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Leonardo Sá pede recuperação da MA-006 e do aeroporto de Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Leonardo Sá (PR), protocolou uma indicação que solicita a 
recuperação da MA-006, que liga o município de Pinheiro a Pedro do Rosário, se 
estendendo até Zé Doca. 
 
Uma pavimentação asfáltica já havia sido feita no trecho entre Pedro do Rosário até a 
saída da BR-316, mais de 42 quilômetros de asfalto, programa do Governo Estadual em 
parceria com a Secretária de Estado e Infraestrutura – SINFRA. 
 
O deputado Leonardo Sá falou dos benefícios que a pavimentação e a manutenção das 
estradas trazem. “A pavimentação asfáltica traz inúmeros benefícios, contribui 
diretamente na economia regional e estadual, melhora a trafegabilidade, tem benefício 
direto na produção e exportação de produtos e mão de obra da região, reduz acidentes, 
aumentando o conforto e a segurança no transporte rodoviário de cargas e passageiros, 
contribuindo diretamente para o desenvolvimento sócio, político e econômico das 
cidades que são ligadas por essa rodovia”, disse. 
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Aeroporto – Além disso, o deputado Leonardo Sá protocolou um pedido para reforma e 
a regularização do aeroporto do município de Pinheiro através da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc). 
 
O aeroporto de Pinheiro é o principal aeroporto da Baixada Maranhense, mesmo assim, 
o aeroporto só recebe aeronaves de pequeno porte, anos atrás havia uma rota aérea de 
Pinheiro à São Luís, pela Litorâneas Linhas Aéreas. Também existiam estudos para a 
operação de rotas com destino à Belém, capital do Pará. 
 
Leonardo Sá justificou a sua indicação e falou da importância do aeroporto para a região. 
A reforma e regularização do aeroporto de Pinheiro viabilizara a exportação e 
importação de produtos para aquela região, além de facilitar o transporte de pessoas 
abrindo portas para que o turismo daquela região seja desenvolvido, disse. 
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Governo não quer beneficiar Madre Deus e bairros do Centro, diz Adriano 

 
 
O deputado Adriano Sarney (PV) rechaçou a manobra governista para evitar o debate e 
tentar votar às pressas o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino 
(PCdoB). O PL institui o programa Habitar no Centro, que visa beneficiar moradores e 
imóveis do bairro Desterro, na Praia Grande, conjunto arquitetônico do Centro Histórico 
(tombado pelo IPHAN), além do eixo da Rua Rio Branco e quadras adjacentes, entre as 
praças Deodoro e Gonçalves Dias. O líder da Oposição quer realizar uma audiência 
pública para discutir e aprimorar a proposição. Além disso, Adriano apresentou uma 
emenda ampliando os benefícios para outros bairros como Madre Deus, Belira, Goiabal, 
Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e Codozinho. 
  
“Um projeto desta importância deveria ter sido amplamente debatido com todos os 
segmentos sociais e nas comissões técnicas do Legislativo, como a de Assuntos 
Municipais e Turismo. Não podemos permitir que esta Casa seja tratada como um anexo 
do Palácio dos Leões, em que projetos de lei do governo comunista passem por aqui sem 
a mínima discussão”, ressaltou Adriano. 
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O líder da Oposição lembrou que, em 26 de fevereiro, tentou-se aprovar um 
requerimento de urgência para apressar a tramitação do PL nº 051, mas conseguiu-se 
adiar a votação. Um novo embate ocorreu nesta quarta-feira, dia 13. Como resultado, o 
PL poderá voltar à pauta do plenário na próxima semana. 
 
O PL nº 051/2019, em linhas gerais, visa articular políticas de revitalização de sítios 
históricos; apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores, 
novas atividades comerciais e serviços, tornando o Centro da cidade atrativo e seguro à 
população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais, bem como ao turista 
interessado em seu acervo histórico e cultural. 
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Dr Leonardo Sá pede recuperação da MA-006 

 
 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), protocolou uma indicação que solicita a 
recuperação da MA-006, que liga o município de Pinheiro a Pedro do Rosário, se 
estendendo até Zé Doca. 
 
Uma pavimentação asfáltica já havia sido feita no trecho entre Pedro do Rosário até a 
saída da BR-316, mais de 42 quilômetros de asfalto, programa do Governo Estadual em 
parceria com a Secretária de Estado e Infraestrutura – SINFRA. 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá falou dos benefícios que a pavimentação e a manutenção 
das estradas trazem. “A pavimentação asfáltica traz inúmeros benefícios, contribui 
diretamente na economia regional e estadual, melhora a trafegabilidade, tem benefício 
direto na produção e exportação de produtos e mão de obra da região, reduz acidentes, 
aumentando o conforto e a segurança no transporte rodoviário de cargas e passageiros, 
contribuindo diretamente para o desenvolvimento sócio, político e econômico das 
cidades que são ligadas por essa rodovia”, disse. 
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Duarte Jr. vai investigar postos de combustíveis no Maranhão 

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

 
 
O aeroporto de Pinheiro é o principal aeroporto da Baixada Maranhense, mesmo assim, 
o aeroporto só recebe aeronaves de pequeno porte, anos atrás havia uma rota aérea de 
Pinheiro à São Luís, pela Litorâneas Linhas Aéreas. Também existiam estudos para a 
operação de rotas com destino à Belém, capital do Pará. 
 
Leonardo Sá justificou a sua indicação e falou da importância do aeroporto para a região. 
A reforma e regularização do aeroporto de Pinheiro viabilizara a exportação e 
importação de produtos para aquela região, além de facilitar o transporte de pessoas 
abrindo portas para que o turismo daquela região seja desenvolvido, disse. 
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Deputado Antônio Pereira defende audiências públicas para debater Reforma da 
Previdência 

O deputado Antônio Pereira (DEM) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na terça-
feira (12), para falar da importância dos debates sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional (PEC) da Reforma da Previdência, que está tramitando no Congresso 
Nacional e deve ser aprovada ainda este ano. 
 

 
 
Na segunda-feira (11), a Assembleia aprovou, por unanimidade, um requerimento de 
Antônio Pereira, pedindo que as comissões de Administração Pública, Seguridade Social 
e Trabalho e de Assuntos Econômicos da Casa promovam um painel de audiências 
públicas sobre a Reforma da Previdência. 
 
O democrata entende que a Reforma da Previdência é importante para a União, Estados, 
municípios e Distrito Federal. “Teremos um momento devido de votar algumas coisas 
nesse sentido, aqui nesta Casa, em nível estadual, como a alteração da idade para a 
pessoa se aposentar”, alertou. 
 
DEBATES E DOCUMENTO 
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Antônio Pereira esclareceu que, depois dos debates sobre a Previdência com a sociedade 
organizada nas audiências públicas, um documento será elaborado e enviado aos 
representantes da Câmara e do Senado, para que os parlamentares possam ver o 
pensamento do povo do Maranhão. 
 
Para Antônio Pereira, se a PEC que está no Congresso Nacional for aprovada da forma 
como está, quem começar a trabalhar agora teria que cumprir a idade mínima e o tempo 
de contribuição, e só poderia se aposentar em 2054. “Estamos 
 
tratando de gerações, por isso a importância dessa discussão nesta Casa”, frisou. 
 
Na opinião do deputado Antônio Pereira, existe alguns pontos importantes da Reforma 
da Previdência. O primeiro é a questão da idade, que muda. Hoje, o homem é 
aposentado com 65 anos de idade e a mulher com 60. A atual proposta propõe que seja 
62 anos para mulher, e continua 65 anos para o homem. 
 
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO 
 
O parlamentar disse que, hoje, não há idade mínima na aposentadoria por tempo de 
contribuição, que está fadado a terminar em 2033, ficando apenas as idades mínimas. A 
PEC propõe a idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens. “É muito 
importante dizer que essa idade pode aumentar”, afirmou. 
 
Pelos cálculos do deputado, a idade mínima pode aumentar, pois em 2024 haverá nova 
atualização, quando poderá aumentar a expectativa de vida do brasileiro. “Em cada ano 
que aumentar a expectativa de vida do brasileiro, aumentará 75% desse aumento, dessa 
expectativa de vida na idade mínima”, assinala. 
 
“O tempo de contribuição mínimo, hoje, é de 15 anos para aposentar por idade, e 35 
anos por tempo de contribuição. A PEC propõe de 20 anos de contribuição para receber 
100% da aposentadoria. É preciso contribuir 40 anos. Mesmo que você contribua por 35 
anos e tenha idade, não terá a sua percepção em 100%”, concluiu. 
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Wellington do Curso aciona o MP para apurar responsabilidade pela falta de manutenção 
no Castelinho 

O deputado estadual Wellington do Curso ofereceu, nesta segunda (11), representação 
a fim de que o Ministério Público do Estado apure a responsabilidade do Governo do 
Maranhão, ao expor a vida de maranhenses em risco pela falta de manutenção no 
Ginásio Castelinho, em que o próprio teto desabou no dia 06 de março de 2019. 
 

 
 
Quando o teto do Ginásio Castelinho desabou, dois funcionários estavam no local na 
hora do acidente, mas ninguém saiu ferido. No momento do desabamento, chovia 
bastante na região. Um segurança percebeu o início da queda da estrutura e chamou o 
outro funcionário para sair do local, antes da queda da estrutura.  
 
De acordo com o Corpo de Bombeiros, o desabamento se deu na parte metálica, que 
compõe a estrutura. 
 
“O entendimento dos Tribunais tem sido no sentido de que cabe ao Estado a 
responsabilidade do réu pela ocorrência de evento danoso, visto que a ele incumbia 
manter o ginásio em perfeitas condições para a prática de esportes. No fatídico caso que 
aconteceu em São Luís, não houve dano a ninguém, mas constata-se o risco, sendo este 
elemento suficiente para que o Estado seja responsabilizado por não arcar com sua 
obrigação de fazer, sendo ela a manutenção periódica do estádio”, disse o deputado 
Wellington. 
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Dr. Leonardo Sá pede recuperação da MA-006… 

 
 
O deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), protocolou uma indicação que solicita a 
recuperação da MA-006, que liga o município de Pinheiro a Pedro do Rosário, se 
estendendo até Zé Doca.   
 
Uma pavimentação asfáltica já havia sido feita no trecho entre Pedro do Rosário até a 
saída da BR-316, mais de 42 quilômetros de asfalto, programa do Governo Estadual em 
parceria com a Secretária de Estado e Infraestrutura – SINFRA. 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá falou dos benefícios que a pavimentação e a manutenção 
das estradas trazem. 
 
“A pavimentação asfáltica traz inúmeros benefícios, contribui diretamente na economia 
regional e estadual, melhora a trafegabilidade, tem benefício direto na produção e 
exportação de produtos e mão de obra da região, reduz acidentes, aumentando o 
conforto e a segurança no transporte rodoviário de cargas e passageiros, contribuindo 
diretamente para o desenvolvimento sócio, político e econômico das cidades que são 
ligadas por essa rodovia”, disse. 
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Rafael Leitoa anuncia reforma da MA-034, do Baú a Caxias, e critica paralisações na BR-
226 

 
 
Na manhã desta terça-feira (12), o deputado Rafael Leitoa, em discurso na Assembleia 
Legislativa, anunciou a recuperação da MA-034, no trecho do Baú à Caxias, pelo governo 
do Estado, e criticou a morosidade e qualidade dos serviços das obras de pavimentação 
da BR 226. 
 
Rafael Leitoa lembrou que já havia solicitado ao secretário Clayton Noleto a recuperação 
daquele trecho, castigado pelas chuvas do período e tráfego constante de veículos 
pesados, deteriorando com mais rapidez a malha viária.  
 
“Pude presenciar in loco por várias vezes aquela rodovia, e que após as carretas bitrens 
começaram a pegar essa faixa de acesso à BR 226, via Baú, ficou claro que a rodovia 
estadual não tem a mesma capacidade de tráfego de uma rodovia federal. Desta forma, 
necessitamos discutir, mais uma vez, o papel das rodovias federais do nosso Estado”, 
lembrou o deputado. 
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Sobre a BR 226, o deputado destacou que fará um requerimento solicitando informações 
oficiais sobre a situação da rodovia. E reforçou que, caso seja necessário, o contrato será 
desfeito com a empresa. 
 
“Porque já ficou claro que essa empresa não terminará esta obra e quem vai pagar o 
preço mais uma vez é o Estado do Maranhão, a região central, a região do sertão do 
Maranhão, que precisa daquela obra como um todo. Percorrendo a BR-226 por toda sua 
extensão é vergonhoso esse trecho que, inclusive, está para ser cortado. A gente precisa, 
principalmente nós da região, sermos mais enérgicos com essa situação porque não dá 
mais. A informação que me trazem é que até abril essa empresa deverá ter seu contrato 
rescindido. Não dá mais, já chegou no limite do limite”, lamentou Rafael Leitoa. 
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Wellington do Curso solicita a Flávio Dino a diminuição dos impostos no preço dos 
combustíveis no Maranhão 

 
Wellington lembrou que não é a primeira vez que Flávio Dino aumentou o preço da gasolina e outros combustíveis 

 
O deputado estadual Wellington do Curso solicitou ao governador Flávio Dino que 
reduza o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, como forma de 
diminuir o alto valor da gasolina no estado, assim como já o fez em outras oportunidades. 
O aumento no preço do combustível passou a valer desde o dia 05 de março de 2019 e 
é resultado da Lei Nº 10.956, que reajustou a alíquotas do ICMS, proposta que teve o 
voto contrário de Wellington do Curso na Assembleia Legislativa. 
 
Essa não é a primeira vez que Flávio Dino aumentou o preço da gasolina e outros 
combustíveis, já que em 2016, por meio da Lei nº 10.542/2016, reajustou o ICMS, 
tornando o combustível mais caro em todo Maranhão. 
 
“Todas às vezes, eu votei contra essa proposta que aumentou o ICMS. Antes dessa lei de 
Flávio Dino, o imposto que incidia sobre o preço da gasolina era de 26% acrescido de 2% 
do Fumacop. O diesel, por sua vez, era de 17%, isso sem o Fumacop. Agora, após esse 
reajuste que o governador impôs, o percentual que incide no preço da gasolina é de 
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28,5%, mais o 2% de Fumacop. Em relação ao diesel, Flávio Dino acrescenta, inclusive 2% 
do Fumacop, algo que antes não havia. Diante do grande do número de desempregados 
no Maranhão, não podemos permitir que a população pague a conta da ineficácia da 
administração pública por meio de altas cargas tributárias. Precisamos encontrar 
maneiras para que não joguemos o prejuízo no bolso do cidadão maranhense onde 
principalmente os mais pobres, moto-taxistas, taxistas padecem. Se na capital o preço já 
está alto, imagine no interior!”, disse Wellington. 
 
Ainda ao se pronunciar sobre o caso, o deputado Wellington lembrou que Flávio Dino já 
baixou o ICMS em outras ocasiões para ajudar aliados políticos e solicitou que o 
governador agora o faça, mas em benefício da população. 
 
“Solicitamos ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 17% 
para 2% no fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de transporte 
urbano da região metropolitana de São Luís e Imperatriz, em outras ocasiões, haja a 
redução da alíquota do ICMS que incide sobre o valor do combustível. Eu votei contra o 
aumento de impostos dos combustíveis. Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, 
reduza o imposto que incide sobre os combustíveis no Maranhão. O povo maranhense 
não merece pagar por mais essa conta!”, destacou o deputado Wellington. 
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Deputado Zé Gentil debate com vice-governador instalação de porto seco em Caxias 

 
Deputado Zé Gentil foi recebido pelo vice-governador Carlos Brandão para discutir empreendimento que  
levará desenvolvimento a Caxias 

 
O deputado estadual Zé Gentil (PRB) se reuniu, nesta quarta-feira (13), com o vice-
governador Carlos Brandão (PRB) para buscar incentivos para a implantação do Porto 
Seco em Caxias. Estudos já mostraram a viabilidade do projeto, que servirá de aporte 
logístico para o Porto do Itaqui, em São Luís. 
 
O vice-governador Carlos Brandão mostrou-se entusiasmado com o que fora 
apresentado pelo deputado Zé Gentil. Carlos Brandão disse que a instalação do 
empreendimento trará desenvolvimento sustentável e propiciará geração de emprego e 
renda aos maranhenses que habitam a região. 
 
Para o deputado Zé Gentil, a grande vantagem de um porto seco está nos custos, uma 
vez que a carga importada pode permanecer armazenada por até 120 dias no porto seco, 
enquanto que na zona primária seria apenas 90 dias. “Outra vantagem é a maior 
agilidade do desembaraço aduaneiro, visto o menor volume de cargas; e como o tempo 
de espera é menor, economiza-se também com a armazenagem. 
 
Zé Gentil sabe das dificuldades financeiras para a implantação de um porto seco, porém 
lutará para que Caxias seja a primeira cidade do Maranhão a receber esse meio de 
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geração de emprego e renda. “É preciso ter a concepção de que as reformas estruturais 
que têm sido feitas para criar competitividade em custo e logística passam pelos portos 
secos, que são estabelecidos junto a um complexo econômico regional de 
industrialização e/ou serviços e tornam possível a otimização no escoamento de 
produtos”, disse o deputado Zé Gentil. 
 
No próximo dia 19 (terça-feira), o vice-governador Carlos Brandão, o deputado Zé Gentil 
e comitiva estarão na 25ª Edição da Intermodal South América, em São Paulo, onde serão 
apresentadas as novidades para implantação de portos secos. 
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Governo não quer beneficiar Madre Deus e bairros do Centro 

 
Adriano diz que um projeto dessa importância deveria ter sido amplamente debatido com todos os segmentos  
sociais e nas comissões técnicas do Legislativo 

 
O deputado Adriano Sarney (PV) rechaçou a manobra governista para evitar o debate e 
tentar votar às pressas o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino 
(PCdoB). O PL institui o programa Habitar no Centro, que visa beneficiar moradores e 
imóveis do bairro Desterro, na Praia Grande, conjunto arquitetônico do Centro Histórico 
(tombado pelo IPHAN), além do eixo da Rua Rio Branco e quadras adjacentes, entre as 
praças Deodoro e Gonçalves Dias. O líder da Oposição quer realizar uma audiência 
pública para discutir e aprimorar a proposição. Além disso, Adriano apresentou uma 
emenda ampliando os benefícios para outros bairros como Madre Deus, Belira, Goiabal, 
Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e Codozinho. 
 
“Um projeto desta importância deveria ter sido amplamente debatido com todos os 
segmentos sociais e nas comissões técnicas do Legislativo, como a de Assuntos 
Municipais e Turismo. Não podemos permitir que esta Casa seja tratada como um anexo 
do Palácio dos Leões, em que projetos de lei do governo comunista passem por aqui sem 
a mínima discussão”, ressaltou Adriano. 
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O líder da Oposição lembrou que, em 26 de fevereiro, tentou-se aprovar um 
requerimento de urgência para apressar a tramitação do PL nº 051, mas conseguiu-se 
adiar a votação. Um novo embate ocorreu nesta quarta-feira, dia 13. Como resultado, o 
PL poderá voltar à pauta do plenário na próxima semana. 
 
O PL nº 051/2019, em linhas gerais, visa articular políticas de revitalização de sítios 
históricos; apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores, 
novas atividades comerciais e serviços, tornando o Centro da cidade atrativo e seguro à 
população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais, bem como ao turista 
interessado em seu acervo histórico e cultural. 
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“Por falta de manutenção do Governo do Estado, o teto da Rodoviária de São Luís pode 
desabar”, alerta Wellington do Curso 

 
Wellington diz que situação da rodoviária continua ainda pior no governo Flávio Dino 

 
Para o deputado Wellington do Curso, o (des) governo que Flávio Dino tem prestado ao 
Estado é constante. O Terminal Rodoviário de São Luís nem parece o de uma capital, 
sendo do conhecimento de toda a população. E na noite desta terça (12) foi verificado 
que o teto do local pode desabar a qualquer momento, pelo rompimento de nove nós 
na estrutura espacial da cobertura. 
 
Entra governo e sai governo e a Rodoviária parece mais uma estrutura amadora de um 
projeto que não deu certo e, que, continua ainda pior, no Governo Flávio Dino. Que é 
conhecido por ter a mania apenas de mascarar serviços com uma maquiagem, muitas 
vezes, até “borrada”. 
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Cobertura do terminal rodoviário foi escorado por causa da ameaça de desabamento 

 
Se o Governo do Estado e a Secretaria de Infraestrutura tapam os olhos para não 
diagnosticarem o perigo que milhares de usuários, passageiros e profissionais estão 
submetidos no Terminal Rodoviário de São Luís, o deputado Wellington alerta a todos. 
 

 
Sem manutenção, área no saguão da rodoviária foi isolada com fita e cones 
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“Recebemos várias denúncias de pessoas que trabalham na Rodoviária, que o teto pode 
desabar a qualquer momento sobre a cabeça de milhares de passageiros, devido ao 
rompimento de nove nós da estrutura espacial da cobertura. Mais um espaço público, 
com estrutura velha e sem manutenção, que pode vir ao chão a qualquer momento. 
Como não é realizada recuperação da estrutura, o teto está escorado com andaimes, de 
improviso, como mostram as imagens. A minha preocupação é porque os perigos só 
aumentam. E no Maranhão, existem vários prédios e obras que não passam por 
manutenções há anos. A exemplo de pontes e viadutos, o Castelinho e agora a 
Rodoviária, todos estes em alerta, pela ausência de manutenção, seja ela preventiva ou 
corretiva. O governo do ‘mais impostos’ não é o mesmo que tem zelo pelo bem público. 
Chamo atenção do governo para um imediato plano de recuperação estrutural do 
Terminal Rodoviário de São Luís, com urgência, antes que a ‘coisa’ pública entre em 
colapso”, alertou Wellington. 
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ICMS sobre gasolina já ultrapassa 30% no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso solicitou ontem (13) ao governador Flávio 
Dino (PCdoB) que reduza o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), 
como forma de diminuir o alto valor da gasolina no estado, assim como já o fez em outras 
oportunidades. 
 
O aumento no preço do combustível passou a valer desde o dia 5 de março de 2019 e é 
resultado da Lei Nº 10.956, que reajustou a alíquotas do ICMS, proposta que teve o voto 
contrário de Wellington do Curso na Assembleia Legislativa. 
 
Essa não é a primeira vez em que Flávio Dino aumentou o preço da gasolina e outros 
combustíveis, já que em 2016, por meio da Lei nº 10.542/2016, reajustou o ICMS, 
tornando o combustível mais caro em todo Maranhão. 
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O deputado alertou, ainda, que ao aumentar a alíquota da gasolina a 28,5%, o governo, 
na verdade, fez ultrapassar os 30% o total do tributo, em virtude do adicional de 2 pontos 
percentuais para o Fundo Maranhense de Combate à Pobreza (Fumacop). 
 
“Todas às vezes, eu votei contra essa proposta que aumentou o ICMS. Antes dessa lei de 
Flávio Dino, o imposto que incidia sobre o preço da gasolina era de 26% acrescido de 2% 
do Fumacop. O diesel, por sua vez, era de 17%, isso sem o Fumacop. Agora, após esse 
reajuste que o governador impôs, o percentual que incide no preço da gasolina é de 
28,5%, mais o 2% de Fumacop. Em relação ao diesel, Flávio Dino acrescenta, inclusive 2% 
do Fumacop, algo que antes não havia. Diante do grande do número de desempregados 
no Maranhão, não podemos permitir que a população pague a conta da ineficácia da 
administração pública por meio de altas cargas tributárias. Precisamos encontrar 
maneiras para que não joguemos o prejuízo no bolso do cidadão maranhense onde 
principalmente os mais pobres, moto-taxistas, taxistas padecem. Se na capital o preço já 
está alto, imagine no interior!”, disse Wellington. 
 
Ainda ao se pronunciar sobre o caso, o deputado Wellington lembrou que Flávio Dino já 
baixou o ICMS em outras ocasiões para ajudar aliados políticos e solicitou que o 
governador agora o faça, mas em benefício da população. 
 
“Solicitamos ao governador Flávio Dino que, assim como houve redução do ICMS de 17% 
para 2% no fornecimento do óleo diesel para as empresas do sistema de transporte 
urbano da região metropolitana de São Luís e Imperatriz, em outras ocasiões, haja a 
redução da alíquota do ICMS que incide sobre o valor do combustível. Eu votei contra o 
aumento de impostos dos combustíveis. Flávio Dino, dê exemplo e reduza o ICMS, 
reduza o imposto que incide sobre os combustíveis no Maranhão. O povo maranhense 
não merece pagar por mais essa conta!”, destacou o deputado Wellington. 
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Leonardo Sá pede recuperação da MA-006 e do aeroporto de Pinheiro 

 
 
O deputado estadual Leonardo Sá (PR), protocolou uma indicação que solicita a 
recuperação da MA-006, que liga o município de Pinheiro a Pedro do Rosário, se 
estendendo até Zé Doca. 
 
Uma pavimentação asfáltica já havia sido feita no trecho entre Pedro do Rosário até a 
saída da BR-316, mais de 42 quilômetros de asfalto, programa do Governo Estadual em 
parceria com a Secretária de Estado e Infraestrutura – SINFRA. 
 
O deputado Leonardo Sá falou dos benefícios que a pavimentação e a manutenção das 
estradas trazem. “A pavimentação asfáltica traz inúmeros benefícios, contribui 
diretamente na economia regional e estadual, melhora a trafegabilidade, tem benefício 
direto na produção e exportação de produtos e mão de obra da região, reduz acidentes, 
aumentando o conforto e a segurança no transporte rodoviário de cargas e passageiros, 
contribuindo diretamente para o desenvolvimento sócio, político e econômico das 
cidades que são ligadas por essa rodovia”, disse. 
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Aeroporto – Além disso, o deputado Leonardo Sá protocolou um pedido para reforma e 
a regularização do aeroporto do município de Pinheiro através da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia (Seinc). 
 
O aeroporto de Pinheiro é o principal aeroporto da Baixada Maranhense, mesmo assim, 
o aeroporto só recebe aeronaves de pequeno porte, anos atrás havia uma rota aérea de 
Pinheiro à São Luís, pela Litorâneas Linhas Aéreas. Também existiam estudos para a 
operação de rotas com destino à Belém, capital do Pará. 
 
Leonardo Sá justificou a sua indicação e falou da importância do aeroporto para a região. 
A reforma e regularização do aeroporto de Pinheiro viabilizara a exportação e 
importação de produtos para aquela região, além de facilitar o transporte de pessoas 
abrindo portas para que o turismo daquela região seja desenvolvido, disse. 
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‘Governo não quer beneficiar Madre Deus’, diz Adriano Sarney 

 
 
O deputado Adriano Sarney (PV) rechaçou a manobra governista para evitar o debate e 
tentar votar às pressas o Projeto de Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
O projeto em questão institui o programa Habitar no Centro, que visa beneficiar 
moradores e imóveis do bairro Desterro, na Praia Grande, conjunto arquitetônico do 
Centro Histórico (tombado pelo IPHAN), além do eixo da Rua Rio Branco e quadras 
adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias. 
 
O líder da Oposição quer realizar uma audiência pública para discutir e aprimorar a 
proposição. Além disso, Adriano apresentou uma emenda ampliando os benefícios para 
outros bairros como Madre Deus, Belira, Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila 
Gracinha e Codozinho. 
 
“Um projeto desta importância deveria ter sido amplamente debatido com todos os 
segmentos sociais e nas comissões técnicas do Legislativo, como a de Assuntos 
Municipais e Turismo. Não podemos permitir que esta Casa seja tratada como um anexo 
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do Palácio dos Leões, em que projetos de lei do governo comunista passem por aqui sem 
a mínima discussão”, ressaltou Adriano. 
 
O parlamentar lembrou que, em 26 de fevereiro, tentou-se aprovar um requerimento 
de urgência para apressar a tramitação do PL nº 051, mas conseguiu-se adiar a votação. 
Um novo embate ocorreu nesta quarta-feira, dia 13. Como resultado, o PL poderá voltar 
à pauta do plenário na próxima semana. 
 
O discurso do parlamentar do PV gerou até um bate-boca com Duarte Jr. (PCdoB), autor 
do requerimento de urgência. Ele lembrou que já havia uma audiência marcada para 
tratar do tema. 
 
“É uma falta de respeito com o Dr. Yglésio, que é da base do Governo, é presidente da 
Comissão de Assuntos Municipais, que aprovou esse requerimento, marcou, assinou o 
convite para vários secretários estaduais e vários secretários municipais, para a 
Sociedade Civil, várias lideranças do Centro Histórico para que a gente possa debater 
esse programa. E agora nós vamos votar aqui de supetão? Cadê a transparência? Cadê o 
diálogo? Cadê a nova política, deputado Duarte Júnior? Vamos participar da audiência 
pública. E na audiência pública, que será dia 25, ninguém vai morrer se esperar até lá”, 
disparou. 
 
O PL nº 051/2019, em linhas gerais, visa a articular políticas de revitalização de sítios 
históricos; apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores, 
novas atividades comerciais e serviços, tornando o Centro da cidade atrativo e seguro à 
população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais, bem como ao turista 
interessado em seu acervo histórico e cultural. 
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Adriano confirma que pode ser candidato a prefeito de São Luís 

 
 
O deputado estadual Adriano sarney (PV) confirmou hoje (13) que seu nome está sendo 
cotado pelo Partido Verde para a disputa pela Prefeitura de São Luís. 
 
Segundo ele, há partidários seus pedindo para que ele efetivamente entre no jogo 
sucessório. 
 
“O Partido Verde vai ter candidato a prefeito de São Luís. Hoje meu nome é ventilado 
porque sou presidente do partido, alguns membros me pedem para eu ser pré-
candidato. Vamos debater, vamos ver a possibilidade”, disse, em entrevista ao radialista 
Álvaro Luiz, da Rádio Assembleia. 
 
O parlamentar disse que seu interesse, no momento, é promover um debate real sobre 
os problemas da capital. 
 
“É interessante no sentido de debater a cidade. A cidade não é debatida. A cidade é 
apenas palco de uma luta política”, completou. 
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PT pode vir a ter candidato próprio a prefeito de São Luís 

 
Zé Inácio Lula e Zé Carlos Araújo são opções do PT para a prefeitura de São Luís, se a opção for 
lançar candidato 

 
O PT já conversa internamente sobre como participará da corrida para a Prefeitura de 
São Luís no ano que vem. Seus líderes alinhavam três caminhos possíveis: seguir com a 
aliança liderada pelo governador Flávio Dino, podendo indicar o candidato a vice-
prefeito na chapa majoritária, ou lançar candidato próprio no primeiro turno, podendo 
também não lançar candidato. Na hipótese de entrar na briga com seu próprio 
candidato, dois nomes estão considerados, o deputado estadual Zé Inácio Lula e o 
deputado federal Zé Carlos Araújo. Até aqui são os nomes que estão de fato sendo 
considerados nas conversas prévias, sem que isso seja ainda uma decisão partidária. Até 
porque nenhuma decisão será tomada antes de o partido conversar com o governador 
Flávio Dino e com o prefeito Edivaldo Holanda Jr., que terão a palavra final sobre 
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candidatura, o que só deverá acontecer em meados do segundo semestre, quando for 
iniciado o ano eleitoral. 
 
Reeleito deputado estadual com boa votação em São Luís, contrariando previsões que 
rezavam em sentido contrário, Zé Inácio Lula é hoje um dos líderes mais influentes do PT 
estadual, com bom trânsito na aliança e bem considerado no comando nacional do 
partido. Homem de partido e militante fiel, daqueles que cumprem missões partidárias 
sem pestanejar, Zé Inácio Lula sabe das dificuldades do cenário pré-eleitoral, mas 
acredita que o PT vai seguir o melhor caminho. Já o deputado Zé Carlos Araújo tem se 
mantido como uma espécie de reserva do partido, que poderá ser acionada na corrida à 
Prefeitura de São Luís. Inicialmente visto com reservas por segmentos mais “xiitas” do 
PT maranhense, Zé Carlos Araújo vai se firmando como uma liderança moderada, mas 
firme, dentro do partido, posição que consolidou com a reeleição em 2018, a exemplo 
de Zé Inácio Lula, podendo vir ser a opção petista para entrar na briga pelo Palácio de la 
Ravardière. 
 
Em Tempo: Na semana passada, a Coluna levantou, com base em informações 
periféricas, a possibilidade de o PT lançar o vereador Honorato Fernandes ou o ex-
secretário de Esporte e Lazer, Márcio Jardim. Uma apuração mais aprofundada levou à 
conclusão de que o vereador Honorato Fernandes prefere tentar a reeleição, e que 
Márcio Jardim deve mesmo brigar pela Prefeitura de Arari. 
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Vinícius Louro convoca deputados e autoridades para debater a situação de risco na 
Barragem do Flores 

 
Vinícius Louro: alerta sobre os riscos de rompimento da Barragem do Rio Flores, no município de Joselândia 

 
É necessária e urgente uma tomada de posição para a produção de medidas práticas que 
reforcem a Barragem do Rio Flores, no município de Joselândia, que por falta de 
manutenção preventiva regular, corre o sério risco de romper-se, podendo resultar 
numa tragédia de largas proporções. Foi nesse sentido que o deputado Vinícius Louro 
(PSL) ocupou ontem a tribuna para convidar colegas e autoridades de diversos níveis e 
áreas para uma reunião, sábado (16), na Câmara Municipal de Pedreiras, para debater a 
situação daquela importante estrutura de represamento das águas do Rio Flores. 
 
Essa não é a primeira vez que o deputado Vinicius Louro ocupa a tribuna para chamar a 
atenção para as condições precárias daquela barragem e alertar para os riscos de 
rompimento, que, se ocorrer, resultará numa tragédia de largas proporções. E o modo 
de prevenir é pressionar os órgãos responsáveis para providenciar as intervenções que 
reforcem a estrutura e garantam a segurança às populações da das cidades situadas no 
curso do Rio Flores. 
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Para o deputado Vinícius Louro, “é importantíssimo” criar uma força-tarefa que trabalhe 
com o objetivo de prevenir um desastre. Ele reforça o alerta: “Precisamos de união e, 
acima de tudo, de inciativa, para que possamos evitar o pior. Conheço a realidade de 
perto e o assunto é sério. Não podemos descansar. Temos que agir e buscar soluções 
para o problema”. 
 
A situação da Barragem do Flores é apenas um item do elenco de várias barragens 
maranhenses que se encontram em estado que inspira cuidados e exige providências. 
Num dos seus primeiros discursos como parlamentar, a deputada Thaíza Hortegal (PP) 
denunciou a situação calamitosa da Barragem do Pericumã, em Pinheiro. E citando 
outros casos, como a Barragem do Bacanga, em São Luís, e a Barragem do Flores, propôs 
a formação de uma frente parlamentar de defesa das barragens do Maranhão. 

 


