recebe visita da senadora eleita Eliziane GamaTá 

 
Othelino Neto e Elizane Gama na presidência da Assembleia 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), recebeu, na 
noite desta segunda-feira (12), a visita de cortesia da deputada federal e senadora eleita 
Eliziane Gama (PPS). 
 
No encontro, a parlamentar reafirmou o compromisso de trabalhar no Senado Federal 
em conjunto com os poderes Legislativo e Executivo em prol do povo maranhense. 
 
Othelino Neto agradeceu a visita e ressaltou a importância do diálogo permanente entre 
as instituições para o desenvolvimento do Estado. 
 
“Fico muito feliz em receber a senadora eleita Elizane Gama. Com esse pacto entre os 
poderes, o Maranhão finalmente vai saber o que é ter uma senadora e um senador 
trabalhando, junto com o Governo e a Assembleia, para melhorar a vida dos 
maranhenses”, acentuou. 
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Durante a conversa, Eliziane Gama garantiu que, com grande parte dos senadores e 
deputados federais atuando a favor do Governo do Estado, o Maranhão tende a crescer 
mais. Segundo ela, os próximos anos serão ainda melhores. 
 
“Vamos fazer com que os recursos federais cheguem ao nosso Estado. Teremos um 
Senado antenado e, consequentemente, o governador Flávio fará muito mais pelo 
nosso povo, porque dentre os elementos que tem, contará com a maioria da bancada 
federal a seu favor. Finalmente, temos, de fato, um Congresso Nacional que representa 
povo do Maranhão. Estou otimista e não tenho dúvida que nestes quatro anos 
traremos ainda mais conquistas para os maranhenses”, disse ao finalizar. 
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Com problemas financeiros, governo manda base aprovar criação de nova taxa no 
Maranhão 

 
 
Depois de uma semana tentando mobilizar a base aliada na Assembleia Legislativa, o 
governo Flávio Dino (PCdoB) garantiu, ontem, a aprovação do Projeto de Lei nº 
006/2015, que institui a taxa de controle, monitoramento e fiscalização das atividades 
de transporte, manuseio, armazenagem e aproveitamento de recursos minerários e o 
seu cadastro. 
 
Na prática, a proposta – de autoria do deputado Max Barros (PMB) – complementa o 
Código Mineral, uma vez que, com exceção do Maranhão, todos os estados impactos por 
mineradoras – como a Vale, por exemplo – são compensados tanto pela Compensação 
Financeira pela Exploração de Recursos Minerais (CFEM), como por uma taxa estadual, 
proposta pelas Assembleias Legislativas. 
 
Essa taxa, agora, está oficialmente criada e os recursos oriundos das suas cobranças, em 
tese, devem ser repartidos entre estado e municípios. 
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Interesse 
 
O súbito interesse do Palácio dos Leões pela matéria foi o que mais chamou a atenção 
de deputados após as eleições deste ano (saiba mais). 
 
Em pauta na Assembleia desde 2015, o projeto nunca havia sido aprovado, apesar dos 
esforços do deputado Max Barros para convencer seus colegas – os governistas, 
principalmente – de que a instituição desse tipo de pagamento a mineradores seria 
benéficos para gestões municipais e estadual. 
 
Para o deputado Adriano Sarney – que declarou apoio ao projeto, mas absteve-se de 
votar, em protesto contra a atitude do governo –, trata-se da comprovação de que a 
gestão Flávio Dino quebrou o Estado. 
 
“Um projeto importante. Por várias vezes tentamos aprová-lo aqui nesta Casa e o 
governo, não se sabe por que, nunca permitiu que sua base aliada votasse. Agora que 
eles quebraram o Estado, que dilapidaram o Fepa, precisam de dinheiro e ordena aos 
deputados governistas a votar a favor desse projeto no apagar das luzes dessa 
legislatura”, avaliou o parlamentar. 
 
Segundo ele, a mudança de postura do governo em relação à proposta comprova que há 
problemas, por exemplo, com a Previdência estadual. 
 
“Muito me preocupam as finanças do Governo do Estado do Maranhão. Tenho recebido 
muitos aposentados e pensionistas no meu gabinete que não conseguem se aposentar, 
porque a cada vez que procuram o governo, procuram a Secretaria de Previdência, o 
governo coloca empecilho para as aposentadorias dos que querem se aposentar. Porque 
estão negando aposentadorias dos servidores que têm seu direito pelo governo?”, 
questionou. 
 
Adriano acrescentou que acredita que o governo conseguiu “gastar o dinheiro” que 
deveria bancar essas aposentadorias e, por isso, agora precisa repor o caixa. 
 
“Não conseguem mais pagar os aposentados e pensionistas, como denunciamos, porque 
acabaram com o Fepa, porque gastaram todo o dinheiro do caixa do Tesouro em cobras 
eleitoreiras”, completou. 
 
Alheio a problemas do governo, Max comemora aprovação 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/07/sem-dinheiro-governo-flavio-dino-mostra-subito-interesse-por-projeto-que-cria-nova-taxa-no-ma/
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Indiferente aos prolemas financeiros do governo Flávio Dino (PCdoB), o deputado Max 
Barros (PMB) – autor do projeto que instituiu a taxa de controle, monitoramento e 
fiscalização das atividades de transporte, manuseio, armazenagem e aproveitamento de 
recursos minerários e o seu cadastro – comemorou a aprovação da matéria. 
 
Em discurso após a apreciação da proposta em plenário, ele destacou os benefícios a 
municípios maranhenses. 
 
Segundo o parlamentar, a nova taxa deve render aos cofres do Estado algo em torno de 
R$ 600 milhões por ano, já a partir de 2019. 
 
“A receita que o Estado tem não tem condições de cobrir as demandas legítimas do povo 
maranhense e talvez aí esteja a importância desse projeto para o Estado do Maranhão, 
uma vez que vai permitir que o governo do Estado receba, já no próximo ano e a partir 
do próximo ano, todos os anos uma receita aproximada de 500 a 600 milhões de reais”, 
destacou ele, apontando que, com a aprovação do projeto, faz-se “justiça tributária”. 
 
“A Assembleia, hoje, faz justiça tributária porque as mineradoras que exploram o 
minério no nosso País são importantes que estejam aqui no Maranhão, uma vez que 
geram empregos e desenvolvimento, mas, ao mesmo tempo, elas geram impactos 
sociais, geram impactos na infraestrutura do nosso estado. Então essa é uma taxa que já 
está consolidada em vários estados onde há atividade mineral e que vem justamente 
para cobrar o poder de polícia que o estado tem para compensar esses impactos que 
essas mineradoras, de uma maneira geral, causam no nosso estado”, completou. 
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OAB-MA: Mozart Baldez fala sobre suas propostas à TV Assembleia 

 
 
O advogado Mozart Baldez foi o primeiro entrevistado da rodada de entrevistas com os 
candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional Maranhão (OAB-
MA), promovida pela TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN). 
 
O candidato da Chapa 1 – Reconstruir é a Ordem foi entrevistado, ao vivo, nesta 
segunda-feira (12), pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, o advogado Tarcísio Araújo, no “Sala de Entrevista”, quadro do 
telejornal Portal da Assembleia. 
 
A entrevista completa está disponível no canal da TV Assembleia no Youtube 
(https://bit.ly/2Pq7IGj) e na página da TV Alema no Facebook 
(www.facebook.com/rtvalema). 
 
Mozart Baldez foi recebido pelo diretor de Comunicação da Alema, jornalista Edwin 
Jinkings, que destacou a satisfação da TV Assembleia em receber os candidatos da 
Ordem, para o debate público de ideias e propostas de interesse não só da advocacia 
maranhense, mas de toda a sociedade. 
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O advogado parabenizou a iniciativa da TV Assembleia, em abrir espaço para os 
candidatos postulantes à presidência da OAB-MA. “Queria parabenizar a direção da TV 
Assembleia, que teve essa iniciativa de abrir as portas, para que nós pudéssemos falar 
para parte do Maranhão sobre nossas propostas”, disse. 
 
Sabatina 
 
O candidato teve 15 minutos (13 minutos de entrevista e mais dois minutos para as 
considerações finais) para responder a temas sugeridos e livres, entre eles, o seu 
posicionamento quanto à recente decisão do Tribunal de Contas da União (TCU), que 
transforma a OAB em órgão da administração indireta. “Tenho certeza que lei é para se 
cumprir. Se o posicionamento do TCU tiver respaldo legal, a OAB terá que cumprir. Se 
não foi legal, ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer aquilo que não esteja 
prescrito em lei”, afirmou Mozart Baldez. 
 
O candidato também respondeu a perguntas sobre os desafios da OAB-MA para garantir 
a transparência da gestão, bem como a estruturação da Ordem na capital e no interior 
do estado. “Passamos oito meses estudando os problemas, crises e soluções da 
advocacia do Maranhão. Chegamos à conclusão que o problema da Ordem é estrutural. 
Temos que começar do zero, pois até as regras do Conselho Federal são retrógadas. Uma 
entidade que se propõe a tomar a frente de todas crises políticas e que estão 
judicializadas no Brasil, ela precisa de uma reciclagem”, assinalou. 
 
“Nós temos que ter cuidado com essa transparência. Nós vamos ter uma administração 
transparente, com um orçamento participativo, chamando as assembleias para colocar 
aos associados o que a Ordem tem de patrimônio e onde os seus recursos devem ser 
investidos”, completou. 
 
Outro tema abordado foi em relação ao posicionamento da OAB-MA no relacionamento 
com o Poder Judiciário, para a garantia das prerrogativas da advocacia e do primado da 
lei. Mozart Baldez também apresentou suas propostas para inserir os jovens advogados 
no mercado de trabalho, entre elas, as incubadoras da advocacia. 
 
Por fim, o candidato ressaltou a sua trajetória pessoal e profissional, bem como sua vasta 
experiência que, segundo ele, o gabaritam para assumir a presidência da OAB-MA. “Eu 
e minha equipe somos preparados para comandar a Ordem. Tenho excelentes serviços 
prestados para a nação brasileira e, agora, quero prestar para a minha terra. Eu quero 
que todos olhem nossas propostas, nosso currículo e o serviço que nós prestamos”, 
finalizou. 

  



 

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: Ponto & Contraponto 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 13/11/2018 

Deputados federais se posicionam em relação a Flávio Dino e Janir Bolsonaro 

 
Juscelino Filho, André Fufuca, e Josimar Maranhãozinho apoiarão Jair Bolsonaro e Flávio Dino;  
Aluísio Mendes fica com o presidente eleito e contra o governador 

 
Os deputados federais Juscelino Filho (DEM) e André Fufuca (PP) têm dito a 
interlocutores que seguirão os seus partidos, que fazem parte do Centrão, em relação 
ao Governo de Jair Bolsonaro, podendo apoiá-lo, adotar neutralidade para o voto “caso 
a caso” ou assumir posição oposicionista. Ao mesmo tempo, têm afirmado que seus 
partidos permanecerão na base do Governo Flávio Dino, sendo que eles próprios 
defenderão os pleitos do Governo do Maranhão na Esplanada dos Ministérios. A mesma 
posição tem sido manifestada pelo deputado federal eleito Josimar Maranhãozinho, que 
controla o PR no estado e será também, integrante do Centrão. Ao contrário, por 
exemplo, do deputado Aluízio Mendes (Podemos), que apoiará abertamente o Governo 
Bolsonaro, mas fazendo Oposição ao Governo Flávio Dino. 

 

 


