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Deputados repercutem decreto do Governo do Estado sobre escolas sem censura 

 
 
O decreto editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) para garantir “Escolas com 
Liberdade e Sem Censura no Maranhão” provocou debate, na sessão desta terça-feira 
(13), no Plenário da Assembleia Legislativa. 
 
Os deputados Professor Marco Aurélio (PCdoB), Adriano Sarney (PV) e Edilázio Júnior 
(PSD) repercutiram o teor da matéria que, de acordo com a mensagem do Governo do 
Estado, dispõe sobre as garantias constitucionais no ambiente escolar da rede estadual 
do Maranhão. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio afirmou que o decreto traduz uma atitude corajosa 
do governador Flávio Dino. “A edição deste decreto traz a garantia para o Estado do 
Maranhão da escola com liberdade e sem censura. Atitude corajosa, em tempos difíceis, 
em que se procura negar a liberdade do professor de ensinar, de defender suas ideias, 
de procurar dar ao aluno a liberdade para que ele possa construir a sua criticidade”, 
destacou. 
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Ele explicou que, com o decreto, todos os professores, estudantes e funcionários das 
escolas são livres para expressar seu pensamento e suas opiniões no ambiente escolar 
da rede estadual. 
 
O deputado Adriano Sarney teceu críticas ao documento, afirmando que o governador 
Flávio Dino “mais uma vez, se utiliza de todo o sistema de educação do Estado do 
Maranhão para fazer política”. Para o parlamentar, o decreto é inconstitucional. “Nós, 
deputados e deputadas, sabemos muito bem que o governador não pode legislar por 
decreto. Nós sabemos muito bem que ele não pode atropelar esta Casa e criar decretos 
dessa natureza”, frisou. 
 
O deputado Edilázio Júnior, por sua vez, também criticou a matéria, afirmando que o 
governador Flávio Dino quer jogar para a mídia nacional. “Aí eu pergunto: por que ele 
não fez isso antes? Ele está terminando o quarto ano de mandato, só fez depois que o 
Bolsonaro ganhou a eleição e porque uma das bandeiras do Bolsonaro é a escola sem 
partido. Escola sem partido que, a meu ver e falo com muita tranquilidade, é algo de 
extrema importância no momento político que o país vem enfrentando”, argumentou. 
 
Ao rebater o discurso da oposição, o deputado Marco Aurélio voltou à tribuna e disse 
que, com o documento editado pelo governador, fica estabelecido que a Secretaria de 
Estado da Educação (Seduc) deve promover campanha de divulgação nas escolas das 
garantias asseguradas pelo artigo 206, inciso II, da Constituição Federal, acerca do 
ensino. 
 
“Liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber”, 
bem como dos princípios legais previstos da Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional”, completou. 
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Candidato Mozart Baldez fala sobre suas propostas à OAB/MA em sabatina da TV 
Assembleia 

Agência 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). 
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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 
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. 
 



 

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 

 
 
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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Eduardo Braide anuncia que definirá seu futuro partidário até o dia 1º de fevereiro de 
2019 

 
 
O deputado federal eleito Eduardo Braide (PMN), informou em entrevista a rádio Nova 
FM 93.1, que decidirá até o dia 1º de fevereiro de 2019, o seu futuro partidário. O 
campeão de votos em São Luís na eleição desse ano, revelou que já recebeu convites de 
diversos partidos, mas citou nominalmente PSL e PR. O atual deputado estadual diz que 
também ainda aguarda a definição do seu partido que negocia fusão com várias 
legendas, entre elas o PHS e o Patriotas. 
 
Braide explicou que sua decisão será tomada até o dia 1º de fevereiro, pois é quando 
ocorrerá a posse dos deputados em Brasília e a partir da composição dos partidos é que 



 

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 

vão ser definidos os blocos parlamentares, as comissões e até mesmo a composição da 
Mesa Diretora. 
 
De acordo com Eduardo, seja qual for a sua decisão partidária, ele afirmou que vem 
deixando bem claro que terá liberdade na sua atuação na Câmara Federal, não deixando 
de manifestar suas opiniões e sempre lutando em defesa dos interesses dos 
maranhenses. 
 
“Já recebi vários convites, inclusive dos presidentes nacionais dos partidos, mas por 
respeito a aqueles que comandam os diretórios no Maranhão, vou me reservar a não 
divulgar quais convites recebi”, declarou Eduardo Braide. 
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Adriano afirma que “Decreto do Sigilo” é inconstitucional 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez duras críticas ao chamado “Decreto do 
Sigilo”, um documento polêmico editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) que, entre 
outros pontos, limita a liberdade de gravação de áudios ou vídeos no ambiente escolar. 
“É um absurdo esta tentativa de utilizar-se do sistema educacional para tentar ganhar 
projeção política junto à esquerda brasileira”, ressaltou Adriano. 
  
O parlamentar alertou sobre a inconstitucionalidade do decreto e disse que a medida é 
um “tiro no pé” do governo, pois abrirá precedentes perigosos e poderá acobertar 
ocorrências de bullying, desrespeito ao professor, casos de violência e até tráfico de 
drogas, além da doutrinação à esquerda e à direita. 
  
“A escola é um lugar público e os alunos que acharem que estão sendo agredidos ou 
doutrinados pelo professor, ou seja lá por quem for, têm o direito sim de gravar, de 
filmar, de se defender e de formular provas para se defender no segundo momento. O 
professor que se sentir agredido por um aluno e o aluno que se sentir agredido por 
outro aluno, porque está sendo vítima de bullying, pode e deve gravar o fato, assim 
como um terceiro aluno que achar que o seu colega está sendo vítima de bullying, pode 
gravar. O aluno que quiser flagrar alguém vendendo droga ou qualquer ato ilícito 
dentro da escola pode, sim, filmar”, explicou Adriano. 



 

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 

De acordo com o decreto (Artigo nº 4), professores, estudantes ou funcionários somente 
poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino, 
mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. Adriano declarou, na 
tribuna da Assembleia, que este dispositivo revela a visão retrógrada do governo 
comunista. O parlamentar afirmou que irá defender os interesses de alunos e 
professores que se sentirem tolhidos em seus direitos no ambiente escolar. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vygn8Nb0ZJ4
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Edilázio repudia decreto editado por Flávio Dino e defende proposta de Jair Bolsonaro 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa na 
sessão de hoje para criticar o decreto baixado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) 
contra o “Escola Sem Partido” na educação estadual. 
 
Para o parlamentar, a intenção do comunista com o decreto é tão somente tentar criar 
uma pauta nacional de contraponto ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 
“Flávio Dino está terminando o quarto ano de mandato, por que ele não fez isso antes? 
Ele só fez depois de Bolsonaro ganhar a eleição. Isso porque um das bandeiras do 
presidente eleito é a Escola Sem Partido”, disse. 
 
De acordo com Edilázio, a proposta do presidente eleito é a mais consistente e saudável 
para a criança que está em sala de aula, uma vez que há no país uma divisão com 
extremismo entre militantes políticos de direita e de esquerda. 
 
“Escola sem partido é algo de extrema importância no momento político que o país 
vem enfrentando, tanto pela esquerda que vem batendo muito forte e também pela 
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direita, esses dois extremismos que o país vem enfrentando hoje. Precisamos educar 
essas crianças sem esses extremismos”, enfatizou. 
 
“Criança tem de ir para a escola para estudar Português, Química, Física, Matemática. 
Não tem que ir para a escola para professor, que é sindicalizado, estar dando aula e 
falando que a esquerda é melhor por isso, por isso e por isso. Que a Lei Rouanet é 
importante por isso, por isso e por isso. Ou ter um professor de direita dizendo que 
tem que ter arma, que tem que ter isso, que é importante por isso ou por aquilo. Uma 
criança hoje com 10 anos de idade, tem mais informações do que nós quando tínhamos 
16, 17 anos, por conta das redes sociais, do celular, da internet a que todos têm fácil 
acesso. Então vamos deixar as nossas crianças, os nossos jovens na escola para 
aprender didática. Aprender as matérias para o Enem e deixar a política para fora da 
sala de aula”, completou. 
 
Ele lembrou que o presidente eleito tem ignorado as provocações de Flávio Dino e 
classificou o decreto do maranhense de inconstitucional. 
 
“O governador do Maranhão quer entrar numa disputa de bate-boca, mas o presidente 
eleito tem se saído muito bem”, finalizou. 
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Deputada Ana do Gás participa de programação alusiva ao 24° aniversário de Capinzal 
do Norte 

A deputada Ana do Gás (PCdoB), reeleita para o segundo mandato, participou, no último 
fim de semana, das atividades alusivas ao 24º aniversário de emancipação política de 
Capinzal do Norte. Foram três dias de festa com um misto de inaugurações de obras e 
shows musicais. 
 

 
 
Na tarde de sexta-feira (9), a programação foi aberta, oficialmente, com a inauguração 
do CRAS, um espaço amplo, climatizado e com muito conforto para os funcionários e a 
população que necessitar dos serviços prestados pela equipe, além de um veículo para 
a Secretaria de Assistência Social, para melhor atender a população. 
 
Dando continuidade às inaugurações, a Prefeitura entregou a reforma e ampliação da 
fachada do Hospital Municipal São José, da sala de raio-x e entregou mais de três veículos 
para a atenção básica. Capinzal do Norte foi abençoada com uma missa campal em ação 
de graças, seguida de show com a banda católica Anjos de Resgate. 
 
No sábado (10), a cidade amanheceu em festa com uma alvorada de fogos, culto 
ecumênico e inaugurações. A Prefeitura ganhou um novo prédio com modernas e 
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amplas instalações. Os agentes de limpeza urbana receberam uniformes novos e um 
caminhão compactador de lixo. 
 
A Cavalgada dos Amigos reuniu amantes e apaixonados por cavalaria de toda a região, 
que saíram em cortejo pelas ruas do município. No início da tarde, aconteceu a abertura 
da Taça Cidade e à noite, foi apresentado show com Chicabana, Willy Gomes e Mizael 
Teixeira. 
 
Ana do Gás parabenizou a cidade de Capinzal e a excelente gestão do prefeito André 
Portela. “Estou muito feliz em ver esta cidade crescendo e parabenizo o prefeito André 
Portela e toda sua equipe pela excelente gestão e pela forma como conduzem a cidade. 
Agradeço a todos os capinzalenses que me receberam com muito amor e muito carinho 
nestes dois dias de festa. Parabéns, Capinzal do Norte”, finalizou Ana do Gás. 
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Presidente da Assembleia, Othelino Neto recebe visita da senadora eleita Eliziane Gama 

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. 
 
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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Proposta é do deputado estadual Zé Inácio, para quem há diversas irregularidades nos 
imóveis da construtora em São Luís 

 
Zé Inácio propõe investigação na Cyrella 

 
A CPI que deve investigar irregularidades na construção de imóveis pela empresa Cyrela 
deve movimentar o fim de ano da Assembleia Legislativa. 
 
– 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 – 
frisou o deputado Zé Inácio (PT), autor do requerimento. 
 
As investigações serão feitas em 120 dias, o que significa dizer que os parlamentares que 
irão compor a comissão passarão todo o período de recesso em análise de denúncias e 
documentos. 
 
Entre as principais obras da Cyrela está o condomínio Jardins, anunciado como um bairro 
planejado, mas com sérios problemas estruturais, o que já resultou, inclusive, na 
evacuação de um dos prédios. 
 
A CPI deve começar a se reunir logo… 
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Adriano Sarney afirma que “Decreto do Sigilo” é inconstitucional 

 
Adriano alertou sobre a inconstitucionalidade do decreto e disse que a medida é um “tiro no pé” do governo 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez duras críticas ao chamado “Decreto do 
Sigilo”, um documento polêmico editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) que, entre 
outros pontos, limita a liberdade de gravação de áudios ou vídeos no ambiente escolar. 
“É um absurdo esta tentativa de utilizar-se do sistema educacional para tentar ganhar 
projeção política junto à esquerda brasileira”, ressaltou Adriano. 
 
O parlamentar alertou sobre a inconstitucionalidade do decreto e disse que a medida é 
um “tiro no pé” do governo, pois abrirá precedentes perigosos e poderá acobertar 
ocorrências de bullying, desrespeito ao professor, casos de violência e até tráfico de 
drogas, além da doutrinação à esquerda e à direita. 
 
“A escola é um lugar público e os alunos que acharem que estão sendo agredidos ou 
doutrinados pelo professor, ou seja lá por quem for, têm o direito sim de gravar, de 
filmar, de se defender e de formular provas para se defender no segundo momento. O 
professor que se sentir agredido por um aluno e o aluno que se sentir agredido por outro 
aluno, porque está sendo vítima de bullying, pode e deve gravar o fato, assim como um 
terceiro aluno que achar que o seu colega está sendo vítima de bullying, pode gravar. O 
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aluno que quiser flagrar alguém vendendo droga ou qualquer ato ilícito dentro da escola 
pode, sim, filmar”, explicou Adriano. 
 
De acordo com o decreto (Artigo nº 4), professores, estudantes ou funcionários somente 
poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino, 
mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. Adriano declarou, na 
tribuna da Assembleia, que este dispositivo revela a visão retrógrada do governo 
comunista. O parlamentar afirmou que irá defender os interesses de alunos e 
professores que se sentirem tolhidos em seus direitos no ambiente escolar. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=vygn8Nb0ZJ4
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Decreto que instituiu Escola Sem Censura no Maranhão repercute na classe Política 

 
Deputado Professor Marco Aurélio defendeu o Decreto do governador 

 
O Decreto assinado pelo governador Flávio Dino (PCdoB), que assegura escola sem 
censura no Maranhão, teve forte repercussão no plenário da Assembleia Legislativa, na 
sessão desta manhã de terça-feira (13). O deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) 
classificou como uma atitude corajosa do Governo barrar a chamada Escola Sem Partido 
no Estado, enquanto o deputado Adriano Sarney (PV), defensor do projeto que colocar 
camisa de força nos professores, disse ser inconstitucional, mas acabou levando uma 
enquadrada do parlamentar comunista. 
 
“Foi uma atitude corajosa em tempos difíceis, em tempos em que se procura negar a 
liberdade do professor de ensinar, de defender suas ideias, de procurar dar ao aluno a 
liberdade para que ele possa construir a sua criticidade. Atitude corajosa quando muitos 
falam em escola sem partido. O Governador Flávio Dino assegura ao Estado do 
Maranhão o direito constitucional de se ter uma escola com liberdade e sem censura”, 
observou Marco Aurélio. 
 
Para o deputado do PCdoB, que é profissional do ensino, além de repercutir em todo 
país, “essa atitude de coragem do Governador Flávio Dino deu ânimo, deu uma 
segurança aos educadores, porque quem fala em um modelo de cercear, de tirar a 
liberdade do professor e do aluno, quem fala nisto nunca foi educador ou tem intenções 
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autoritárias. O professor não é um mero reprodutor de conhecimentos. O professor tem 
que ter a liberdade para compartilhar os seus saberes, para formar no cidadão, na 
criança, no jovem, a criticidade e dar-lhes a liberdade de escolher. Não se trata de 
doutrinar, mas de dar ao professor, ao aluno, aos servidores a liberdade de expressão, 
uma garantia constitucional”, explicou Marco Aurélio. 
 
Conforme o parlamentar comunista, Dino assinou o Decreto baseado no artigo 206 da 
Constituição Federal, que garante, no Maranhão, a escola com liberdade sem censura. 
“O artigo 206 da Constituição Federal diz que o ensino será ministrado com base nos 
seguintes princípios: igualdade de condições para o acesso e permanência na escola; 
liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. 
Repito, liberdade de aprender, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o 
saber. Pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e com existência de instituições 
públicas e privadas de ensino”, ensina. 
 
Inconformado com a decisão do governador, o deputado Adriano Sarney tentou 
desqualificar o Decreto alegando inconstitucionalidade  e que o governador estaria 
usando a educação do Estado para fazer política, mas acabou sendo confrontado com a 
realidade dos fatos quando o deputado Marco Aurélio mostrou que o sobrinho da ex-
governadora Roseana Sarney (MDB), que implantou o ensino a distância e disse que 
Adriano não sabe o  que é escola pública porque nunca entrou numa, sendo 
frequentador das melhores escolas particulares do Maranhão, Brasília e do mundo e 
mostrou ao parlamentar o artigo da Constituição que a ampara a decisão do governador 
de não permitir censura na rede pública de ensino do Maranhão. 
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Adriano afirma que “Decreto do Sigilo” é inconstitucional 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) fez duras críticas ao chamado “Decreto do 
Sigilo”, um documento polêmico editado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) que, entre 
outros pontos, limita a liberdade de gravação de áudios ou vídeos no ambiente escolar. 
“É um absurdo esta tentativa de utilizar-se do sistema educacional para tentar ganhar 
projeção política junto à esquerda brasileira”, ressaltou Adriano. 
 
O parlamentar alertou sobre a inconstitucionalidade do decreto e disse que a medida é 
um “tiro no pé” do governo, pois abrirá precedentes perigosos e poderá acobertar 
ocorrências de bullying, desrespeito ao professor, casos de violência e até tráfico de 
drogas, além da doutrinação à esquerda e à direita. 
 
“A escola é um lugar público e os alunos que acharem que estão sendo agredidos ou 
doutrinados pelo professor, ou seja lá por quem for, têm o direito sim de gravar, de 
filmar, de se defender e de formular provas para se defender no segundo momento. O 
professor que se sentir agredido por um aluno e o aluno que se sentir agredido por outro 
aluno, porque está sendo vítima de bullying, pode e deve gravar o fato, assim como um 
terceiro aluno que achar que o seu colega está sendo vítima de bullying, pode gravar. O 
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aluno que quiser flagrar alguém vendendo droga ou qualquer ato ilícito dentro da escola 
pode, sim, filmar”, explicou Adriano. 
 
De acordo com o decreto (Artigo nº 4), professores, estudantes ou funcionários somente 
poderão gravar vídeos ou áudios durante as aulas e demais atividades de ensino, 
mediante consentimento de quem será filmado ou gravado. Adriano declarou, na 
tribuna da Assembleia, que este dispositivo revela a visão retrógrada do governo 
comunista. O parlamentar afirmou que irá defender os interesses de alunos e 
professores que se sentirem tolhidos em seus direitos no ambiente escolar. 
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Edilázio Jr. repudia “Decreto do Sigilo” de Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa na 
sessão de hoje para criticar o decreto baixado pelo governador Flávio Dino (PCdoB) 
contra o “Escola Sem Partido” na educação estadual. 
 
Para o parlamentar, a intenção do comunista com o decreto é tão somente tentar criar 
uma pauta nacional de contraponto ao presidente eleito, Jair Bolsonaro (PSL). 
 
“Flávio Dino está terminando o quarto ano de mandato, por que ele não fez isso antes? 
Ele só fez depois de Bolsonaro ganhar a eleição. Isso porque um das bandeiras do 
presidente eleito é a Escola Sem Partido”, disse. 
 
De acordo com Edilázio, a proposta do presidente eleito é a mais consistente e saudável 
para a criança que está em sala de aula, uma vez que há no país uma divisão com 
extremismo entre militantes políticos de direita e de esquerda. 
 
“Escola sem partido é algo de extrema importância no momento político que o país vem 
enfrentando, tanto pela esquerda que vem batendo muito forte e também pela direita, 
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esses dois extremismos que o país vem enfrentando hoje. Precisamos educar essas 
crianças sem esses extremismos”, enfatizou. 
 
“Criança tem de ir para a escola para estudar Português, Química, Física, Matemática. 
Não tem que ir para a escola para professor, que é sindicalizado, estar dando aula e 
falando que a esquerda é melhor por isso, por isso e por isso. Que a Lei Rouanet é 
importante por isso, por isso e por isso. Ou ter um professor de direita dizendo que tem 
que ter arma, que tem que ter isso, que é importante por isso ou por aquilo. Uma criança 
hoje com 10 anos de idade, tem mais informações do que nós quando tínhamos 16, 17 
anos, por conta das redes sociais, do celular, da internet a que todos têm fácil acesso. 
Então vamos deixar as nossas crianças, os nossos jovens na escola para aprender 
didática. Aprender as matérias para o Enem e deixar a política para fora da sala de aula”, 
completou. 
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Braide quer explicações sobre a situação financeira do FEPA 

 
 
O deputado Eduardo Braide anunciou, nesta terça-feira (13), um Requerimento de sua 
autoria para que o presidente do Instituto de Previdência do Estado do Maranhão 
(IPREV), Joel Fernando Benin, compareça a Assembleia a fim de explicar atos 
administrativo-financeiros do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). 
 
“Apresentei hoje um Requerimento para que o presidente do IPREV venha até a 
Assembleia no dia 28 de novembro informar a todos os maranhenses, especialmente, 
aos pensionistas e aposentados, o motivo dos saques efetuados do FEPA e, mais que 
isso, a garantia que eles terão o pagamento de seus benefícios em dia”, explicou o 
parlamentar. 
 
Durante o pronunciamento, Braide relembrou já ter alertado para a situação do FEPA, 
que teve saques efetuados pelo Governo do Estado. 
 
“Já foram sacados mais de R$ 1 bilhão do FEPA. Alerto isso há mais de um ano e a 
situação é preocupante. Preocupante porque não sabemos qual a garantia que 
aposentados e pensionistas terão de seus pagamentos. Para que se tenha ideia, do 
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montante do fundo, só restam cerca de R$ 200 milhões em caixa. Aposentados e 
pensionistas do Estado podem ficar tranquilos? Quais as garantias que podem ser dadas 
pelo Governo do Estado para isso? São esses alguns dos questionamentos que todo o 
Maranhão quer respostas”, afirmou o deputado. 
 
Outra situação apontada por Eduardo Braide foi a confirmação feita por técnicos do 
IPREV de que já estão sendo feitos estudos para uma possível reforma da previdência no 
Estado. 
 
“Não é justo o Governo do Estado sacar, sem quaisquer justificativas, recursos do FEPA 
para depois penalizar os servidores com uma reforma da previdência no Maranhão. Foi 
também por esse motivo que apresentei o Requerimento para ouvirmos o presidente do 
IPREV. A Assembleia precisa cumprir com o seu papel, que é de fiscalizar os atos do Poder 
Executivo”, concluiu o parlamentar 
 
O Requerimento apresentado pelo deputado Eduardo Braide deverá ser votado na 
próxima segunda-feira (19). 
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Assembleia instala CPI da Cyrela 

 
 
Foi oficialmente instalada nesta semana a Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que 
irá investigar obras da Construtora Cyrela no Maranhão. 
 
Proposta pelo deputado Zé Inácio (PT), a comissão deve focar no descumprimento a 
direitos dos consumidores maranhenses. 
 
“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”, 
destacou o petista. 
 
A CPI da Cyrela terá prazo de 120 dias para proceder às investigações. 
 
Um dos casos que deve passar pelo crivo dos parlamentares é do condomínio Jardins, 
próximo ao Cohafuma. Entregue como construção de alto padrão, vários dos imóveis 
precisarão ser evacuados após ameaça de desabamento por causa de um vazamento de 
gás (saiba mais). 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2017/10/03/litia-cobra-da-cyrela-celeridade-em-reparos-no-jardins/
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Assembleia lamenta assassinato do prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva 

JM Cunha Santos 
 

 
 
Três deputados estaduais - Júnior Verde, Adriano Sarney e Marco Aurélio, ocuparam a 
tribuna da Assembleia na última segunda-feira para lamentar e repudiar a morte do 
prefeito de Davinópolis, Ivanildo Paiva. 
 
Júnior Verde lembrou que o prefeito pertencia a seu partido, o PR e o deputado Adriano 
Sarney pediu um minuto de silêncio na AL como forma de homenagear o prefeito 
brutalmente assassinado. 
 
O deputado Marco Aurélio disse estar na tribuna muito mais como ser humano que 
como parlamentar para externar o pesar por terem matado mais um ser humano, 
independente dele ser prefeito ou não. “Mataram mais um irmão, algo que entristece, 
indigna e a minha palavra é para manifestar nosso repúdio pela crueldade que fizeram 
na noite do último sábado com o prefeito Ivanildo Paiva. 
 
Marco Aurélio esteve em contato com a SEGUP e garantiu que toda a segurança pública 
do Estado está à caça dos assassinos. “É preciso garantir que esse crime não entre no rol 
da impunidade”, afirmou. 
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Maranhão terá receita anual de 500 a R$ 600 milhões com a taxa de mineração, diz Max 
Barros 

JM Cunha Santos 
 

 
 
Destacando a maneira “correta, republicana e democrática como o presidente da 
Assembleia, deputado Othelino Neto, cuidou para aprovação de seu projeto que taxa a 
mineração no Maranhão”, o deputado Max Barros afirmou que essa aprovação vai 
permitir que o governo do Estado receba, a partir do próximo ano, todos os anos, uma 
receita aproximada de R$ 500 milhões a R$ 600 milhões. 
 
Max Barros disse que “Todos nós que representamos a população recebemos 
diariamente demandas dos diversos municípios que clamam pela pavimentação de uma 
estrada, pela construção de uma creche ou construção de um hospital e é nosso dever 
atender, por meio de nossas emendas ou solicitando ao Poder Executivo que atenda aos 
pedidos da população do Estado. Mas muitas vezes o cobertor é curto e o Estado não 
tem condições de atender todas as legítimas demandas do povo maranhense”. 
 
Conforme Max Barros, exatamente aí está a importância do projeto aprovado, pois assim 
a Assembleia Legislativa faz justiça tributária. Para ele, as empresas que exploram o 
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minério no nosso país são importantes porque geram empregos e desenvolvimento, mas 
ao mesmo tempo geram impactos sociais, geram impactos na infrraestrutura do Estado, 
assim como no Pará, em Minas Gerais, no Amapá. Segundo Max Barros, nesses estados 
já existe a taxa de mineração, como forma de compensação pelos impactos causados. 
“Somente o Estado do Pará recebeu entre 800 e R$ 900 milhões no ano passado, fora os 
royalties do minério que são compensações federais”, informou. 
 
O deputado Max Barros entende que as minerados têm um débito com o Estado do 
Maranhão. “As grandes mineradoras vieram para cá, o minério vem do Pará, passa pela 
ferrovia ou vem de navio, é exportado imediatamente, com muito pouco ou quase 
nenhum benefício. Melhora a balança comercial do país e muito pouco fica para o 
Maranhão”, afirmou. 
 
Max se referiu também ao fato de que o Itaqui é o porto em melhores condições em 
todo o mundo que aqui é o ponto mais próximo da Europa, mais próximo da China e, se 
através do Canal do Panamá, o mais próximo dos Estados Unidos. Revelou que uma das 
mineradoras conseguiu, através de empréstimos do BNDES, a construção da Siderúrgica 
Lago do Pacém, no Ceará, julgando que mais justo seria construir no Maranhão. 
 
Max Barros que acha que a aprovação de seu projeto certamente será judicializada. Mas 
lembra que a taxa de mineração foi também judicializada nos estados do Pará, Amapá e 
Minas Gerais, mas que em nenhum dos casos a Justiça deu ganho de causa às 
mineradoras. 

 

 


