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Deputado do MA passa por cirurgia e se afastará 

 
 
A assessoria de comunicação do deputado estadual Dr. Leonardo Sá informa o 
afastamento temporário do mesmo das suas funções legislativas, por motivo de saúde. 
 
Na manhã de terça-feira (14), o deputado sentiu fortes dores abdominais, foi 
encaminhado ao hospital, onde foi detectado através de exames um quadro inflamatório 
no apêndice, sendo necessário passar por uma apendicectomia, cirurgia para a retirada 
do apêndice. 
 
A cirurgia foi realizada nesta quarta-feira (15), as 10 horas. O deputado encontra-se em 
repouso na emergência do hospital aguardando o horário para a preparação cirúrgica. 
 
No momento sente algumas dores, mas permanece tranquilo. 
 
Após a cirurgia será divulgado o boletim médico com as informações clínicas do estado 
de saúde do deputado Dr. Leonardo Sá, e o período de afastamento para recuperação. 
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Aprovado, em segundo turno, projeto que autoriza empréstimo para pagamento de 
precatórios 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno, na manhã desta terça-
feira (14), o Projeto de Lei nº 129/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a 
contratação de operação de créditos – até o limite de R$ 623.549.278,00 – destinados 
exclusivamente ao pagamento de precatórios. 
 
Na Mensagem nº 015, encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino 
explica que este projeto tem como objetivo a quitação do estoque de precatórios até 31 
de dezembro de 2024. 
 
“Lembramos que este problema surgiu em face do não pagamento regular de 
precatórios no período de 2011 a 2014, gerando um grande passivo. Considerando o 
atual estoque de precários e o prazo estabelecido até 31 de dezembro de 2024 para 
quitação dos débitos vencidos e daqueles que vierem a vencer nesse período, a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (Seplan) estimou o valor de R$ 
623.549.278,00 como o montante necessário para contratação de operação de crédito”, 
afirma o governador Flávio Dino na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo. 
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Na mensagem dirigida aos deputados, o governador Flávio Dino destaca ainda que, “para 
o cálculo desse valor – R$ 623.549.278,00 -, levou-se em consideração o atual estoque 
de precatórios, permitindo, assim, a satisfação dos credores em um menor lapso 
temporal, objetivo esse almejado com as normas constitucionais introduzidas pelo 
legislador reformador”. 
 
VOTOS CONTRÁRIOS 
 
O projeto foi aprovado obtendo o voto contrário apenas dos deputados Adriano Sarney 
(PV), Wellington do Curso (PSDB) e César Pires (PV). No encaminhamento da votação, o 
deputado Adriano ocupou a tribuna para reafirmar a sua posição, na votação em 
primeiro turno, contrária à matéria: 
 
“Este é um projeto de lei inócuo e inepto porque autorizamos aqui o Governo do Estado 
do Maranhão a tomar um empréstimo de uma linha de financiamento que não existe. 
Então como podemos dar autorização ao Governo do Estado a contratar um empréstimo 
que não existe?”, questionou Adriano. 
 
O deputado César Pires, por sua vez, voltou a explicar sua posição sobre a matéria, 
dizendo que o governo do Estado teve a intenção de enganar a Assembleia Legislativa, 
“porque tem consciência de que não tem linha de crédito e quer vender a todos aqueles 
que têm precatório que vai pagar o precatório. Não pode pagar o precatório se não tem 
linha de crédito”, afirmou César Pires, fazendo um relato das dificuldades em que se 
encontram as finanças públicas do Maranhão. 
 
O deputado Yglésio (PDT), por sua vez, defendeu o projeto do governo: “A Assembleia 
Legislativa vota agora, em segundo turno, esse projeto porque é um projeto bom para o 
Maranhão, a partir do momento que ele estabelece uma solvência, um plano continuado 
de pagamento. O Governo Federal tem que fazer sua parte e nós apoiamos essa causa”, 
afirmou o deputado Yglésio. 
 
No mesmo tom dos deputados Adriano Sarney e César Pires, o deputado Wellington do 
Curso (PSDB) fez duras críticas à proposta encaminhada pelo governador Flávio Dino: 
 
“Esse projeto só veio para a Assembleia Legislativa por um único motivo, ou melhor por 
dois motivos: porque cento e vinte e quatro milhões estão sequestrados no Tribunal de 
Justiça; e para o governador Flávio Dino não responder por crime de improbidade. Esse 
projeto só veio para a Assembleia Legislativa para inglês ver. É uma lei morta”, criticou 
Wellington do Curso. 
 
No encaminhamento da votação, o deputado Adriano Sarney lembrou que chegou a 
tentar melhorar o projeto viabilizando a proposta de uma linha de crédito. 
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“Eu entrei com uma emenda, emenda de número 1, ampliando as possibilidades desse 
projeto, dando a oportunidade de o Governo Estadual contratar esse empréstimo com 
instituições financeiras privadas, instituições financeiras federais, para viabilizar esse 
empréstimo. Minha emenda foi rejeitada, apesar de parecer técnico favorável pela 
Consultoria Jurídica daqui da Assembleia Legislativa do Maranhão”, afirmou Adriano. 
 
Logo em seguida, a matéria foi colocada em votação, sendo aprovada em segundo turno, 
pelo Plenário. Os textos do Projeto de Lei nº 129/2019 e da Mensagem Governamental 
nº 015/2019 estão publicados no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 26 de março 
de 2019. 
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Othelino Neto e Carlos Brandão assumem interinamente o Governo 

 
 
O governador Flávio Dino se ausentará do País de 15 a 19 de maio, em razão de sua 
agenda na London School of Economics and Political Science, participando como 
palestrante do Brazil Fórum UK 2019. Com isso, assume o governo, interinamente, o vice-
governador Carlos Brandão, como determina o art. 59 da Constituição estadual. 
 
Contudo, o vice-governador Carlos Brandão comunicou nesta terça-feira (14) ao 
presidente da Assembleia, Othelino Neto, que se licenciará do cargo de vice-governador 
nos dias 16 e 17 de maio, a fim de tratar de interesses particulares, sem remuneração. 
 
Nesse período, quem assumirá o governo estadual será o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. 
 
No fim de semana (dias 18 e 19 de maio), Carlos Brandão reassume interinamente o 
Governo até o retorno do governador Flávio Dino, conforme previsto no art. 59 da 
Constituição do Estado. 
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Próximo governador? 

 
 
Com a bola toda, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, foi o 
centro das atenções na sessão desta manhã. 
 
A explicação é simples, com a saída do governador que deverá sair de viagem 
internacional, e do vice-governador, Carlos Brandão, o presidente da Assembleia deverá 
assumir o governo. 
 
Sabendo disso, a maioria dos deputados foram receber o próximo governador na 
entrada do parlamento. 
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Othelino Neto e Carlos Brandão assumem interinamente o Governo do Maranhão 

 
 
O governador Flávio Dino se ausentará do País de 15 a 19 de maio, em razão de sua 
agenda na London School of Economics and Political Science, participando como 
palestrante do Brazil Fórum UK 2019. Com isso, assume o governo, interinamente, o vice-
governador Carlos Brandão, como determina o art. 59 da Constituição estadual. 
Contudo, o vice-governador Carlos Brandão comunicou nesta terça-feira (14) ao 
presidente da Assembleia, Othelino Neto, que se licenciará do cargo de vice-governador 
nos dias 16 e 17 de maio, a fim de tratar de interesses particulares, sem remuneração. 
 
Nesse período, quem assumirá o governo estadual será o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto. 
 
No fim de semana (dias 18 e 19 de maio), Carlos Brandão reassume interinamente o 
Governo até o retorno do governador Flávio Dino, conforme previsto no art. 59 da 
Constituição do Estado. 

 

 

  



 

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: 
Assembleia Legislativa aprova, em segundo turno, 

projeto que autoriza empréstimo para pagamento de 
precatórios 

SITE: http://www.jeisael.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/05/2019 

Assembleia Legislativa aprova, em segundo turno, projeto que autoriza empréstimo para 
pagamento de precatórios 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou em segundo turno, na manhã desta terça-
feira (14), o Projeto de Lei nº 129/2019, de autoria do Poder Executivo, que autoriza a 
contratação de operação de créditos – até o limite de R$ 623.549.278,00 – destinados 
exclusivamente ao pagamento de precatórios. 
 
Na Mensagem nº 015, encaminhada à Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino 
explica que este projeto tem como objetivo a quitação do estoque de precatórios até 31 
de dezembro de 2024. 
 
“Lembramos que este problema surgiu em face do não pagamento regular de 
precatórios no período de 2011 a 2014, gerando um grande passivo. Considerando o 
atual estoque de precários e o prazo estabelecido até 31 de dezembro de 2024 para 
quitação dos débitos vencidos e daqueles que vierem a vencer nesse período, a 
Secretaria de Estado de Planejamento e Orçamento (Seplan) estimou o valor de R$ 
623.549.278,00 como o montante necessário para contratação de operação de crédito”, 
afirma o governador Flávio Dino na mensagem encaminhada ao Poder Legislativo. 
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Na mensagem dirigida aos deputados, o governador Flávio Dino destaca ainda que, “para 
o cálculo desse valor – R$ 623.549.278,00 -, levou-se em consideração o atual estoque 
de precatórios, permitindo, assim, a satisfação dos credores em um menor lapso 
temporal, objetivo esse almejado com as normas constitucionais introduzidas pelo 
legislador reformador”. 
 
VOTOS CONTRÁRIOS 
 
O projeto foi aprovado obtendo o voto contrário apenas dos deputados Adriano Sarney 
(PV), Wellington do Curso (PSDB) e César Pires (PV). Logo em seguida, a matéria foi 
colocada em votação, sendo aprovada em segundo turno, pelo Plenário. Os textos do 
Projeto de Lei nº 129/2019 e da Mensagem Governamental nº 015/2019 estão 
publicados no Diário da Assembleia Legislativa, edição de 26 de março de 2019. 
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Com Dino em Londres e Brandão de licença, Othelino Neto assume interinamente o 
governo do Estado 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto estará interinamente 
no comando do governo do Estado na próxima quinta (16). Isso porque, o governador 
Flávio Dino viajará para Londres, onde vai proferir uma palestra e o vice, Carlos Brandão, 
se afastará no período para tratar de assuntos particulares. 
 
Flávio Dino foi convidado para participar do Brazil Forum UK 2019, na London School of 
Economics and Political Science, onde vai falar dos êxitos da sua gestão na área de 
Segurança Pública. 
 
Já Brandão, pediu licencia por dois dias, retornando ao cargo no sábado. 
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Othelino Neto assume cargo de governador por dois dias 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, assume o cargo de 
governador nesta quinta-feira, dia 16 e permanecerá no comando do estado até sábado, 
quando passa o bastão para o vice-governador, Carlos Brandão. 
 

 
 
Ocorre que o governador Flávio Dino estará participando do London School Of 
Economics And Political Science, no Brazil Fórum UK 2019, na Inglaterra. Ele só retorna 
ao Brasil na segunda-feira, ocasião em que reassumirá o cargo de governador. 
 
Em gesto de cortesia política e para se aproximar mais do Legislativo, o vice Carlos 
Brandão pedirá amanhã para a Assembleia uma licença de dois dias para tratar de 
interesses particulares. 
 
O gesto do vice começou a ser considerado como uma investida para ganhar apoio futuro 
do presidente Othelino, que estará presidindo a Assembleia Legislativa até janeiro de 
2023 e exercerá papel fundamental na eleição do sucessor de Flávio Dino. 
 
Resta saber como o senador Weverton Rocha entenderá o gesto, pois o vice tem 
demonstrado que já iniciou a campanha para ser o candidato do grupo de Flávio Dino e 
tem feito feito investidas pesadas nos deputados, inclusive na bancada da oposição, com 
quem já costurou o apoio do ex-presidente da Assembleia, Arnaldo Melo. 
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Cleide Coutinho pede unidade do Corpo de Bombeiros para Presidente Dutra 

A deputada estadual Dra. Cleide Coutinho (PDT), juntamente com o deputado Fernando 
Pessoa (SD), pediu, através de Indicação na Assembleia Legislativa, a instalação de uma 
unidade do Corpo de Bombeiros no município de Presidente Dutra. 
 

 
 
A solicitação foi encaminhada ao Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do 
Maranhão, Cel. Célio Roberto Pinto de Araújo. O documento justifica o pedido com o 
objetivo de prevenir, dar segurança, e de oferecer à cidade os serviços essenciais. 
 
Além disso, salienta-se o fato de que, na região Central do Estado, onde localiza-se 
Presidente Dutra, não há serviço de Corpo de Bombeiros. Nas ocasiões em que há 
necessidade desse atendimento, a demanda é atendida pela unidade de Bacabal, 
distante 274 km do município, o que provoca demora no atendimento das ocorrências, 
que acabam deixando consequências maiores. 
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Dr. Leonardo Sá discute diretrizes para desenvolvimento de Pinheiro e da Baixada 
Maranhense 

Na manhã de segunda-feira (13), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), encontrou-
se em São Luís, com o Juiz Douglas Martins. A pauta da conversa foi sobre a discussão de 
diretrizes para o desenvolvimento do direito à saúde, meio ambiente, geração de 
empregos e renda no Maranhão. 
 

 
 
O deputado Dr Leonardo Sá explicou que o encontro, serviu para discutir ideias a ser 
debatidas no parlamento estadual, assim como agradeceu a recepção do juiz Douglas 
Martins, que prestou uma série de informações e esclarecimentos. 
 
“Na manhã de hoje, estivemos com o Juiz do TJMA, o Dr.  Douglas Martins, que é Doutor 
em Sociologia Jurídica. Na oportunidade discutimos diversos assuntos sobre direito à 
saúde e meio ambiente, como a transformação dos lixões em aterros sanitários com 
cooperativas de catadores, formas de facilitar a coleta seletiva, uma política diversificada 
para a reciclagem, e também falamos sobre matadouros públicos. Tudo isso para 
esclarecer algumas dúvidas sobre um montante de ideias que pretendo trabalhar para 
melhorar a vida dos Maranhenses e em especial dos Pinheirenses. Em breve teremos 
novos projetos, e assim vamos buscando desenvolvimento e uma melhor qualidade de 
vida. Obrigado Dr. Douglas Martins pelos esclarecimentos”, declarou Leonardo. 
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Único candidato do grupo de Flávio Dino e Edivaldo Júnior com viabilidade política e 
partidária já garantida, deputado estadual polariza o segundo lugar e tem ainda a 
vantagem de ser um dos menos rejeitados 

 
COM PARTIDO FORTE GARANTIDO, NÚMEROS CONSOLIDADOS E MENOR REJEIÇÃO, EVANGELISTA É O CANDIDATO  
GOVERNISTA mais bem posicionado na disputa pela Prefeitura de São Luís 

 
Se a pesquisa do Instituto Escutec divulgada nesta terça-feira, 14, pelo blog de Neto 
Ferreira, mostrou um patamar de mais de 70% de votos para os candidatos 
oposicionistas, também consolidou o deputado Neto Evangelista (DEM) entre os aliados 
do governo Flávio Dino (PCdoB) e da gestão de Edivaldo Júnior (PDT). 
 
O democrata, que já tem o aval do partido para a disputa, mantém-se sempre entre os 
principais candidatos, polarizando o segundo lugar com Wellington do Curso (PSDB) na 
maioria dos cenários. 
 
E ainda é o menos rejeitado dentre todos os nomes postos, com apenas 3,5% de eleitores 
que dizem não votar nele em nenhuma hipótese. 
 
Em apenas um cenário pesquisado, Evangelista aparece atrás de um governista, o 
também deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB), que fica em segundo, com 11,6%. 
 
A questão é que, diferentemente do candidato do DEM, Duarte não conta com o apoio 
partidário necessário para se viabilizar. 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/14/oposicao-reune-ate-70-dos-votos-de-sao-luis-revela-pesquisa/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/14/oposicao-reune-ate-70-dos-votos-de-sao-luis-revela-pesquisa/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/05/14/oposicao-reune-ate-70-dos-votos-de-sao-luis-revela-pesquisa/
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Em todos os demais cenários, Neto Evangelista fica tecnicamente empatado com o 
segundo colocado, Wellington do Curso – e à frente dos demais candidatos da base 
holandinista. 
 
No cenário sem Duarte Júnior, o pré-candidato do DEM chega a 9,2% dos votos, 
empatado tecnicamente com Wellington e à frente de Bira do Pindaré (7%), Rubem 
Júnior (2,8%) e Osmar Filho (1,8%). 
 
Quando são retirados da disputa tanto Duarte Júnior quanto o pedetista Osmar Filho e 
o comunista Rubem Júnior – preferido do Palácio dos Leões – Neto se aproxima ainda 
mais da segunda posição, chegando a 9,4%, contra 9,8% de Wellington. 
 
Este terceiro cenário é o mais provável de se consolidar, com dois principais candidatos 
oposicionistas – Eduardo Braide (PMN) e Wellington do Curso – e dois governistas: o 
próprio Neto e Bira. 
 
A pesquisa Escutec aponta os cenários atuais para uma disputa que só se dará em um 
ano e meio; mas é equívoco afirmar que ainda é cedo para discutir o assunto. 
 
Tanto que é exatamente os candidatos já consolidados em suas legendas – Eduardo 
Braide e Neto Evangelista – os que se mostram mais competitivos. 
 
E esta competitividade também tende a se consolidar no decorrer do tempo. 
 
É aguardar e conferir… 
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Deputado destaca sua trajetória como médico e diz que esses primeiros meses como 
parlamentar são de intenso aprendizado 

 
 
O deputado estadual Dr. Yglésio Moyses apresentou nada menos que 100 proposições 
em 100 dias de mandato na Assembleia Legislativa. 
 
Para um parlamentar iniciante, em seu primeiro mandato, é importante a média de uma 
proposta por dia. E o deputado mostra-se pronto para os desafios. 
 
– Minha única passagem pela gestão pública foram 7 meses como diretor do Socorrão 1. 
Depois de alguns erros e muitas injustiças que me invisibilizaram por 4 anos, voltei ao 
jogo. Era preciso fazer algo impactante e que fosse verdadeiro para mim – lembrou o 
parlamentar, em discurso. 
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Para marcar os 100 dias de mandato, Yglésio gravou um vídeo, divulgado em suas redes 
sociais, em que faz um balanço deste período. 
 
– A minha vontade de entrar na vida política nasceu da minha experiência enquanto 
médico do SUS. Podemos fazer muito na medicina pública, mas não podemos resolver 
todos os problemas, infelizmente. Ser deputado estadual me possibilita encarar as 
dificuldades com uma visão global. É desta forma que tenho pautado o meu mandato: 
tentando olhar os problemas do nascedouro à possível solução. Conquistar o mandato 
de deputado estadual era um dos meus maiores sonhos – destaca o parlamentar do PDT. 
 
Após uma espécie de período de experiência, o deputado se prepara agora para entrar 
nos debates políticos na Casa – tanto dos temas relacionados a São Luís quanto os do 
estado. 
 
E a sucessão na capital maranhense está entre os temas dos próximos meses… 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=PuDuWsUfzFw
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Líder do Governo elogia reunião da Comissão sobre a situação financeira do Fepa 

 
 
O líder do Governo na Assembleia Legislativa, deputado Rafael Leitoa (PDT), destacou, 
nesta segunda-feira (13), a reunião feita pela Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações do Trabalho, com a participação de secretários e técnicos 
para explicar em detalhes a situação financeira do Fundo de Previdência dos Servidores 
do Estado do Maranhão (Fepa). 
 
Ele elogiou a reunião conduzida pelo presidente da Comissão, deputado Adelmo Soares 
(PCdoB), para tratar exclusivamente do Fepa, e agradeceu as presenças dos secretários 
Marcelo Tavares (Casa Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação e Assuntos Políticos). 
 
“Eles explicaram e demonstraram para os deputados, por meio de dados, informações e 
números oficiais a situação do Fepa, que já foi palco de vários debates nesta Casa. Existe 
um crescente aumento do número de inativos: mais de 70% o número de inativos 
cresceu em pouco mais de quatro anos”, revelou. 
 
De acordo com o líder do Governo, houve um aumento considerável das despesas para 
poder pagar os aposentados e pensionistas, mas na mesma linha o Estado conseguiu 
avançar também no número de servidores efetivos da ativa para cobrir esse déficit de 
receita/despesa. 
 
“Ocasionalmente, esse déficit, que já vem se arrastando desde 2013, quando foi feita ali 
a primeira retirada dos recursos aplicados do FEPA, para o cumprimento dessas 
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obrigações mensais. E, obviamente, que, com a crescente elevação do número de 
pensionistas e aposentados dentro desses servidores, houve ali um consumo 
gradativamente dessas aplicações, que resultou, hoje, na grande parcela do recurso do 
tesouro do Estado, para complementar o pagamento de servidores inativos e 
pensionistas”, explicou. 
 
De acordo com Rafael Leitoa, aumentou também o volume de despesa por conta do 
grande número de aposentados que pediram aposentadoria recentemente. 
 
“Muitos servidores entravam com o pedido de aposentadoria e passavam dois, três anos 
para se aposentar. Essa trava de servidores que precisavam ir de fato para inatividade, 
para receber pelo fundo, que era de direito, não iam diretamente para o fundo, ficavam 
afastados das suas atividades funcionais, mas eram pagos com recursos do tesouro.  E aí 
meio que mascarava um recurso que era de direito deles, que era do Fepa”, assinalou. 
 
O líder do governo complementou: “E com esse processo sendo acelerado, onde hoje 
um servidor que tem um processo de aposentadoria solicitado, que demora meses para 
poder ir para inatividade, faz com que esse recurso seja ainda mais demandado e, 
obviamente, esse recurso aplicado vai se consumindo ao longo dos anos. Sendo que, 
colocando em números reais de hoje, esse déficit chega a ser de quinhentos e setenta 
milhões por ano”. 
 
Respostas 
 
Rafael Leitoa disse que a oposição pode fazer diversos questionamentos. 
 
“Claro que alguns deles não conseguiram se sentir contemplados nas respostas. E 
fizemos o entendimento, através do presidente Adelmo, que fizesse o requerimento por 
escrito para encaminhar ao secretário Chefe da Casa Civil e ao secretário Rodrigo Lago, 
para que pudéssemos ter mais informações detalhadas do que se trata alguns pedidos 
da oposição. Obviamente que o secretário Marcelo não deveria ter ali de pronto, porque 
não foi demandado anteriormente, como aluguel de imóvel do FEPA, que é uma 
informação que tem que ser colhida detalhadamente, e que, obviamente, não é o grande 
problema do fundo de aposentados e pensionistas do Estado do Maranhão”, detalhou. 
 
Ele informou que deputados Arnaldo Melo MDB), Adriano (PV), César Pires (PV), Dr.  
Yglésio (PDT), Mical Damasceno, Duarte Júnior (PDT) e Adelmo Soares prestigiaram o 
evento. 
 
“Eu queria fazer essa fala aqui para dizer que essa Casa cumpre mais um papel 
importante nesse debate e estaremos sempre dialogando, fazendo com que o Governo 
também traga as informações e que de maneira muito clara, transparente e tranquila 
vieram a esta Casa para dar essas informações”, avaliou. 
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Deputado Wellington denuncia mais uma escola “digna de pena” do governador Flávio 
Dino 

 
Deputado Wellington conferiu in loco as condições precárias da escola 

 
Na sessão plenária desta terça-feira (14), o deputado estadual Wellington do Curso 
denunciou a triste situação do Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho – Anexo III, 
no povoado Mamede, localizado a 50 km de Barreirinhas. A denúncia foi feita após o 
deputado Wellington visitar a escola e constatar a precariedade do local. 
 
Ao solicitar explicações, o deputado Wellington destacou que, na propaganda do 
Governo, a escola consta como sendo uma das reformadas ou “totalmente 
reconstruídas”. 
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Alunos estudam em sala de aula com infiltrações e com pouca ventilação 

 
“Essa escola consta na relação do governador Flávio Dino como uma “escola digna”, mas 
constatamos que ela é digna, mas é “digna de pena”. Até hoje eu espero o governador 
Flávio Dino me explicar o que ele considera como sendo reforma. Afinal, dizem que a 
escola está reformada, mas o que se verifica na realidade é o abandono, é o descaso do 
Governo com a educação pública. Apresentamos aqui o relatório da visita que realizamos 
e solicitamos, também, que a Comissão de Educação da Assembleia também faça a visita 
e comprove a situação, de verdade, da escola. Flávio Dino precisa entender que com 
educação não se brinca”, afirmou o professor e deputado Wellington. 
 

 
Uma das salas da escola deixou de ser utilizada porque não tem piso e precisa de reparos 



 

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 

A escola consta na lista que foi encaminhada pelo Governo e, de acordo com o 
documento, já sofreu reforma do tipo manutenção, no valor de R$ 18.753,40. 
 

 
Documento confirma que anexo III do Centro de Ensino Joaquim Soeiro de Carvalho está incluída no  
programa Escola Digna 

 
Assista ao vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=5WVIiS3e8xA
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Licença de Brandão vai permitir que Othelino assuma interinamente o Governo 

 
 
Segundo o Blog O Informante, o vice-governador Carlos Brandão (PRB), que assumiria o 
comando do Estado com a viagem de Flávio Dino ao exterior, decidiu ceder a vaga para 
que o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), seja governador 
interino por dois dias. 
 
Como já foi noticiado por este blog, Dino está com viagem marcada para Reino Unido 
onde vai proferir palestra sobre Segurança Pública no Estado do Maranhão e do Brasil 
no Forum UK 2019, na London School of Economics and Political Science. 
 
Para permitir que Othelino assuma interinamente, o vice-governador irá se licenciar, 
sem remuneração, para tratar de assuntos particulares entre quinta (16) e sexta-feira 
(17). 
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Daniella Tema destaca 100 dias de mandato com projetos de lei que beneficiam a 
população maranhense 

 
Daniella Tema 

 
Ao avaliar os 100 dias de mandato, a deputada Daniella Tema disse que seu objetivo é 
apresentar projetos viáveis que possam trazer benefícios concretos para o povo 
maranhense e políticas públicas para as mulheres. 
 
“Não quero ser mais uma parlamentar no plenário da Assembleia. Neste início de 
mandato nossa equipe está reunida permanentemente para elaborar projetos e 
indicações viáveis que tragam benefícios para o povo do nosso estado. Estamos 
trabalhando em consonância com as demandas da população, quero retribuir a 
confiança que me foi dada em forma de trabalho, principalmente para aqueles que mais 
necessitam”, afirmou a deputada Daniela Tema. 
 
Projetos de Lei 
 
O primeiro projeto de lei da deputada, trata de assegurar às mulheres o percentual 
mínimo de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para a área da segurança 
pública no estado. Segundo a parlamentar, é preciso corrigir erros históricos em relação 
à participação das mulheres no mercado de trabalho. 
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No Maranhão, onde a desigualdade é ainda maior. Somente 6,1% dos policiais militares 
são mulheres. Na Polícia Civil, apenas 18,9% são mulheres e no Corpo de Bombeiros, são 
apenas 7,1% da corporação, explicou. 
 
Outra bandeira importante, levantada por Daniella Tema neste início de mandato é a 
bandeira da Educação. Junto à mesa diretora da Assembleia, a deputada estadual 
protocolou um projeto de lei que assegura 20% de desconto na aquisição de livros, 
periódicos e outros materiais didáticos para profissionais do magistério e seus 
dependentes. 
 
“Sabemos que a leitura é uma prática indissociável para a formação continuada dos 
nossos professores. Nosso projeto, além de garantir mais facilidade na compra de livros, 
ele também se estende até os filhos dependentes. Com isso, estimulamos mais leituras, 
mais acesso ao conhecimento e melhor capacitação para os docentes e discentes”, 
justificou a deputada estadual. 
 
O projeto “Doulas” foi outra matéria protocolada na Assembleia Legislativa pela 
deputada Daniella Tema nestes 100 dias de mandato. O projeto de lei visa assegurar às 
doulas o direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o 
período de parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e 
estabelecimento hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do 
Maranhão. 
 
A Doula é uma profissional assistente de parto, que acompanha a gestante durante o 
período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da 
mulher. 
 
Indicações 
 
Entre as principais indicações da deputada estadual nesses 100 dias de mandato no 
parlamento estão: A solicitação da implantação de uma unidade do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) na cidade de Tuntum; a solicitação 
de um poço de artesiano para o município de Conceição do Lago Açú; a solicitação junto 
ao secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, para a recuperação da camada asfáltica 
da Av. Tancredo Neves no município de Presidente Dutra, melhorias nas vias urbanas da 
cidade de Tuntum, reforma do estádio municipal e construções de quadras 
poliesportivas. 
 
Ex-diretora diretora do Hospital Macrorregional de Urgência e Emergência de Presidente 
Dutra, Daniela Tema afirmou que levará, também, a bandeira da Saúde como prioridade 
em seu mandato. 
 
É de sua autoria a indicação que solicita a ampliação dos serviços de hemodiálise para o 
mesmo Hospital Macrorregional de Urgência e Emergência. Para o município de Tuntum, 
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a deputada solicitou junto ao Governo do Estado, um aparelho de ressonância magnética 
para o Centro de Imagem Antônio Joaquim Cunha, o Centro é de grande importância 
para a realização de exames de imagem e atende à população do município e de cidades 
vizinhas 
 
Com participação efetiva na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão para 
o biênio 2019-2020, a deputada Daniela Tema faz parte do Partido Democrata, hoje a 
terceira maior bancada de deputados estaduais na ALEMA. Para a parlamentar, esse 
espaço será usado como muito trabalho, matérias propositivas e atuação na defesa de 
políticas para as mulheres. 
 
“Estamos construindo um mandato participativo, nosso gabinete estará sempre aberto 
para todos. Queremos ouvir, dialogar e propor soluções que contribuam para o 
desenvolvimento da nossa sociedade, com ampla participação das mulheres e na luta 
por direitos iguais. Estamos à disposição do povo maranhense, vamos juntos, construir 
um Maranhão melhor para todos”, finalizou a deputada estadual Daniella Tema. 
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Othelino Neto assume o governo do Maranhão por dois dias 

 
O vice-governador Carlos Brandão vai se licenciar sem remuneração para tratar de assuntos particulares  
entre quinta (16) e sexta-feira (17) 

 
O vice-governador Carlos Brandão (PRB) vai abrir vaga para que o presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), seja 
governador interino por dois dias. O gesto de cordialidade vai acontecer na próxima 
quinta-feira (16). 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) viaja ao Reino Unido para palestrar sobre os êxitos da 
Segurança Pública do governo do Maranhão no Brazil Forum UK 2019, na London School 
of Economics and Political Science. 
 
O vice-governador Carlos Brandão vai se licenciar sem remuneração para tratar de 
assuntos particulares entre quinta (16) e sexta-feira (17). O gesto político de Brandão 
para Othelino mosta a boa relação entre os poderes no estado. 
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Projeto de Andreia Rezende insere Balsas na rota do turismo religioso 

 
 
Foi aprovado na manhã de hoje, 14, na Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
o Projeto de Lei (168/2019) que insere o Festejo de Santo Antônio, tradicional da cidade 
de Balsas, no roteiro de turismo religioso do estado do Maranhão. 
 
Para a parlamentar e autora do PL, “é uma satisfação imensa poder inserir esse grande 
evento religioso do sul do maranhão junto às maiores festas religiosas do nosso estado. 
Os eventos, a sua rica história que conta um pouco da vida do sertanejo, do balsense, 
sem dúvida irá fortalecer ainda mais a cultura e a economia, reunindo mais fiéis de todo 
Maranhão”, destacou Andreia. 
 
O Festejo de Santo Antônio foi idealizado em homenagem ao padroeiro da cidade de 
Balsas e ocorre tradicionalmente durante 13 noites ininterruptas (de 01 a 13 de junho), 
consagrando-se sempre como um grande evento de devoção e fé da igreja Católica na 
região. 
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Daniella Tema destaca benefícios a maranhenses em 100 dias de mandato 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), destacou nesta semana, em discurso na 
Assembleia legislativa, os benefícios já proporcionados à população maranhense nos 
seus 100 primeiros dias de mandato. 
 
Representante da “nova política” na Casa, ela ressaltou que não quer ser apenas mais 
uma entre os 17 novos parlamentares eleitos em 2018. Seu objetivo é apresentar 
projetos viáveis que possam trazer benefícios concretos para o povo maranhense e 
políticas públicas para as mulheres. 
 
“Não quero ser mais uma parlamentar no plenário da Assembleia, neste início de 
mandato nossa equipe está reunida permanentemente para elaborar projetos e 
indicações viáveis que tragam benefícios para o povo do nosso estado. Estamos 
trabalhando em consonância com as demandas da população, quero retribuir a 
confiança que me foi dada em forma de trabalho, principalmente para aqueles que mais 
necessitam”, afirmou a deputada Daniela Tema. 
 
Projetos de Lei 
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O primeiro projeto de lei da deputada estadual, trata-se de assegurar às mulheres o 
percentual mínimo de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para a área da 
segurança pública no estado. Segundo a parlamentar, é preciso corrigir erros históricos 
em relação à participação das mulheres no mercado de trabalho. No Maranhão, onde a 
desigualdade é ainda maior. Somente 6,1% dos policiais militares são mulheres. Na 
Polícia Civil, apenas 18,9% são mulheres e no Corpo de Bombeiros, são apenas 7,1% da 
corporação, explicou. 
 
Outra bandeira importante, levantada por Daniella Tema neste início de mandato é a 
bandeira da Educação. Junto à mesa diretora da Assembleia, a deputada estadual 
protocolou um projeto de lei que assegura 20% de desconto na aquisição de livros, 
periódicos e outros materiais didáticos para profissionais do magistério e seus 
dependentes. “Sabemos que a leitura é uma prática indissociável para a formação 
continuada dos nossos professores. Nosso projeto, além de garantir mais facilidade na 
compra de livros, ele também se estende até os filhos dependentes. Com isso, 
estimulamos mais leituras, mais acesso ao conhecimento e melhor capacitação para os 
docentes e discentes”, justificou a deputada estadual. 
 
O projeto “Doulas”, foi outro PL protocolado na Assembleia Legislativa pela deputada 
Daniella Tema nestes 100 dias de mandato, o projeto de lei visa assegurar às doulas o 
direito de acompanhar as parturientes, quando por estas solicitadas, durante o período 
de parto e pós-parto imediato, nas maternidades, casas de parto e estabelecimento 
hospitalares congêneres da Rede Pública e Privada do Estado do Maranhão. 
 
A Doula é uma profissional assistente de parto, que acompanha a gestante durante o 
período da gestação até os primeiros meses após o parto, com foco no bem-estar da 
mulher. 
 
Indicações 
 
Entre as principais indicações da deputada estadual nesses 100 dias de mandato no 
parlamento estão: A solicitação da implantação de uma unidade do Instituto de 
Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IEMA) na cidade de Tuntum; a solicitação 
de um poço de artesiano para o município de Conceição do Lago Açú; a solicitação junto 
ao secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, para a recuperação da camada asfáltica 
da Av. Tancredo Neves no município de Presidente Dutra, melhorias nas vias urbanas da 
cidade de Tuntum, reforma do estádio municipal e construções de quadras 
poliesportivas. 
 
Ex-diretora diretora do Hospital Macrorregional de Urgência e Emergência de Presidente 
Dutra, Daniela Tema levará também a bandeira da Saúde como prioridade em seu 
mandato. É de sua autoria a indicação que solicita a ampliação dos serviços de 
hemodiálise para o mesmo Hospital Macrorregional de Urgência e Emergência. Para o 
município de Tuntum, a deputada solicitou junto ao Governo do Estado, um aparelho de 

https://gilbertoleda.com.br/2019/05/02/daniella-tema-quer-desconto-na-compra-de-livros-para-professores-e-dependentes/
https://gilbertoleda.com.br/2019/05/09/direito-das-doulas-diz-daniella-tema-sobre-acompanhamento-no-parto/
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ressonância magnética para o Centro de Imagem Antônio Joaquim Cunha, o Centro é de 
grande importância para a realização de exames de imagem e atende à população do 
município e de cidades vizinhas 
 
Com participação efetiva na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão para 
o biênio 2019-2020, a deputada Daniela Tema faz parte do Partido Democrata, hoje a 
terceira maior bancada de deputados estaduais na ALEMA. Para a parlamentar, esse 
espaço será usado como muito trabalho, matérias propositivas e atuação na defesa de 
políticas para as mulheres. 
 
“Estamos construindo um mandato participativo, nosso gabinete estará sempre aberto 
para todos. Queremos ouvir, dialogar e propor soluções que contribuam para o 
desenvolvimento da nossa sociedade, com ampla participação das mulheres e na luta 
por direitos iguais. Estamos à disposição do povo maranhense, vamos juntos, construir 
um Maranhão melhor para todos”, finalizou a deputada estadual Daniella Tema. 
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Leonardo Sá debate desenvolvimento de Pinheiro e da Baixada Maranhense 

 
 
Na manhã de segunda-feira (13), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), encontrou-
se em São Luís, com o Juiz Douglas Martins. A pauta da conversa foi sobre a discussão de 
diretrizes para o desenvolvimento do direito à saúde, meio ambiente, geração de 
empregos e renda no Maranhão. 
 
O deputado Dr Leonardo Sá explicou que o encontro, serviu para discutir ideias a ser 
debatidas no parlamento estadual, assim como agradeceu a recepção do juiz Douglas 
Martins, que prestou uma série de informações e esclarecimentos. 
 
“Na manhã de hoje, estivemos com o Juiz do TJMA, o Dr. Douglas Martins, que é Doutor 
em Sociologia Jurídica. Na oportunidade discutimos diversos assuntos sobre direito à 
saúde e meio ambiente, como a transformação dos lixões em aterros sanitários com 
cooperativas de catadores, formas de facilitar a coleta seletiva, uma política diversificada 
para a reciclagem, e também falamos sobre matadouros públicos. Tudo isso para 
esclarecer algumas dúvidas sobre um montante de ideias que pretendo trabalhar para 
melhorar a vida dos Maranhenses e em especial dos Pinheirenses. Em breve teremos 
novos projetos, e assim vamos buscando desenvolvimento e uma melhor qualidade de 
vida. Obrigado Dr. Douglas Martins pelos esclarecimentos”, declarou Leonardo. 
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Eleições 2020: Wellington do Curso de volta ao jogo 

 
 
A pesquisa Escutec divulgada hoje (14) com levantamentos sobre cenários da sucessão 
em São Luís encerram uma certeza: o deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) 
está definitivamente no jogo de 2020. 
 
Depois de uma traumatizante derrota em 2016 – quando ele figurava com tranquilidade 
no 2º turno daquela eleição até dias antes do primeiro turno – o tucano viu seu capital 
político despencar em 2018. 
 
Obteve apenas 24.950 votos – 17 mil dos quais na capital – e já era considerado carta 
fora do baralho para as eleições do ano que vem. 
 
Mas os resultados da primeira pesquisa mais consistente sobre a corrida eleitoral o 
colocam em terceiro lugar, tecnicamente empatado com o fenômeno do ano passado na 
cidade, o deputado Duarte Júnior (PCdoB). 
 
Sem o comunista na disputa, Wellington aparece em segundo (saiba mais). 
 
É um desempenho a se considerar. 

  

https://gilbertoleda.com.br/2019/05/14/escutec-veja-graficos-da-pesquisa-realizada-em-sao-luis/
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Othelino Neto irá assumir o governo do Estado 

 
 
O Blog O Informante noticiou que o vice-governador irá abrir a vaga para que o 
presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, seja governador interino por dois 
dias. 
 
O governador Flávio Dino irá viajar ao Reino Unido para proferir palestra sobre os êxitos 
da Segurança Pública do seu governo no Brazil Forum UK 2019, na London School of 
Economics and Political Science. 
 
O vice-governador, Carlos Brandão irá se licenciar, sem remuneração, para tratar de 
assuntos particulares entre quinta (16) e sexta-feira (17). Claramente um gesto político 
para Othelino. 
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Assembleia Legislativa autoriza Flávio Dino a contrair empréstimo para pagar precatórios 

 
Flávio Dino está autorizado a contratar empréstimo para pagar precatórios 

 
O governador Flávio Dino está autorizado a contratar empréstimo até o limite de R$ 
623.549.278,00 para pagamento exclusivo de precatórios. A autorização veio com a 
aprovação, ontem, pela Assembleia Legislativa, em segundo turno, do Projeto de Lei nº 
129/2019, proposto pelo Poder Executivo. Na Mensagem nº 015, o governador 
fundamenta o pedido de autorização com a explicação de que o Poder Executivo precisa 
desses recursos para quitar o estoque de precatórios vencidos e que vierem a vencer até 
31 de dezembro de 2024. 
 
Na Mensagem, o governador Flávio Dino responsabilizou diretamente a ex-governadora 
Roseana Sarney (MDB) pela situação crítica a que chegou o Estado do Maranhão com o 
não pagamento de precatórios. “Lembramos que este problema surgiu em face do não 
pagamento regular de precatórios no período de 2011 a 2014, gerando um grande 
passivo”, acentuou o governador. E informou que o valor limite para a contratação de 
empréstimos para pagamento de precatórios foi estimado pela Secretaria de Estado de 
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Planejamento (Seplan), com base os precatórios já vencidos e nos que poderão vencer 
nesse período. 
 
A base governista se mobilizou e apoiou em peso o Projeto de Lei, mas a Oposição, 
usando uma série de argumentos, tentou criar obstáculos à aprovação. Votaram contra 
os apenas dos deputados Adriano Sarney (PV), Wellington do Curso (PSDB) e César Pires 
(PV). Outro grupo de Oposição, formado pelos deputados Arnaldo Melo (MDB), Roberto 
Costa (MDB) e Rigo Teles (PV), votaram a favor do projeto, por reconhecer tratar-se de 
uma medida que vai permitir ao Estado do Maranhão resolver tais pendências sem sofrer 
pressões da Justiça, que vez por outra ameaça bloquear   contas do Poder Executivo 
atendendo a ações de credores. 
 
 
Antônio Pereira comemora a decisão de Bolsonaro de manter o povo Gavião Pukobiê 
confinado numa reserva minúscula em Amarante 
 

 
Antonio Pereira: por mais terras para bois e menos para índios em Amarante do MA 

 
O deputado Antônio Pereira (DEM) festejou ontem, na tribuna da Assembleia Legislativa, 
a decisão do presidente Jair Bolsonaro (PSL) de não permitir a ampliação da Reserva 
Indígena Governador, no município de Amarante. Ele informou que a decisão foi tomada 
numa audiência concedida pelo presidente da República à prefeita de Amarante, Joice 
Marinho (PDT), articulada pelo deputado federal Aloísio Mendes (Avante). Para Antônio 
Pereira, a decisão beneficia mais de 20 mil pessoas residentes no município, que não 
perderão a posse de lotes de terra e, consequentemente, manterão suas produções 
rurais. Pelo menos 1,5 mil propriedades estão fixadas na região que seria ampliada. 
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Um dos maiores municípios maranhenses em extensão territorial, Amarante tem 7.669 
quilômetros quadrados para uma população de aproximadamente 39 mil habitantes. 
Nesse território, 408.000ha são ocupados pelas reservas indígenas: Araribóia 
(338.000ha), Governador (41.6432ha) e Reserva Krikati (28.947ha). Em 2010, diante da 
expansão, multas vezes violenta, da ocupação da terra para pasto de gado – hoje são 
cerca de 150 mil cabeças -, a Funai decidiu ampliar a área da reserva Governador em 
200%, já que o povo Gavião Pukobiê, da etinia Tenetehara, que vive da caça e do 
extrativismo, está confinado numa área restrita e corre o risco de extinção, segundo os 
relatórios da Fundação que sustentam o pedido de ampliação territorial da reserva. 
 
A decisão do presidente Jair Bolsonaro, que por ignorância ou  preconceito  detesta 
reservas indígenas, foi um golpe duro contra o povo Gavião Pukobiê, avalizado pela 
prefeita Joice Marinho e pelo deputado federal Aloísio Mendes, com o apoio decisivo do 
deputado Antônio Pereira, para quem vale mais uma área de pasto para 150 mil cabeças 
de gado do que a sobrevivência de uma cultura ancestral, que por direito natural e 
universal pé dona da terra. A decisão do presidente contra os Gavião Pukobiê repercutiu 
negativamente dentro e fora do País. 
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A força de Othelino Neto… 

 
Presidente da ALEMA em alta na política estadual… 

 
Após se reeleger de forma unânime e antecipada para mais dois anos à frente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), 
mostra mais uma vez sua força política no Estado. 
 
Ele irá assumir o governo do Maranhão por dois dias: quinta (16) e sexta-feira (17). 
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O motivo? O vice-governador Carlos Brandão (PRB) vai se licenciar sem remuneração 
para tratar de assuntos particulares, e desta forma, o parlamentar assumirá como 
governador interino. 
 
A propósito, o governador Flávio Dino (PCdoB) viaja ao Reino Unido para palestrar sobre 
os êxitos da Segurança Pública do governo do Maranhão no Brazil Forum UK 2019, na 
London School of Economics and Political Science. 

 


