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Rogério Cafeteira diz que é difícil entender as críticas de sarneysistas ao aumento do 
salário dos professores 

 
 
Prestes a aprovar o aumento que tornará os professores do Maranhão os mais bem 
pagos do Brasil, a maioria dos deputados estaduais enaltece o ato do Governo do 
Estado que reajusta em 8% os salários dos docentes. Apesar disso, a oposição ligada ao 
clã Sarney tenta, de todas as formas, depreciar mais um benefício dado pelo 
governador Flávio Dino aos maranhenses. 
 
O líder do Governo, o deputado estadual Rogério Cafeteira, detonou a postura de 
alguns parlamentares, que se utilizam da política no Sindicato dos Professores com o 
objetivo de descredenciar o aumento. “É difícil entender como alguém pode criticar o 
aumento que tornará os professores do Maranhão como os mais bem pagos do país!”, 
questionou. 
 
Cafeteira detonou a oposição oligárquica ao dizer que apostam no quanto pior para o 
povo, melhor pra eles. “A oposição está tão desorientada que critica aumento para os 
professores, mesmo o Maranhão sendo o único do país a concedê-lo”, disparou o líder 
do Governo. 
 
Pelo visto, o desespero da oposição oligárquica tem um motivo bem claro: os 
professores do Maranhão passarão a receber o maior salário do país. 
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Governo define urbanização de cais, construção de escola e outras ações para Tasso 
Fragoso 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), e o prefeito de Tasso Fragoso, Roberth Coelho (PRB), reuniram-se com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), no Palácio dos Leões, na noite de segunda-feira (13), e 
garantiram uma série de benefícios importantes para o município, como a construção 
de uma escola digna, urbanização do cais da cidade, asfaltamento, incentivos para a 
agricultura familiar entre outras coisas. 
 
Na pauta, demandas para as áreas de infraestrutura, educação e agricultura familiar 
foram discutidas, visando à implementação de políticas públicas voltadas para a 
população de Tasso Fragoso. “A reunião foi muito proveitosa e quem ganha com essa 
grande parceria, com esses investimentos é a cidade, é o povo”, enfatizou Othelino 
Neto. 
 
Segundo o deputado, durante a audiência, foram apresentadas várias demandas e 
definidas importantes parcerias, pois o governador concordou em apoiar a maioria das 
necessidades, entre elas um projeto de urbanização do cais de Tasso Fragoso, que vai 
tornar a cidade mais atraente ao turismo e será mais uma opção de lazer para a 
população do município. 
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O prefeito disse que saiu da audiência muito satisfeito com as conquistas da 
importante parceria, articulada junto ao governo Flávio Dino. Segundo ele, o 
governador garantiu melhoria na estrutura asfáltica do município, a construção de uma 
escola digna, incentivos para a agricultura familiar, entre outros benefícios. 
 
Uma obra importante garantida, segundo Robert Coelho, foi o projeto de urbanização 
do cais da cidade, que passará por reforma para se transformar em um estratégico 
espaço de lazer e turismo. “Sinto-me muito feliz em poder levar essas conquistas, 
frutos desta parceria com o governo do Estado, para Tasso Fragoso”, disse o prefeito 
que, no último sábado (11), já havia recebido uma ambulância com estrutura de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de 
Suporte Avançado (USA), resultado de emenda do deputado Othelino Neto. 
 
Durante a reunião, o governador disse que o diálogo do governo com os municípios 
sobre as demandas específicas de cada cidade ou região está priorizando a aplicação 
das políticas públicas de acordo com a necessidade de cada maranhense e otimizando 
a convergência de esforços entre o Estado e as prefeituras. Constantemente, Flávio 
Dino se reúne com prefeitos para conversar e atender as principais carências das 
administrações municipais. 
 
Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o 
secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
 

  



 

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: 
“A população mais pobre é a que padece”, diz deputado 
Wellington sobre aumento de impostos que começará 

nessa quarta-feira! 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/03/2017 

“A população mais pobre é a que padece”, diz deputado Wellington sobre aumento de 
impostos que começará nessa quarta-feira! 

 
 
De forma independente e coerente com a realidade dos maranhenses, o deputado 
estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna, na Assembleia Legislativa, para 
fazer referência ao aumento nas contas de energia elétrica, no combustível, na TV por 
assinatura, na internet e telefonia. 
 
Isso porque passará a valer, a partir desta quarta-feira (15), a Lei nº 10.542/2016, que 
modifica o Sistema Tributário do Estado e altera alíquotas do Imposto sobre Circulação 
de Mercadorias e Serviços (ICMS). Wellington é um dos 08 deputados, de 42, que 
votaram contra o Projeto do Governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Segundo o parlamentar, motivos para isso é o que não faltam. 
 
“Em dezembro, quando esse projeto chegou à Assembleia, mesmo estando na base do 
Governo, eu votei contra. Motivos para isso é o que não faltam. Como que eu, um 
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deputado eleito com o voto consciente, pelo povo, poderia defender aumento na conta 
de energia elétrica, no combustível, na internet?  Isso seria trair a população que 
confiou em mim. Se ao menos, o Governador tivesse procurado meios alternativos e 
esse aumento fosse a única solução, talvez eu até cogitasse a aprovação. Mas não… 
enquanto o povo paga o aumento, o Governo não economiza, mas sim desperdiça o 
dinheiro público. Em momento algum, o Governo do Estado apresentou proposta para 
reduzir privilégios, diminuir número de Secretarias, cargos comissionados ou coisas 
assim. Ao contrário, o que o Governo fez foi aumentar em R$ 15 milhões o Orçamento 
da Secretaria de Comunicação, por exemplo. Para quê? Para fazer propaganda de um 
aumento na conta de energia? É essa a prioridade do nosso Governo? “, lamentou o 
deputado Wellington. 
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Edilázio sai em defesa dos professores da rede estadual 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou na sessão de hoje a Medida 
Provisória (MP) 230/2017, de autoria do Poder Executivo que altera o Estatuto do 
Magistério e dispõe sobre o reajuste salarial dos professore da rede pública estadual. 
 
O parlamentar criticou a postura do governador Flávio Dino (PCdoB) e se solidarizou 
aos professores. 
 
“Eu quero apenas registrar e me solidarizar com os educadores do nosso Estado que 
tanto acreditaram na mudança, jamais pensaram que um governador, que foi 
advogado de sindicatos, que é professor, iria também propor um mau trato como 
vem sendo com os educadores do nosso estado. Então eu quero dizer a vocês que nós 
fomos autor também da lei da meia-entrada para os professores e dizer a vocês que 
podem contar com o deputado Edilázio aqui, na quinta-feira, para defender o 
interesse do educador”, disse. 
 
Edilázio convocou a categoria para a sessão da próxima quinta-feira, data marcada para 
votação da peça. “Muitas vezes nós, quando estudantes, passamos muito mais tempo 
na escola com nossos professores do que até com nossos pais. Eu não tenho dúvida 
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de que um educador bem remunerado e motivado para ir à sala de aula, quem ganha 
são os estudantes. Então vamos levar isso, carregar isso, esse sentimento para que na 
quinta-feira possamos dar a primeira lição a esse governo comunista que tanto vem 
maltratando a população e os funcionários públicos do nosso estado”, finalizou. 
 
A Medida Provisória encaminhada pelo governador Flávio Dino ao Poder Legislativo, 
altera o texto do Estatuto sancionado em 2013, e prevê, para este ano, um reajuste de 
8% sobre os vencimentos e a Gratificação por Atividade no Magistério (GAM) para 
quem ganha abaixo do piso, e somente sobre a GAM para as demais classes. A 
categoria, no entanto, sustenta que os professores que ganham abaixo do piso são a 
minoria e exige reajuste dos vencimentos para toda a classe. 
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Governo define urbanização de cais, construção de escola e outras ações para Tasso 
Fragoso 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), e o prefeito de Tasso Fragoso, Roberth Coelho (PRB), reuniram-se com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), no Palácio dos Leões, na noite de segunda-feira (13), e 
garantiram uma série de benefícios importantes para o município, como a construção 
de uma escola digna, urbanização do cais da cidade, asfaltamento, incentivos para a 
agricultura familiar entre outras coisas. 
 
Na pauta, demandas para as áreas de infraestrutura, educação e agricultura familiar 
foram discutidas, visando à implementação de políticas públicas voltadas para a 
população de Tasso Fragoso. “A reunião foi muito proveitosa e quem ganha com essa 
grande parceria, com esses investimentos é a cidade, é o povo”, enfatizou Othelino 
Neto. 
 
Segundo o deputado, durante a audiência, foram apresentadas várias demandas e 
definidas importantes parcerias, pois o governador concordou em apoiar a maioria das 
necessidades, entre elas um projeto de urbanização do cais de Tasso Fragoso, que vai 
tornar a cidade mais atraente ao turismo e será mais uma opção de lazer para a 
população do município. 
 
O prefeito disse que saiu da audiência muito satisfeito com as conquistas da 
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importante parceria, articulada junto ao governo Flávio Dino. Segundo ele, o 
governador garantiu melhoria na estrutura asfáltica do município, a construção de uma 
escola digna, incentivos para a agricultura familiar, entre outros benefícios. 
 
Uma obra importante garantida, segundo Robert Coelho, foi o projeto de urbanização 
do cais da cidade, que passará por reforma para se transformar em um estratégico 
espaço de lazer e turismo. “Sinto-me muito feliz em poder levar essas conquistas, 
frutos desta parceria com o governo do Estado, para Tasso Fragoso”, disse o prefeito 
que, no último sábado (11), já havia recebido uma ambulância com estrutura de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de 
Suporte Avançado (USA), resultado de emenda do deputado Othelino Neto. 
 
Durante a reunião, o governador disse que o diálogo do governo com os municípios 
sobre as demandas específicas de cada cidade ou região está priorizando a aplicação 
das políticas públicas de acordo com a necessidade de cada maranhense e otimizando 
a convergência de esforços entre o Estado e as prefeituras. Constantemente, Flávio 
Dino se reúne com prefeitos para conversar e atender as principais carências das 
administrações municipais. 
 
Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o 
secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
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Ana do Gás Acompanha Prefeitos no Lançamento de Novos Programas Sociais Pelo 
Governo 

Na manhã do dia 14 de março, no auditório do palácio Henrique de La Rocque a 
deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) esteve presente na solenidade onde foram 
lançados pelo governo do Estado os programas Criança Feliz, Primeira Água e Segunda 
Água, além da assinatura de adesão de municípios maranhenses ao ‘Programa de 
Aquisição de Alimentos-PAA’. O governador Flávio Dino (PCdoB), juntamente com o 
Secretário Nacional de Desenvolvimento Humano, Halim Girade, o vice-governador 
Carlos Brandão, o Secretário de Estado de Desenvolvimento Social, Neto Evangelista, o 
Secretário de Estado de Agricultura Familiar, Adelmo Soares e demais autoridades 
presentes apresentaram detalhes dos programas lançados aos inúmeros prefeitos, 
secretários municipais, demais autoridades e todos os presentes. 
 

 
 
O programa ‘Primeira Água’ vai atender 115 cidades do interior do Maranhão com a 
implantação de 2.034 cisternas as quais tem capacidade de até 52 mil litros que serão 
utilizados para consumo de professores, alunos e funcionários de escolas rurais. O 
programa ‘Segunda Água’ vai instalar cisternas de 25 mil litros que permitirão que 
famílias possam produzir o ano inteiro, mesmo em épocas de tempo seco. O foco do 
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programa é aumentar a produção e a renda dos agricultores familiares, estimular o 
comércio local e tornar acessível o alimento. 
 
Já o programa ‘Criança Feliz’, programa o qual o estado do Maranhão aderiu 
oficialmente, tem como objetivo principal fortalecer políticas públicas para a 1ª 
infância e desenvolvimento infantil e já conta com adesão de 164 municípios 
maranhenses. Ainda na cerimônia, 44 representantes de municípios assinaram o Termo 
de Cooperação Técnica para inclusão no ‘Programa de Aquisição de Alimentos-PAA’ 
que visa colaborar com o enfrentamento da fome e da pobreza no Brasil e, ao mesmo 
tempo, fortalecer a agricultura familiar. 
 
“Fico honrada em participar de lançamentos de programas sociais como estes de hoje. 
Também em poder acompanhar os prefeitos das cidades nas quais temos parceria e 
trabalhos e saber que os cidadãos dessas cidades irão ser bastante beneficiados. Esses 
programas são uma iniciativa que, com toda certeza, afetará positivamente a vida de 
milhares de maranhenses. Gostaria de parabenizar o Secretário Nacional de 
Desenvolvimento Humano, Halim Girade que deu hoje aqui uma verdadeira aula sobre 
a importância dos cuidados na primeira infância e esclareceu de forma muito sábia a 
todos os presentes a importância dos cuidados com nossas crianças para garantir que 
se tornem adultos saudáveis em vários aspectos. Quero parabenizar também o 
governador Flávio Dino e toda sua equipe de governo”, declarou Ana do Gás. 
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Deputado Rigo Teles entrega ambulância para o povo de Fortaleza dos Nogueiras 

 
 
O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, entregou, 
na manhã de sábado (11), uma moderna ambulância, equipada com o que existe de 
melhor no atendimento de urgência e emergência, para atender milhares de pessoas 
residentes no próspero município de Fortaleza dos Nogueiras. 
 
A entrega da ambulância ao prefeito Aleandro Passarinho, do município de Fortaleza 
dos Nogueiras, aconteceu no Pátio do Palácio dos Leões (Centro), na presença do 
governador Flávio Dino, do secretário-chefe da Casa-Civil, Marcelo  Tavares, do 
secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula e de outras autoridades. 
 
O parlamentar esclareceu que a moderna ambulância – avaliada em R$ 165.000,00 – 
foi comprada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com recursos de sua emenda 
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parlamentar para a saúde pública. A ambulância de Fortaleza dos Nogueiras foi pedida 
pelo ofício 092/2016, encaminhado à Secretaria da Casa Civil. 
 

COMPROMISSO DE CAMPANHA 
 
Na ocasião, o deputado Rigo Teles esclareceu que a ambulância é compromisso de 
campanha com o prefeito e com a população do próspero município de Fortaleza dos 
Nogueiras, onde o deputado é votado e luta pelo bem-estar do povo durante cinco 
mandatos na Assembleia Legislativa e em todas as esferas de poder. 
 
O prefeito Aleandro Passarinho disse que ainda vão marcar a data de entrega da 
ambulância, na presença do deputado Rigo Teles, o principal responsável pela 
aquisição do importante benefício para incrementar o setor de saúde pública 
municipal, muito cobrado pela população, especialmente as pessoas mais carentes. 
 
Na avaliação do prefeito, é uma satisfação trabalhar em parceria com o deputado Rigo 
Teles, pois quem ganha é a população do município de Fortaleza dos Nogueiras, que 
está sendo beneficiada na saúde. Além da ambulância, Rigo entregará, em Fortaleza 
dos Nogueiras, a reforma do hospital público. 
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Edilázio sai em defesa dos professores da rede estadual   

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou na sessão de ontem a Medida 
Provisória (MP) 230/2017, de autoria do Poder Executivo que altera o Estatuto do 
Magistério e dispõe sobre o reajuste salarial dos professore da rede pública estadual. 
 
O parlamentar criticou a postura do governador Flávio Dino (PCdoB) e se solidarizou 
aos professores. 
 
“Eu quero apenas registrar e me solidarizar com os educadores do nosso Estado que 
tanto acreditaram na mudança, jamais pensaram que um governador, que foi 
advogado de sindicatos, que é professor, iria também propor um mau trato como vem 
sendo com os educadores do nosso estado. Então eu quero dizer a vocês que nós 
fomos autor também da lei da meia-entrada para os professores e dizer a vocês que 
podem contar com o deputado Edilázio aqui, na quinta-feira, para defender o interesse 
do educador”, disse. 
 
Edilázio convocou a categoria para a sessão da próxima quinta-feira, data marcada para 
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votação da peça. “Muitas vezes nós, quando estudantes, passamos muito mais tempo 
na escola com nossos professores do que até com nossos pais. Eu não tenho dúvida de 
que um educador bem remunerado e motivado para ir à sala de aula, quem ganha são 
os estudantes. Então vamos levar isso, carregar isso, esse sentimento para que na 
quinta-feira possamos dar a primeira lição a esse governo comunista que tanto vem 
maltratando a população e os funcionários públicos do nosso estado”, finalizou. 
 
A Medida Provisória encaminhada pelo governador Flávio Dino ao Poder Legislativo, 
altera o texto do Estatuto sancionado em 2013, e prevê, para este ano, um reajuste de 
8% sobre os vencimentos e a Gratificação por Atividade no Magistério (GAM) para 
quem ganha abaixo do piso, e somente sobre a GAM para as demais classes. A 
categoria, no entanto, sustenta que os professores que ganham abaixo do piso são a 
minoria e exige reajuste dos vencimentos para toda a classe. 
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Deputado Josimar de Maranhãozinho participa de inaugurações em Araguanã 

Ao lado do prefeito Valmir Amorim (PR), o deputado Republicano Josimar de 
Maranhãozinho esteve nesta segunda feira (13), no município de Araguanã onde 
participou de inaugurações de obras. A primeira obra entregue pela prefeitura foi no 
povoado Bela Vista, onde uma moderna escola que leva o nome do lugar foi 
inaugurada debaixo de muitos aplausos. A escola vai atender crianças do 1º ao 3º ano e 
foi construída dentro do rigoroso padrão FNDE. 
 

 
Deputado Josimar ao lado do prefeito Valmir Amorim em Araguanã 

 
Na sede do município, já no período da noite foi entregue a creche Criança Feliz que vai 
atender crianças a partir dos 02 anos de idade. As duas creches tiveram a parceria do 
parlamentar que buscou juntos aos órgãos competentes viabilizar as obras que hoje 
somam na educação do município. 
 
“Um prédio como esse não poderia virar um “elefante branco” no município em razão 
de incompetência de empresas que não tem responsabilidade com o povo. Tivemos 
que entrar na justiça para que a obra fosse retomada, finalizada e entregue a 
população, as crianças estavam estudando em prédios adaptados, mas agora elas 
desfrutam de um lugar digno para as suas atividades.” 
 



 

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 

O deputado Josimar destacou ainda as novas obras que serão entregues no município 
já na semana que vem como a UBS da Curva da Linha e em 90 dias a entrega do estádio 
municipal. Para alavancar o potencial turístico do lugar será iniciada logo após o 
inverno a revitalização da Prainha do Turi, que segundo o deputado será o “cartão 
postal” da cidade. De início serão investidos R$ 1,5 milhão na obra. 
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ASSUNTO: 
Consolidado no PSB, Roberto Rocha entra 

definitivamente no jogo de 2018… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 
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Senador sai fortalecido politicamente do encontro que realizou em parceria com a 
Codevasf, confirma que deve disputar o governo pelo seu partido e se prepara agora 
para buscar novas alianças partidárias e eleitorais 

 
Roberto Rocha falando a prefeitos, empresários e deputados: opção consolidada para 2018 

 
A trajetória do senador Roberto Rocha (PSB) para as eleições de 2018 pode ser dividida 
em antes e depois do encontro de segunda-feira, 13, no qual atuou em parceria com o 
deputado federal Hildo Rocha (PMDB) e com a Codevasf. 
 
O senador saiu fortalecido do episódio, sobretudo por reunir nada menos que 115 
prefeitos – mesmo diante do boicote do governo Flávio Dino (PCdoB) – e abriu espaços 
para novas alianças partidárias. 
 
Antes do encontro, Rocha já havia consolidado um outro passo eleitoral: confirmou à 
cúpula nacional da legenda que será mesmo candidato pelo PSB. 
 
E assumiu a prerrogativa de iniciar, ele próprio, as tratativas de aliança com o PSDB. 
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O senador maranhense é hoje um dos principais nomes socialistas no Senado e tem o 
apoio das principais lideranças nacionais da legenda, como o vice-governador de São 
Paulo, Márcio França. 
 
E espera a definição do PSDB maranhense para iniciar as tratativas de aliança para 
2018, ciente de que os tucanos não ficarão com o governador Flávio Dino em hipótese 
alguma. 
 
Há gente – tanto no PSDB quanto no próprio PSB – que ainda defende o atrelamento 
das duas legendas à coligação comunista. 
 
Gente como o vice-governador Carlos Brandão (PSDB) ou o deputado estadual Bira do 
Pindaré (PSB), para citar dois exemplos. 
 
Para Roberto Rocha, porém, estes terão que buscar novos rumos partidários se 
quiserem continuar com Flávio Dino. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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ASSUNTO: 
No dia do consumidor, Flávio Dino presenteia 

população com mais impostos… 
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Por imposição do governo comunista, maranhense vai pagar alíquota mais cara do 
ICMS a partir desta quarta-feira; o que deve gerar diversos outros aumentos em 
produtos e serviços 

 
 
Hoje é o Dia Mundial do Consumidor. 
 
E a partir deste 15 de março, o maranhense vai pagar mais caro por serviços de energia 
elétrica, TV por assinatura, combustíveis, bebidas e uma série de outros produtos e 
serviços. 
 
Tudo por que, mesmo em época de crise, o governador Flávio Dino (PCdoB) forçou a 
barra para aprovar na Assembleia Legislativa, na marra, novas alíquotas para o Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. 
 
A bancada de oposição na Assembleia ainda tentou evitar que o governador desse ao 
povo maranhense este presente de Natal – a proposta foi aprovada no dia 15 de 
dezembro passado. Mas, como um rolo compressor, a maioria dos deputados 
governistas decidiu por aprovar o reajuste das alíquotas. 
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O que aumenta 
 
“Energia elétrica (até 500 quilowatts-hora/mês) – de 12% para 18% 
“Energia elétrica (acima de 500 quilowatts-hora/mês) – 25% para 27% 
“Combustíveis (exceto diesel) – 25% para 26% 
“Fumo e derivados – 25% para 27% 
“TV por assinatura, telefone, internet – 25% para 27% (*No caso de TV por assinatura, 
telefone, internet ainda há um acréscimo de dois pontos percentuais, que são 
destinados ao Fumacop. Nesse caso, a alíquota efetivamente cobrada do consumidor 
será de 29%) 
 

 
Aumento de ICMS vai gerar reação em cadeia em todos os setores produtivos 

 
Em alguns casos, a alíquota chegará a 29% por causa de uns acréscimos criados pelo 
governador, que, até hoje, não justificou a medida, criticada por especialistas das mais 
diferentes tradições ideológicas. E para um momento de crise financeira enfrentada 
pelo país, o arrocho nos impostos é mais uma forma de gerar desemprego e 
desestimular a produção. 
 
Desde o início do mês, algumas empresas já começaram a encaminhar avisos aos 
consumidores e usuários informando sobre as novas alíquotas. No caso das TVs por 
assinatura, o aumento médio vai ser de 2% a partir da próxima fatura. Em outros caos 
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haverá acúmulo. 
 
O mais grave é que o reajuste do ICMS provocará uma reação em cadeia, em todos os 
setores da economia, uma vez que o aumento da energia e do combustível gera, 
automaticamente, novos aumentos em setores os mais diferentes possíveis. 
 
E o povo maranhense pagará a conta, sem que tenha recebido, até agora, nada de bom 
em troca nestes dois anos de “mudanças”. 
 
Publicado na coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão, com o título “Mais 
Imposto” 
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ASSUNTO: Graça Paz destaca importância das ações da Codevasf… 
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Articulada na companhia com projetos de vários municípios de sua base, deputada 
participou ativamente do seminário realizado com mais de uma centena de lideranças 
na Assembleia Legislativa 

 
Graça Paz participou ativamente do seminário da Codevasf 

 
A deputada Graça Paz (PSL) destacou em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa 
a importância de projetos da Codevasf no Maranhão. 
 
A companhia reuniu mais de 100 prefeitos, deputados federais, estaduais e lideranças 
políticas para falar de seus projetos e ações para os municípios que estão sob sua área 
de influência. 
 
– Este seminário é da maior importância sobretudo porque os prefeitos. Sabendo do 
quanto a Codevasf pode desenvolver seus municípios, estão confiantes de que esses 
recursos irão chegar a todos esses municípios, levando obras para o crescimento e 
desenvolvimento de todas as nossas regiões – declarou a deputada Graça Paz. 
 
Graça Paz tem articulado na companhia apoio a prefeitos de sua base, sobretudo com 
o apoio do senador Roberto Rocha (PSB) e do deputado federal Hildo Rocha (PMDB). 
 
– Agora estou com muita esperança de que esses poços possam de fato servir para 
essas populações tão carentes de uma água boa, de água de qualidade. Estamos 
aguardando a aprovação de um projeto de lei do senador Roberto Rocha que inclui 
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todo o Maranhão para receber os benefícios da Codevasf. E na fala do senador 
Roberto Rocha, ele falou do quanto o Piauí cresceu e se desenvolveu com os recursos 
oriundos da Codevasf, não só revitalizando rios, bacias dos rios, mas também na área 
de estradas, poços artesianos e em todas as áreas da agricultura – ressaltou Graça 
Paz. 
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ASSUNTO: Deputados repudiam arrocho aos professores… 
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Eduardo Braide, Edilázio Júnior e Wellington do Curso entendem que o governo, Flávio 
Dino está enganando a categoria ao tentar mudar o Estatuto do Magistério para que a 
GAM incida apenas na parte salarial sem os demais benefícios 

 
 
“Não existe escola digna sem remuneração digna. Os professores persistiram e lutaram 
por anos pelo Estatuto do Magistério. Este instrumento tão importante não pode ser 
rasgado por uma Medida Provisória que vai contra os direitos dos professores. 
Continuaremos na defesa desses direitos, que na votação da MP no plenário desta 
Casa, texto será adequado ao Estatuto” 
 
Deputado Eduardo Braide(PMN), em discurso na reunião da CCJ na Assembleia 
Legislativa 
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“Quero me solidarizar com os educadores do Estado que tanto acreditaram na 
mudança, jamais pensaram que um governador, que foi advogado de sindicatos, que é 
professor, iria também propor um mau trato como vem sendo com os educadores. 
Fomos autor também da lei da meia-entrada para os professores; podem contar com o 
deputado Edilázio aqui, para defender o interesse do educador” 
 
Deputado Edilázio Júnior (PV), em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa 
 

 
 
Tal Medida Provisória, dentre outras coisas, congela vencimentos dos professores ao 
violar o art.32 do atual Estatuto, que impõe obrigatoriamente o reajuste dos 
vencimentos, coisa que não acontecerá caso a Medida seja aprovada. Já que o 
Governador não atendeu a uma solicitação com a minha voz, que ao menos tenha a 
sensibilidade para acatar as necessidades dos professores” 
 
Deputado Wellington do Curso (PP), em texto encaminhado à imprensa 
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Governo define urbanização de cais, construção de 

escola e outras ações para Tasso Fragoso… 
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Governo define urbanização de cais, construção de escola e outras ações para Tasso 
Fragoso… 

 
Otelhino com o prefeito, Flávio Dino e os secretários Marcelo Tavares e Márcio Honaiser 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), e o prefeito de Tasso Fragoso, Roberth Coelho (PRB), reuniram-se com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), no Palácio dos Leões, na noite de segunda-feira, 13, e 
garantiram uma série de benefícios importantes para o município, como a construção 
de uma escola digna, urbanização do cais da cidade, asfaltamento, incentivos para a 
agricultura familiar entre outras coisas. 
 
– A reunião foi muito proveitosa e quem ganha com essa grande parceria, com esses 
investimentos é a cidade, é o povo – enfatizou Othelino Neto. 
 
O prefeito disse que saiu da audiência muito satisfeito com as conquistas da 
importante parceria, articulada junto ao governo Flávio Dino. Segundo ele, o 
governador garantiu melhoria na estrutura asfáltica do município, a construção de uma 
escola digna, incentivos para a agricultura familiar, entre outros benefícios. 
 
Uma obra importante garantida, segundo Robert Coelho, foi o projeto de urbanização 
do cais da cidade, que passará por reforma para se transformar em um estratégico 
espaço de lazer e turismo. 
 
– Sinto-me muito feliz em poder levar essas conquistas, frutos desta parceria com o 
governo do Estado, para Tasso Fragoso – disse o prefeito que, no último sábado, 11, já 
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havia recebido uma ambulância com estrutura de Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 
semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA), resultado 
de emenda do deputado Othelino Neto. 
 
Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o 
secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
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Consórcio intermunicipal para gestão do Rio Itapecuru 

vai ser criado… 
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Decisão foi tomada durante reunião de prefeitos com a Codevasf; objetivo é integrar os 
74 municípios que têm influência direta do rio 

 
Ronald Damasceno com Roberto Rocha e os prefeitos: consórcio para gerenciar o Itapecuru 

 
Está programada para o dia 24 a criação do Consórcio Intermunicipal de 
Desenvolvimento Regional da Bacia do Rio Itapecuru. 
 
O encaminhamento foi proposto pelo diretor-geral da Federação Maranhense de 
Consórcios Intermunicipais (Femaci), Ronald Damasceno, na reunião que discutiu o 
projeto de revitalização do rio e seus afluentes, realizada na Assembleia Legislativa. 
 
Ao todo, 74 municípios têm influência do Rio Itapecuru, que sofre com assoreamento. 
 
– O Comitê da Bacia do Rio Itapecuru é uma instância que pressupõe o diálogo entre 
municípios, estado e governo federal, para que possa fortalecer a gestão das águas 
do rio. Com o consórcio, vamos construir a ideia de um território em cima da bacia do 
Rio Itapecuru. É preciso construir esta unidade entre os 74 municípios que sofrem 
influência do rio. Assim, vai dar outra conexão, vai fortalecer o próprio processo de 
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resolução do comitê da bacia do Itapecuru. Os municípios precisam ter uma postura 
de gestão nesta causa – concluiu o secretário-geral da Femaci, Ronald Damasceno. 
 
As discussões ocorreram dentro do seminário realizado pelo Instituto Cidade Solidária, 
que reuniu mais de 110 prefeitos de diferentes regiões do estado, vários deputados 
federais e deputados estaduais, além da presidente da Codevasf, Kênia Marcelino e do 
diretor da área de Desenvolvimento Integrado e Infraestrutura, o maranhense Marco 
Aurélio Ayres Diniz. 
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Codevasf cria novas expectativas no Maranhão, diz 

César Pires… 
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Codevasf cria novas expectativas no Maranhão, diz César Pires… 

 
 
A destinação de emendas parlamentares e ações de investimento da Codevasf 
estiveram em pauta no seminário promovido nesta segunda-feira, 13, na Assembleia 
Legislativa. 
 
O deputado César Pires (PEN) representou o Legislativo no evento, que reuniu prefeitos 
de diversos municípios maranhenses, autoridades, deputados federais e o senador 
Roberto Rocha (PSB).  
 
– A Codevasf vai criar novas expectativas e apresentar os caminhos para que os 
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municípios possam obter investimentos por meio das emendas alocadas pelos 
deputados federais e senadores, criando meios para o desenvolvimento do interior 
do Maranhão – destacou o deputado César Pires.  
 
Atualmente, nove estados são beneficiados com ações de investimento da Codevasf. 
No Maranhão, o órgão, ligado ao Ministério da Integração Nacional, atua em três 
importantes bacias hidrográficas (Itapecuru, Mearim e Parnaíba), promovendo geração 
de emprego e renda, além da preservação dos recursos naturais e melhoria da 
qualidade de vida dos habitantes dessas regiões.  
 
– Nós estamos apresentando possibilidades de ações que podem ser desenvolvidas 
no estado e, sobretudo, com o apoio do Congresso Nacional, por meio dos 
parlamentares aqui do Maranhão. Queremos possibilitar o entendimento maior 
desses prefeitos e como podem acessar esses programas públicos que estão 
disponíveis hoje – afirmou César Pires. 
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“A população mais pobre é a que padece”, diz deputado 

Wellington sobre aumento de impostos 
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“A população mais pobre é a que padece”, diz deputado Wellington sobre aumento de 
impostos 

 
Wellington foi um dos oito deputados a votar contra o aumento do ICMS 

 
De forma independente e coerente com a realidade dos maranhenses, o deputado 
estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna, na Assembleia Legislativa, para 
fazer referência ao aumento nas contas de energia elétrica, no combustível, na TV por 
assinatura, na internet e telefonia. Isso porque passará a valer, a partir desta quarta-
feira (15), a Lei nº 10.542/2016, que modifica o Sistema Tributário do Estado e altera 
alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS). 
 
Wellington é um dos oito deputados, de 42, que votaram contra o Projeto do 
Governador Flávio Dino (PCdoB). Segundo o parlamentar, motivos para isso é o que 
não faltam. 
 
“Em dezembro, quando esse projeto chegou à Assembleia, mesmo estando na base do 
Governo, eu votei contra. Motivos para isso é o que não faltam. Como que eu, um 
deputado eleito com o voto consciente, pelo povo, poderia defender aumento na conta 
de energia elétrica, no combustível, na internet? Isso seria trair a população que 
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confiou em mim. Se, ao menos, o Governador tivesse procurado meios alternativos e 
esse aumento fosse a única solução, talvez eu até cogitasse a aprovação. Mas não… 
enquanto o povo paga o aumento, o Governo não economiza, mas sim desperdiça o 
dinheiro público. Em momento algum, o Governo do Estado apresentou proposta para 
reduzir privilégios, diminuir número de Secretarias, cargos comissionados ou coisas 
assim. Ao contrário, o que o Governo fez foi aumentar em R$ 15 milhões o Orçamento 
da Secretaria de Comunicação, por exemplo. Para quê? Para fazer propaganda de um 
aumento na conta de energia? É essa a prioridade do nosso Governo? “, lamentou o 
deputado Wellington. 
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Deputado Wellington volta a cobrar reajuste de 19,87% para professores do Estado 

 
Deputado Wellington em audiência pública na qual defendeu remuneração digna a professores maranhenses 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) utilizou a tribuna da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, na tarde de hoje (13), para cobrar novamente o reajuste de 
19,87% nos vencimentos dos professores do Estado, levando em conta a data base de 
janeiro de 2016 e janeiro de 2017. Wellington fez ainda referência à Medida Provisória 
N.230/17, de autoria do Executivo, que estipula um reajuste sobre Gratificação aos 
professores e não sobre o vencimento, conforme o art. 32 do Estatuto do Magistério 
dispõe. 
 
Sobre isso, o deputado Wellington destacou ser a favor sim de gratificação, mas 
ressaltou ser necessário cumprir a Lei, impondo reajuste sobre vencimento, o que o fez 
convidar os professores para acompanharem a análise da Medida Provisória, que 
acontecerá amanhã (14), pelos membros da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). 
 
Ao se pronunciar, Wellington destacou também audiência pública que abordou o 
reajuste de 19,87% nos vencimentos e ressaltou que essa não é uma solicitação sua, 
mas sim da categoria. 
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“Nós realizamos audiência pública e ouvimos as solicitações dos professores. O que 
percebemos é que a categoria está insatisfeita com essa alteração no Estatuto do 
Magistério, feita de forma impositiva pelo Governo do Estado. Tal Medida Provisória, 
dentre outras coisas, congela vencimentos dos professores ao violar o art.32 do atual 
Estatuto, que impõe obrigatoriamente o reajuste dos vencimentos, coisa que não 
acontecerá caso a Medida seja aprovada. Nós já solicitamos ao Governo do Estado que 
reanalisasse a Proposta e, então, apresentasse algo coerente com as necessidades. 
Convidamos agora os professores para que acompanhem a tramitação aqui na 
Assembleia. Já que o Governador não atendeu a uma solicitação com a minha voz, que 
ao menos tenha a sensibilidade para acatar as necessidades dos professores”, disse o 
professor e deputado Wellington. 
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Combate à violência obstétrica é objeto de projeto de lei do deputado Wellington 

 
 
Evitar diversos tipos de violência pelas quais as gestantes e parturientes passam, que 
envolvem ofensa verbal e física. Com esse objetivo tramita na Assembleia Legislativa 
do Maranhão o Projeto de Lei 26/2017, de autoria do deputado Wellington do Curso 
(PP). 
 
Ao apresentar o Projeto, o deputado Wellington disse que a finalidade é implantar 
medidas de informação e de proteção à gestante e às mulheres em trabalho de parto 
contra a violência obstétrica no Maranhão. 
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“Segundo resultados da pesquisa Nascer no Brasil, coordenada pela Fiocruz, uma em 
cada quatro mulheres no Brasil sofre violência durante a gestação ou parto. Nosso 
objetivo é combater isso no Maranhão. Toda gestante tem direito a acesso a 
atendimento digno e de qualidade no decorrer da gestação, parto e puerpério. São 
direitos da gestante e que o Estado deve efetivar. Primando por um bom atendimento 
e pela proteção da mulher, é que apresentamos esse projeto, tendo por objetivo 
combater a violência obstetríca, principalmente, nas maternidades públicas. *O parto é 
um momento de celebração da vida e deve ser marcado por alegria e não por 
violência* “, disse Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO: 
 
De acordo com o texto do projeto, considera-se violência obstétrica todo ato praticado 
pelo médico, pela equipe hospitalar, por um familiar ou acompanhante que ofenda, de 
forma verbal ou física, as mulheres gestantes, em trabalho de parto ou, ainda, no 
período puerpério 
 
A proposição pretende também contribuir com a divulgação da Política Nacional de 
Atenção Obstétrica e Neonatal, elencando 22 situações características da prática de 
violência obstétrica. Entre elas estão recriminar a parturiente por comportamentos 
como gritar, chorar, ter medo, vergonha ou dúvidas; fazer a gestante ou parturiente 
acreditar que precisa de uma cesariana quando não há, de fato essa necessidade; e 
impedir que o bebê saudável seja logo amamentado pela mãe. 
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Projeto do Deputado Humberto Coutinho prevê aumento de 6,3% para Servidores da 
Assembleia 

 
 
Servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa do Maranhão terão 
reajuste de 6,3%, em seus vencimentos-base. Essa medida se deve a um Projeto de Lei 
de autoria do presidente da Casa, deputado Humberto Coutinho, em acordo com a 
Mesa Diretora. O projeto deve ser apreciado na sessão da quinta-feira (16). 
 
De acordo com o texto do Projeto, o percentual também será aplicado aos valores da 
Função Gratificada – FG, da Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Legislativo, 
instituída pela Resolução Legislativa n° 327, de 11 de maio de 1995, e da Gratificação 
Técnica regulamentada pela Resolução Legislativa nº 809, de 28 de novembro de 2016. 
Esse aumento, que deverá entrar em vigor a partir de primeiro de maio, também é 
aplicado aos proventos de aposentadoria e das pensões amparadas pelo art. 7º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2001. 
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Governo define Urbanização de Cais, Construção de Escola e Outras Ações para Tasso 
Fragoso 

 
 
Vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), e o prefeito de Tasso Fragoso, Roberth Coelho (PRB), reuniram-se com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), no Palácio dos Leões, na noite de segunda-feira (13), e 
garantiram uma série de benefícios importantes para o município, como a construção 
de uma escola digna, urbanização do cais da cidade, asfaltamento, incentivos para a 
agricultura familiar entre outras coisas. 
 
Na pauta, demandas para as áreas de infraestrutura, educação e agricultura familiar 
foram discutidas, visando à implementação de políticas públicas voltadas para a 
população de Tasso Fragoso. “A reunião foi muito proveitosa e quem ganha com essa 
grande parceria, com esses investimentos é a cidade, é o povo”, enfatizou Othelino 
Neto. 
 
Segundo o deputado, durante a audiência, foram apresentadas várias demandas e 
definidas importantes parcerias, pois o governador concordou em apoiar a maioria das 
necessidades, entre elas um projeto de urbanização do cais de Tasso Fragoso, que vai 
tornar a cidade mais atraente ao turismo e será mais uma opção de lazer para a 
população do município. 
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O prefeito disse que saiu da audiência muito satisfeito com as conquistas da 
importante parceria, articulada junto ao governo Flávio Dino. Segundo ele, o 
governador garantiu melhoria na estrutura asfáltica do município, a construção de uma 
escola digna, incentivos para a agricultura familiar, entre outros benefícios. 
 
Uma obra importante garantida, segundo Robert Coelho, foi o projeto de urbanização 
do cais da cidade, que passará por reforma para se transformar em um estratégico 
espaço de lazer e turismo. “Sinto-me muito feliz em poder levar essas conquistas, 
frutos desta parceria com o governo do Estado, para Tasso Fragoso”, disse o prefeito 
que, no último sábado (11), já havia recebido uma ambulância com estrutura de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de 
Suporte Avançado (USA), resultado de emenda do deputado Othelino Neto. 
 
Durante a reunião, o governador disse que o diálogo do governo com os municípios 
sobre as demandas específicas de cada cidade ou região está priorizando a aplicação 
das políticas públicas de acordo com a necessidade de cada maranhense e otimizando 
a convergência de esforços entre o Estado e as prefeituras. Constantemente, Flávio 
Dino se reúne com prefeitos para conversar e atender as principais carências das 
administrações municipais. 
 
Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o 
secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
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Othelino Neto acusa oposição de saquear o Maranhão e esquece do seu passado 

 
Deputado Othelino Neto 

 
O 1° vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
parece ter memória curta. Em seu twitter, o parlamentar acusou hoje (15) a oposição 
de saquear o Maranhão, na tentativa de desviar o foco do aumento de imposto 
determinado pelo governo, que passou a entrar em vigor nesta quarta. 
 
O deputado esqueceu do seu passado, ao apontar o dedo para chamar alguém de 
saqueador. Othelino não se lembra mais da roubalheira que ocorreu na sua gestão à 
frente da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA), no Governo Jackson Lago. Foi um dos 
maiores escândalos de roubo florestal já visto no Brasil. 
 
Othelino Neto e seu então funcionário, Charles Wagner Rodrigues Silva – que trabalhou 
na SEMA começando suas funções como motorista e chegando ao cargo de 
superintendente, foram apontados como chefes de um esquema de comercialização 
ilegal de autorização para desmate através de “créditos virtuais”, inseridos 
fraudulentamente no sistema Ceprof/Sisflora. 
 
Na época, foi criada uma comissão de investigação formada por delegados para apurar 
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o caso. Em 2015, este Blog chegou a publicar com exclusividade depoimentos de 
pessoas que apontaram Othelino como chefe do esquema. Veja abaixo: 
 
Agora, o deputado chama políticos de corruptos sem enxergar seu passado sujo. 
 

 
 
Veja mais... 
 

  

http://luispablo.blog.br/politica/2015/08/exclusivo-veja-porque-flavio-dino-nao-incluiu-othelino-neto-na-auditoria-da-secretaria-de-meio-ambiente/
https://luispablo.com.br/politica/2017/03/othelino-neto-acusa-oposicao-de-saquear-o-maranhao-e-esquece-do-seu-passado/
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VALEU PELA MUDANÇA FLÁVIO DINO! População começa a pagar mais caro com 
aumento de imposto a partir de hoje 

 
Flávio Dino quer governar o Maranhão tirando dinheiro do povo 

 
Em “homenagem” a população maranhense, no Dia Mundial do Consumidor, dia 15, o 
governador Flávio Dino deu um ‘presentaço’: aumentou o imposto de produtos e 
serviços essências. 
 
A partir de hoje, entra em vigor a Lei nº 10.542/2016 que altera alíquotas do Imposto 
sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), aumentando a energia elétrica, 
álcool e gasolina, cigarro, TV por assinatura, telefonia e internet. 
 
A Lei foi sancionada por Flávio Dino no dia 15 de dezembro do ano passado e foi 
aprovada no plenário da Assembleia Legislativa por 25 parlamentares, dos 34 
deputados estaduais que estavam presentes. 
 
O aumento terá impacto na tarifa de energia de 12% para 18%, a quem consome até 
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500 quilowatts-hora por mês. No caso do consumo de energia elétrica superior a 500 
quilowatts-hora, o aumento do imposto passa de 25% para 27%. 
 

 
 
 No setor de combustíveis, a alíquota passa de 25% para 26%, bem como fumo e 
derivados de 25% para 27%. Os serviços como TV por assinatura, telefone e internet, 
também de 25% para 27%. 
 
Desde o mês passado, que empresas como operadoras de TV, telefonia e internet, 
estão comunicando seus clientes sobre a elevação de alíquotas do ICMS. 
 
O governador Flávio Dino e seus aliados tenta amenizar a situação e convencer a 
população de que o aumento de imposto é positivo. Ocorre que o contribuinte não 
consegue engolir – em menos de três anos do governo comunista, o segundo aumento 
de imposto. 
 
Infelizmente, Flávio preferiu penalizar a população maranhense com o aumento de 
ICMS, principalmente os mais pobres. Ele não quis tomar a medida de reduzir número 
de secretarias e cortar cargos comissionados. Talvez se enxugasse mais a máquina 
administrativa, pudesse amealhar uma quantidade de recursos maior do que elevando 
a alíquota de imposto. 
 
Veja mais... 
 

  

https://luispablo.com.br/politica/2017/03/valeu-pela-mudanca-flavio-dino-populacao-comeca-a-pagar-mais-caro-com-aumento-de-imposto-a-partir-de-hoje/
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Projeto de Humberto Coutinho prevê aumento de 6,3% para servidores da AL 

 
Presidente da AL, Humberto Coutinho 

 
Servidores efetivos e comissionados da Assembleia Legislativa do Maranhão terão 
reajuste de 6,3%, em seus vencimentos-base. Essa medida se deve a um Projeto de Lei 
de autoria do presidente da Casa, deputado Humberto Coutinho, em acordo com a 
Mesa Diretora. O projeto deve ser apreciado na sessão da quinta-feira (16). 
 
De acordo com o texto do Projeto, o percentual também será aplicado aos valores da 
Função Gratificada – FG, da Gratificação pela Execução de Trabalho Técnico Legislativo, 
instituída pela Resolução Legislativa n° 327, de 11 de maio de 1995, e da Gratificação 
Técnica regulamentada pela Resolução Legislativa nº 809, de 28 de novembro de 2016. 
 
Esse aumento, que deverá entrar em vigor a partir de primeiro de maio, também é 
aplicado aos proventos de aposentadoria e das pensões amparadas pelo art. 7º da 
Emenda Constitucional nº 41, de 19 de dezembro de 2001. 
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Deputado critica oposição e diz que ajuste do ICMS foi necessário para suportar crise e 
manter serviços essenciais 

 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=6KWrnn67_WE
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O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna rebater a oposição, na sessão 
desta quarta-feira (15), e disse que o ajuste do Imposto sobre as Operações de 
Circulação de Mercadorias e Serviços de Transportes e Comunicação (ICMS), por parte 
do governo do Maranhão, foi necessário para aumentar a arrecadação. Segundo ele, 
essa medida foi tomada para poder suportar o momento de crise e manter os serviços 
essenciais em dia, a exemplo do pagamento dos servidores públicos, coisa que outros 
estados do país não estão conseguindo nem fazer. 
 
Antes de ir à tribuna, o deputado também se manifestou, por meio de sua conta no 
Twitter, onde fez duras críticas e ponderações ao grupo Sarney. Segundo ele, a mesma 
oposição que saqueou o Maranhão, agora se desespera ao perceber que o governo 
Flávio Dino (PCdoB) está de fato mudando o Estado para melhor. 
 
“Não fosse através da melhoria na arrecadação, como o governo do Maranhão poderia 
conceder reajustes a servidores e manter os elevados investimentos? O Maranhão 
continua sendo o estado com a 7ª menor carga tributária do país. Produtores rurais, 
que consomem até 300 kw, permanecem isentos”, argumentou o deputado por meio 
da rede social. 
 
Na tribuna, Othelino lamentou o fato da oposição insistir em querer transformar o 
ajuste do ICMS, que é comprovadamente necessário, em um ato hostil do governo para 
com o Maranhão e para com o empresariado. “É claro que neste ambiente por que 
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passa todo o Brasil, de crise financeira agravada por problemas políticos, houve a 
necessidade, e claro que isso não é bom. Se imposto fosse bom, nem teria esse nome. 
Ninguém gosta de aumentar alíquota. Agora, claro que foi necessário fazer os ajustes 
para melhorar a arrecadação”, ponderou. 
 
Estados com dificuldade de pagar até a folha 
 
Em seu pronunciamento, Othelino Neto citou estados importantes, como o Rio de 
Janeiro, que estão atrasando o pagamento dos servidores, o Rio Grande do Sul que 
teve de parcelar salários, etc, para lembrar que deputados deveriam prestar atenção 
antes de se posicionar contra o aumento da arrecadação no Maranhão. Para o 
deputado, a atual oposição tem pouca legitimidade para criticar o ajuste de impostos, 
porque ainda está fresco na memória do povo o prejuízo que o erário teve, no governo 
Roseana Sarney, por conta da concessão indevida de isenções de ICMS a determinados 
empresários. 
 
De acordo com Othelino Neto, o secretário estadual da Fazenda, Marcellus Ribeiro, 
explicou, de forma didática, as razões e os impactos do ajuste das alíquotas de ICMS. 
Esclareceu, por exemplo, que os produtores rurais, que consomem até 300 kW, estão 
isentos, que metade dos consumidores de energia elétrica do Estado não foi atingida 
pelo reajuste, porque consome menos de 50 kW, portanto, está fora. Esses não pagam 
energia elétrica. “Esse ajuste do ICMS é claro que não é do desejo de nenhum de nós, 
mas ele se fez inevitável nesse momento de crise nacional”, frisou. 
 
Othelino disse, na tribuna, que se o governador Flávio Dino não estivesse em momento 
de crise nacional, se o Estado não tivesse perdido, nos últimos dois anos, R$ 1,2 bilhão 
em repasses constitucionais, não precisaria fazer esse ajuste nas alíquotas de ICMS. 
“Mas, como manter o Estado cumprindo com os seus deveres com a despesa maior do 
que a receita? Como custear reajuste de servidores, tal qual aquele que foi concedido 
aos professores do Estado de 8%? Reajuste inclusive contra o qual a oposição investe 
todos os dias, não só aqui, mas também nos veículos de comunicação. Nunca vi se 
reclamar de reajuste. Como custear uma carteira de investimentos permanente, 
enquanto o Brasil vive uma retração econômica grave?”, indagou. 
 
Investimentos mesmo com crise 
 
O deputado lembrou que o governo do Maranhão, em meio a toda essa crise que 
atinge os estados do país, inaugura escolas novas, reformadas, anuncia construção de 
IEMA’s, contratação de policiais (já foram mais de mil policiais contratados), entrega 
viaturas, automóveis, equipa a polícia, recupera as estradas e rodovias estaduais, 
realiza sonhos que antes eram promessas vãs como, por exemplo, a ponte que passa 
no município do Paulino Neves e liga os dois lados da cidade, permitindo a interligação 
da região dos Lençóis com a região de Parnaíba, etc. “Então o que estou dizendo aqui 
aos senhores e ao Maranhão é que para custear esses investimentos, permitir o 
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pagamento em dia de servidores públicos, o reajuste para o funcionalismo, é preciso 
que haja receita”, enfatizou. 
 
O vice-presidente da Assembleia afirmou que o governo não só melhora a arrecadação 
por conta de ajustes nas alíquotas, mas também porque tornou mais eficaz a 
fiscalização, acabou com a concessão de isenções ilegais e inclusive mandou para a 
Assembleia apreciar um projeto de Lei que retira do secretário a prerrogativa de, de 
forma isolada, conceder isenções. “Então este governo está mostrando que, com a 
aplicação transparente do recurso público, é possível fazer muito mais pelo Maranhão. 
Mas o sonho de alguns é que os tempos ruins do passado voltem. No entanto, o povo 
não permitirá que isso aconteça”, finalizou. 
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A sucessão de Flávio Dino, os apressadinhos de plantão e a corrida pelo Senado… 

 
Flávio Dino ainda não está preocupado com os adversários, quanto  
mais com quem será seu vice 

 
Nem bem chegou o período para as mudanças de partido e com 2017 ainda no início, 
apressadinhos de plantão se encarregam de plantar boatos sobre a indicação do 
candidato a vice-governador em uma chapa encabeçada pelo governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que deve brigar pela sua reeleição em outubro de 
2018. Tem gente querendo comer o lanche antes do recreio ou colocar a carroça à 
frente do jumento. A antecipação desse processo é desnecessária no momento. 
 
Por enquanto, o que vem surgindo não passa de boatos e especulações. Na verdade, 
essa história do vice ainda não está nem entre as discussões do momento, já que o 
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governador não sabe ao certo nem quem serão os prováveis candidatos numa eventual 
disputa em 2018. No momento, parece-me bobagem a antecipação desse debate. 
 
Se essa discussão do vice para Flávio Dino ainda é precoce, corre solta mesma é a 
articulação visando às duas vagas no Senado. O deputado federal Weverton Rocha 
(PDT) se movimenta bem desde agora e antecipou a briga nos bastidores que 
antecedem a eleição de outubro de 2018. 
 
Já se sentem aptos ao páreo também o deputado federal Zé Reinaldo Tavares (PSB), 
eterno candidato ao Senado, a deputada federal Eliziane Gama (PPS), que saiu com 
poder político reduzido das urnas nas eleições municipais passadas, saindo da posição 
de favorita para um amargo e insignificante quarto lugar… 
 

 
Zé Reinaldo tem dito que disputará vaga no Senado 

 
E por falar em Eliziane Gama, a deputada deve botar a cabeça para raciocinar. Se quiser 
pensar em sobreviver politicamente, é bom que comece a se rearticular para tentar 
voltar à Assembleia Legislativa e m traçar novos voos com vistas ao Executivo 
municipal. Teimosa e desorganizada, ela vem se isolando e se distanciando, cada vez 
mais, do eleitorado. 
 
Quem também vem se postulando a disputar o Senado, porém sem muito eco, é o 
candidato a quase tudo, deputado estadual Wellington do Curso (PP), o divertido 
“WC”. Na verdade, ele atira para todo lado, mas o caminho mais coerente para o 
parlamentar, já que tem intenção de continuar tentando chegar ao executivo 
municipal, é disputar a reeleição. Se for brigar pela Câmara Federal poderá está 
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seguindo o mesmo caminho do isolamento, feito por Eliziane Gama. 
 
E para fechar a análise sobre a antecipação da disputa pelo Senado, o pré-candidato 
mais cômico é o deputado federal Waldir Maranhão (PP). Com pouco espaço na cena 
política, depois de ter vivido patacoadas nacionais e de ter seu nome envolvido em 
escândalos, ele também se diz no páreo para o Senado. Resta saber com quem ele está 
contando para tal. 
 
Melhor saída para Waldir Maranhão seria tentar uma vaga na Assembleia Legislativa. 
Pelo andar da carruagem, disputar a reeleição para ele também é arriscado, devido ao 
desgaste que sofreu no último ano. 
 
Ainda dentro do debate das figuras cômicas, o também candidato a quase tudo, 
prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, ainda no PCdoB, também se coloca como um 
nome disposto a brigar pelo Senado. Resta saber também com o apoio de quem. 
 
No mais, muita água passará por debaixo da ponte até 2018. É só aguardar. 
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Governo define urbanização de cais, construção de escola e outras ações para Tasso 
Fragoso 

 
Othelino Neto, prefeito Roberth Coelho se reuniram com o governador Flávio Dino e os secretários Marcelo  
Tavares e Márcio Honaiser para definir parcerias 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), e o prefeito de Tasso Fragoso, Roberth Coelho (PRB), reuniram-se com o 
governador Flávio Dino (PCdoB), no Palácio dos Leões, na noite de segunda-feira (13), e 
garantiram uma série de benefícios importantes para o município, como a construção 
de uma escola digna, urbanização do cais da cidade, asfaltamento, incentivos para a 
agricultura familiar entre outras coisas. 
 
Na pauta, demandas para as áreas de infraestrutura, educação e agricultura familiar 
foram discutidas, visando à implementação de políticas públicas voltadas para a 
população de Tasso Fragoso. “A reunião foi muito proveitosa e quem ganha com essa 
grande parceria, com esses investimentos é a cidade, é o povo”, enfatizou Othelino 
Neto. 
 
Segundo o deputado, durante a audiência, foram apresentadas várias demandas e 
definidas importantes parcerias, pois o governador concordou em apoiar a maioria das 
necessidades, entre elas um projeto de urbanização do cais de Tasso Fragoso, que vai 
tornar a cidade mais atraente ao turismo e será mais uma opção de lazer para a 
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população do município. 
 
O prefeito disse que saiu da audiência muito satisfeito com as conquistas da 
importante parceria, articulada junto ao governo Flávio Dino. Segundo ele, o 
governador garantiu melhoria na estrutura asfáltica do município, a construção de uma 
escola digna, incentivos para a agricultura familiar, entre outros benefícios. 
 
Uma obra importante garantida, segundo Robert Coelho, foi o projeto de urbanização 
do cais da cidade, que passará por reforma para se transformar em um estratégico 
espaço de lazer e turismo. “Sinto-me muito feliz em poder levar essas conquistas, 
frutos desta parceria com o governo do Estado, para Tasso Fragoso”, disse o prefeito 
que, no último sábado (11), já havia recebido uma ambulância com estrutura de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de 
Suporte Avançado (USA), resultado de emenda do deputado Othelino Neto. 
 
Durante a reunião, o governador disse que o diálogo do governo com os municípios 
sobre as demandas específicas de cada cidade ou região está priorizando a aplicação 
das políticas públicas de acordo com a necessidade de cada maranhense e otimizando 
a convergência de esforços entre o Estado e as prefeituras. Constantemente, Flávio 
Dino se reúne com prefeitos para conversar e atender as principais carências das 
administrações municipais. 
 
Também participaram da reunião o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, e o 
secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser. 
 


