
 

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 aprova projetos de lei do Poder Executivo 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/04/2019 

Assembleia aprova projetos de lei do Poder Executivo 

 
 
O Plenário da Assembleia aprovou, na sessão desta segunda-feira (15), os projetos de lei 
046/19, 079/19, 099/19, 100/19 e 258/2018, de iniciativa do Poder Executivo. As 
proposições serão encaminhados à sanção do governador do Estado do Maranhão. 
 
O Projeto de Lei 046/19 concede isenção do imposto sobre operações relativas à 
circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de transporte intermunicipal e 
de comunicação (ICMS) às operações de saídas internas com frutas frescas realizadas por 
microempresas e empresas de pequeno porte optante do simples nacional. Por sua vez, 
o Projeto de Lei 079/2019 dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos de 
obrigação de reposição florestal vencidos. 
 
Já o Projeto de Lei 099/2019 institui o programa “Bolsa- Atleta”, que garante uma bolsa 
no valor de R$ 500,00 aos participantes, e visa democratizar o acesso à prática e à cultura 
físico-desportiva, valorizar e beneficiar o esporte estudantil maranhense. As bolsas serão 
distribuídas de acordo com os seguintes percentuais: 70% para a categoria de ensino 
fundamental e médio, 30% para a categoria estudantil universitária e 5%, de cada 
categoria, para pessoas com deficiência. 
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O Projeto de Lei 100/2019 altera a Lei 7.799/2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário 
do Estado do Maranhão, modificando a alíquota de ICMS nas operações com cervejas 
compostas com fécula de mandioca. A iniciativa aprovada reduz a alíquota do imposto 
de 28,5% para 12%, em relação às bebidas que contenham na composição pelo menos 
15% de fécula de mandioca, no intuito de fomentar a produção de cerveja à base de 
mandioca no estado 
 
Por sua vez, o Projeto de Lei 257/2018 institui o Complexo Industrial e Portuário do 
Maranhão, autorizando a modificação do objeto social quanto à Empresa Maranhense 
de Administração Portuária (EMAP). “A EMAP já é responsável pela administração do 
Porto Organizado do Itaqui, em São Luís-MA; do cais de São José de Ribamar, em São 
José de Ribamar-MA, e dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera, em São Luís-
MA, e do Cujupe, em Alcântara – MA, e com o presente projeto de lei se tornará 
responsável pela administração do Complexo”, justificou o governador na Mensagem 
Governamental encaminhando a proposição. 
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Daniella Tema sugere implantação de Medicina Nuclear no MA e reforça pedido de 
expansão de Hemodiálise em Presidente Dutra 

 
 
Nesta segunda-feira (15), a deputada estadual Daniella Tema (DEM) esteve na sede da 
secretaria estadual de Saúde, junto com o médico radiologista Dr. Evandro, para tratar 
sobre a implantação do serviço de Medicina Nuclear no Maranhão com o secretário 
Carlos Lula. 
 
A Medicina Nuclear é uma especialidade médica avançada que utiliza materiais 
radioativos em quantidades mínimas com finalidade diagnóstica e terapêutica. É um 
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método moderno, superseguro e pouco invasivo que vem sendo muito empregado em 
tratamentos terapêuticos e em alguns procedimentos cirúrgicos. 
 
“Nossa reunião foi muito satisfatória, continuamos mantendo um diálogo aberto sobre 
as políticas para implantação dessa tecnologia nos hospitais públicos do Estado, 
priorizando mais qualidade e segurança nos serviços públicos de saúde prestados aos 
maranhenses. Vamos ampliar a discussão para amadurecer essa ideia que foi muito bem 
compreendida pelo secretário”, destacou a parlamentar. 
 
Na mesma reunião, a deputada reforçou o pedido de expansão dos atendimentos de 
Hemodiálise oferecidos no Hospital Macrorregional de Presidente Dutra, o Socorrão. A 
solicitação já havia sido feita através de Indicação protocolada na Assembleia Legislativa 
e enviada ao governo do Estado para apreciação. 
 
“A ampliação dos serviços de hemodiálise de Presidente Dutra é uma pauta que tratamos 
com empenho desde os primeiros dias de mandato. Sabemos da importância que tem 
para os pacientes que necessitam desse tratamento para viver e nosso objetivo é 
oferecer mais qualidade de vida a esses pacientes”, concluiu. 

  



 

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: 
Deputado Pastor Cavalcante anuncia que Othelino Neto 

será homenageado pela Igreja Assembleia de Deus 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 16/04/2019 

Deputado Pastor Cavalcante anuncia que Othelino Neto será homenageado pela Igreja 
Assembleia de Deus 

 
 
Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
será homenageado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus do SETA no Maranhão 
(COMADESMA), com a comenda “Pastor Luiz de França Moreira”, em reconhecimento 
aos relevantes serviços prestados ao Estado. 
 
A informação foi dada nesta segunda-feira,15, da tribuna da casa, pelo deputado Pastor 
Cavalcante (PROS), presidente da COMADESMA. A comenda é a maior honraria da Igreja 
e desde que foi criada, há 15 anos, apenas oito pessoas foram agraciadas, entre elas, o 
governador Flávio Dino (PCdoB). A homenagem acontecerá no dia 13 de julho, às 10h, 
em sessão solene durante a Convenção de Pastores, no município de Balsas. 
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Durante seu discurso, o parlamentar disse que o presidente Othelino Neto confirmou 
que receberá essa honrosa comenda e que todos os deputados estão convidados e 
receberão os convites em seus gabinetes para participarem. 
 
“Quando eu fiz uma explicação aos diretores da Instituição de como funcionam os 
trabalhos legislativos nesta Casa, toda a Diretoria da nossa Convenção entendeu a 
necessidade e importância de nós fazermos a entrega de uma comenda honrosa ao 
presidente deste Poder”, disse Pastor Cavalcante. 
 
O deputado destacou ainda o aniversário de 72 anos da AD no município de Carolina e 
aproveitou para agradecer aos seus pares pela aprovação de seu projeto de lei, que 
tornou a Escola Bíblica Dominical Patrimônio Imaterial do Maranhão. E agradeceu ao 
governador pela sanção da Lei. 
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Othelino Neto participa de seminário sobre o uso comercial do Centro de Lançamento 
de Alcântara 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, nesta segunda-feira (15), do seminário “Base de Alcântara: 
Próximos Passos”, promovido pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria da 
Ciência, Tecnologia e Inovação (Secti). Na ocasião, o ministro da Ciência, Tecnologia, 
Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, apresentou os termos do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas, assinado recentemente entre Brasil e Estados Unidos, e 
explicou pontos sobre o uso comercial do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) 
previsto pela parceria. 
 
O seminário teve como objetivo discutir a temática espacial no Maranhão a partir de três 
eixos: geopolítica, dsenvolvimento regional e o papel da academia. O evento contou com 
a participação de representantes de instituições de ensino superior, pesquisadores, 
estudantes, além de deputados federais e estaduais, senadores, secretários de Estado e 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. 
 
Othelino Neto destacou que o diálogo foi importante, uma vez que o ministro Marcos 
Pontes teve a oportunidade de esclarecer aspectos fundamentais do acordo. O 
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presidente da Alema também informou que, no mês de maio, será realizada uma 
audiência pública na Assembleia Legislativa, para ampliar o debate sobre o uso comercial 
do CLA e os efeitos que serão gerados à população local e ao município. 
 
“É um diálogo importante, onde o ministro esclareceu alguns aspectos do Acordo de 
Salvaguardas Tecnológicas, principalmente, no que diz respeito à soberania, explicando 
alguns detalhes importantes, como a garantia de investimentos na cidade de Alcântara. 
Teremos uma audiência pública na Assembleia Legislativa, onde já garantiram a 
participação representantes do Ministério, e teremos outros momentos importantes, 
para que a população do Maranhão e a população de Alcântara se sinta à vontade com 
essa nova fase do Centro de Lançamento”, afirmou. 
 
Diálogo 
 
O governador Flávio Dino destacou que o diálogo entre a União, o Estado e o Município 
possibilita encontrar os melhores termos para que o uso comercial do CLA possa produzir 
resultados positivos, mas sempre com atenção à temática social e ambiental. “Nós, como 
Governo do Estado, temos todo o interesse de fazer com que seja possível viabilizar essa 
exploração comercial, com resultados positivos para a população maranhense, 
especialmente, para a população de Alcântara. Nós consideramos que a base deve ser, 
sobretudo, um vetor de desenvolvimento regional e nacional”, disse. 
 
Flávio Dino reiterou, ainda, que há uma convergência em relação a essa visão de 
desenvolvimento e, por isso, o Governo do Estado está à disposição para contribuir para 
que o investimento nacional possa bons produzir resultados. “Nós consideramos que a 
exploração comercial é necessária, é bem-vinda, e temos que ter a abertura para 
considerar que, além dos Estados Unidos, outros países e empresas privadas podem ter 
interesse em Alcântara”, frisou. 
 
Efetivação do acordo 
 
O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas ainda precisa ser aprovado pelo Congresso 
Nacional para que passe a valer efetivamente. O ministro Marcos Pontes pontuou que a 
aprovação é o primeiro passo do processo, para que, em seguida, seja dado o segundo 
passo, que é o diálogo com as comunidades e o ajuste da estrutura local, com atenção à 
preservação ambiental, para a elaboração de um plano de desenvolvimento do CLA, 
acoplado ao desenvolvimento econômico e social da região. 
 
“O Acordo de Salvaguardas Tecnológicas assinado com os Estados Unidos é o primeiro 
de uma série que temos que assinar com outros países, como o Japão, detentores de 
tecnologias que são embarcadas em foguetes e satélites, de forma que nós possamos 
viabilizar a utilização comercial do Centro de Lançamento de Alcântara. É importante 
ressaltar que a utilização é comercial, não é uma utilização militar. A ideia é o uso pacífico 
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do espaço para lançamento de foguetes e satélites de vários países, com a finalidade civil 
e isso vai trazer não só o desenvolvimento do Centro, mas de todo o entorno”, assinalou. 
 
O ministro também ressaltou que, para que o CLA seja atrativo comercialmente, é 
importante que haja participação direta da comunidade, com melhoria da cidade de 
Alcântara e das comunidades ao entorno. “É uma área que tem uma beleza muito 
grande. Então, o turismo também é muito importante nesse contexto, a preservação 
histórica, a preservação cultural. Tudo isso contribui com essa ideia de ser um centro que 
seja sucesso comercial”. 
 
O prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, afirmou que, há décadas, Alcântara aguarda 
o funcionamento efetivo do CLA, trazendo melhorias à vida da população alcantarense. 
“O nosso grande receio é em relação ao deslocamento de comunidades ao entorno do 
Centro de Lançamento. No domingo, o ministro teve a oportunidade de visitar o CLA e 
nos disse que a estrutura que tem, hoje, já é suficiente para a implantação e início dos 
trabalhos de lançamento. O que nos deixa tranquilos e esperançosos de que, realmente, 
o Centro de Lançamento de Alcântara melhore a vida do cidadão alcantarense, faça parte 
da vida do cidadão alcantarense e resgate a confiança da população, que ficou lá atrás 
com outros acordos que não foram cumpridos”, destacou. 
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“A insegurança e o grande número de assaltos a ônibus em São Luís assustam a 
população”, alerta deputado Wellington 

O deputado estadual Wellington do Curso voltou a cobrar do governador Flávio Dino 
ações emergenciais para combater a criminalidade na grande Ilha. Ao justificar o pedido 
de urgência, Wellington mencionou que, em apenas três meses, 200 assaltos já 
aconteceram em ônibus, o que evidencia a insegurança a que a população é submetida, 
diariamente. 
 

 
 
Como forma de diminuir essas práticas criminosas, o deputado Wellington requereu ao 
governador que efetive a nomeação dos soldados formados, pelo concurso da PMMA, e 
até agora não nomeados. 
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“A insegurança e o grande número de assaltos a ônibus em São Luís assustam a 
população. Hoje em dia, o pai de família, o estudante, o trabalhador sai de casa e não 
sabe se volta com vida ou com todos os seus bens. É uma ideia de segurança que existe 
só na propaganda de Flávio Dino. Só nestes três meses, já foram registrados cerca de 200 
assaltos. O que o Governo tem feito? Por quê não efetivar a nomeação dos soldados 
formados e não nomeados? Governador, com a segurança das pessoas não se brinca. 
Faça alguma coisa. Propaganda não protege ninguém”, disse o deputado Wellington. 
Em 2015, foram registrados 657 assaltos a ônibus na Grande São Luís; em 2016, 
ocorreram 604; já em 2017, o número foi de 580; em 2018, aconteceram 672; e somente 
nos três primeiros meses de 2019, já foram identificados 200 casos de assalto. Assim, 
nestes quatro anos de gestão Flávio Dino, 2.713 assaltos a ônibus aconteceram na 
Grande Ilha. 
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Othelino Neto conduz reunião entre deputada e secretários estaduais 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, na tarde desta segunda-feira (15), de uma reunião com a deputada Detinha 
(PR), o secretário de Estado de Educação, Felipe Camarão, e o secretário de Estado chefe 
da Casa Civil, Marcelo Tavares. Na pauta, eles discutiram a atual situação da educação 
na região do Alto Turi, que abrange 17 municípios. 
 

 
 
A deputada explanou a atual situação das escolas da regional de Zé Doca, que passam, 
principalmente, por dificuldades relativas à falta de infraestrutura e de professores. “As 
escolas estão sem professores desde o início do ano letivo e, além disso, viemos expor a 
questão da infraestrutura e da qualidade do ensino naquela região. Agradecemos a 
compreensão dos secretários Felipe Camarão e Marcelo Tavares e a presença do 
deputado Othelino Neto, intermediando esta conversa”, disse. 
 
O secretário Felipe Camarão, que estava acompanhado dos secretários-adjuntos 
Anderson Lindoso e Nádia Dutra, ouviu com atenção as demandas levadas pela deputada 
e disse que a reunião foi produtiva e positiva. Ele apresentou o quadro atualizado da 
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região com o quantitativo de professores e expôs as medidas que estão sendo tomadas 
no âmbito administrativo. 
 
“A exemplo do reordenamento da rede, auditoria interna na folha de pagamento, além 
do seletivo que realizamos na semana retrasada naquela unidade regional, com abertura 
de vagas remanescentes. Na semana que vem, nossa equipe irá até a região concluir a 
auditoria interna e, até o fim deste mês, sanaremos esses problemas”, concluiu, 
informando que uma nova reunião acontecerá logo após a Semana Santa. 
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Faltando um ano e meio para as eleições, apenas Eduardo Braide, Neto Evangelista e Bira 
do Pindaré têm aval dos seus partidos para concorrer à sucessão do prefeito Edivaldo 
Júnior 

 
EDUARDO BRAIDE, BIRA DO PINDARÉ E NETO EVANGELISTA largam na frente da corrida sucessória em São Luís 

 
A garantia do presidente regional do DEM, deputado federal Juscelino Filho, de que o 
deputado estadual Neto Evangelista será o candidato da legenda em São Luís, criou a 
trinca inicial da disputa na capital maranhense. 
 
Faltando 1 ano e meio para as eleições, além de Evangelista, apenas o favorito Eduardo 
Braide (PMN) e o deputado federal Bira do Pindaré (PSB) já tem as garantias partidárias 
para concorrer ao pleito. 
 
Os demais nomes postos na disputa terão ainda que suplantar barreiras nos próprios 
partidos. 
 
No próprio PDT, do prefeito Edivaldo Júnior, há três nomes postos; o presidente da 
Câmara Municipal, vereador Osmar Filho, o vereador e secretário de Abastecimento 
Ivaldo Rodrigues e a diretora do Detran-MA, Larissa Abdalla. 
 
O mesmo se diz do PCdoB, do governador Flávio Dino. 
 
Entre os comunistas, são cotados o deputado federal Rubens Pereira Júnior, o deputado 
estadual Duarte Júnior e o atual vice-prefeito, Júlio Pinheiro. 
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Outros partidos com força eleitoral e tempo de propaganda, como o PSDB, o MDB, o 
PSD, o Cidadania e o PT, ainda sequer iniciaram discussões sobre candidaturas. 
 
Outros, como PR, Solidariedade e PP já cogitaram opções que não deram resposta ainda. 
 
Diante deste cenário, são os três já definidos – Braide, Evangelista e Bira – que aparecem 
nas pesquisas de intenção de votos. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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César Pires: “empréstimo para precatórios é enganação” 

 
 
O deputado César Pires (PV) voltou afirmar, na sessão desta segunda-feira (15), que o 
projeto de lei 129/2019 – em que o governo Flávio Dino pede autorização para contrair 
empréstimo de R$ 623 milhões para pagar precatórios – não passa de uma peça de 
ficção. 
 
“O Executivo sabe que não existe linha de crédito para esse fim, e enviou essa proposta 
para a Assembleia Legislativa apenas para tentar livrar-se da improbidade 
administrativa”, enfatizou ele. 
 
Citando os exemplos de Minas Gerais e Bahia, estados que também tentaram obter 
empréstimo para quitar precatórios, César Pires ressaltou que, embora essa operação 
seja possível pelas emendas constitucionais 94 e 99, não existe atualmente linha de 
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crédito com essa finalidade. Mas o governo Flávio Dino precisa ter esse projeto aprovado 
porque não está honrando o pacto feito com o Judiciário, de destinar mensalmente 1/12 
da receita para o pagamento desse tipo de débito. 
 
“O governo Flávio Dino está inadimplente desde agosto do ano passado, porque pactuou 
e não honrou o compromisso de pagar os precatórios. E o que vamos votar aqui é um 
projeto de lei cheio de vícios e sem fundamento. É um engodo para enganar as pessoas 
e o Executivo dizer que já tomou as providencias necessárias, mesmo sabendo queas 
instituições bancárias não têm essa linha de crédito”, ressaltou César Pires. 
 
Em aparte, o deputado Yglésio Moisés, relator do Projeto de Lei 129, informou que a 
Procuradoria Geral do Estado já entrou com recurso judicial para que o governo federal 
faça a regulamentação da Emenda Constitucional 99, de forma a tornar viável o 
empréstimo para pagamento de precatórios. 
 
“Então, é mais uma prova de que estamos dizendo a verdade: o governo sabe que não 
tem como contrair esse empréstimo, está apenas querendo uma carta de seguro para 
justificar a sua inadimplência”, finalizou César Pires. 
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Parlamentar participou da entrega do Castramóvel pela Uema, projeto que ele vem 
defendendo há anos na Assembleia Legislativa 

 
ROBERTO COSTA E VICTOR MENDES com os pesquisadores da Uema 

 
Ao participar sábado, 13, da inauguração do castramóvel, da Universidade Estadual do 
Maranhão (Uema), o deputado estadual Roberto Costa (MDB) reafirmou suas ações em 
defesa dos animais. 
 
O Castramóvel é fruto de emenda do deputado federal Victor Mendes (MDB), em 2018. 
 
– A nossa defesa já é antiga. Somos autores da Lei Estadual 10.169/14 que protege os 
animais. Sabemos que os animais são indefesos, logo, precisam da nossa proteção. 
Quero parabenizar Victor Mendes que conquistou esse grande benefício para os 
maranhenses, o Castramóvel terá uma grande importância para todos os alunos e 
professores da Uema, bem como a todos os amantes dos animais. Até por que o 
Castramóvel tem inúmeros serviços que, além dos animais, vai servir para a questão da 
saúde pública, quanto a diminuição da proliferação de doenças transmitidas por eles – 
disse Roberto Costa. 
 
Atual assessor parlamentar de Costa, o ex-deputado federal Victor Mendes, autor do 
projeto do castramóvel, também participou da entrega do equipamento. 
 
O castramóvel será usado em ações de castração de animais, tratamento e vacinação, 
em São Luís e em todo o Maranhão… 
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Deputado Wellington repercute protesto de estudantes após reforma de araque de 
escola estadual em Maranhãozinho 

 
Estudantes atearam fogo em pneus para interditar rodovia 

 
Descaso com a educação pública, falta de infraestrutura e desvio de recursos. Foi assim 
que deputado estadual Wellington do Curso classificou a ação do governador Flávio 
Dino, no início da tarde desta segunda-feira (15). A denúncia tem por objeto o Centro de 
Ensino Maria Espíndola de Araújo Silva – Anexo II, em Maranhãozinho, escola que está 
em situação precária, o que fez com que alunos fechassem a BR 316 em protesto por 
melhorias. 
 
De acordo com a denúncia de pais, estudantes e professores a escola está em situação 
de abandono e sem condições para funcionamento, razão pela qual o deputado 
Wellington cobrou explicações do Governo do Estado em caráter de urgência. 
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Revoltados, alunos montaram barricada e exibiram faixas e cartazes com mensagens de repúdio ao deacaso 

 
“Descaso com a educação pública, falta de infraestrutura e desvio de recursos. Essa é a 
triste realidade da forma como o Governador Flávio Dino lida com a educação aqui no 
Maranhão. Recebemos essa denúncia de estudantes e professores. Alunos fazem 
manifestação para ter uma escola digna em que o Governo disse investir mais de R$ 50 
mil. É isso mesmo: na propaganda enganosa de Flávio Dino, essa escola recebeu um 
investimento de R$ 50.530,40. A população quer saber: onde colocaram esse dinheiro? 
No bolso de quem isso foi parar? Governador, respeite nossos estudantes e professores. 
Chega de tanta mentira!”, disse Wellington ao cobrar explicações do Governo. 
 
Assista: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=-HX780-Quhs
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Deputado Wellington vistoria escola pública e comprova mais uma propaganda 
enganosa de Flávio Dino 

 
Deputado Wellington constata estado precário de conservação de uma carteira escolar 

 
Em mais uma atividade do projeto “De Olho nas Escolas”, o deputado estadual 
Wellington do Curso visitou o Centro de Ensino Coelho Neto, escola da Rede Pública 
Estadual, localizada no Turu, em São Luís. A visita de inspeção do deputado Wellington 
foi feita após vários estudantes irem até à Assembleia externar a precária situação em 
que a escola se encontra. 
 
Ao avaliar o caso, constatou-se que a escola, em que nem a biblioteca funciona por falta 
de estrutura, foi reformada pelo “governador da propaganda”. 
 
“Recebemos essa denúncia dos alunos e fomos até a escola constatar a realidade. No 
local, mato em toda a área externa; 80% das carteiras em situação precária; goteiras; 
biblioteca desativada por falta de estrutura; consultório odontológico sem funcionar há 
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03 anos e um prédio que, nem de longe, parece ter sido reformado. Na publicidade 
enganosa de Flávio Dino, essa escola consta na propaganda de mais de 800 escolas 
reformadas. Já recebeu mais de R$ 57 mil reais. Fica o questionamento: onde aplicaram 
esse recurso? Para pintar o muro? Professores e alunos querem saber. Essa é mais uma 
manipulação do governador da propaganda. Já encaminhamos o relatório ao Governo 
para que se pronuncie sobre o caso. Além disso, iremos apurar até identificar o real 
destino desses recursos”, disse o professor e deputado Wellington. 
 

 
Deputado Wellington observa matagal que causa risco a alunos e professores da escola 
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Eleições 2020: Duarte Junior e Rubens Jr. travam luta pela preferência no PCdoB 

 
 
Dos partidos que integram a base de sustentação dos governos estadual e municipal, o 
PCdoB deve enfrentar brevemente uma discussão interna sobre quem terá melhores 
condições de disputar e vencer o pleito na capital nas eleições de 2020, quando estará 
em jogo a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT). É que a legenda 
comunista possui três potenciais candidatos, sendo que um deles já anunciou que não 
abre mão de disputar o mandato. 
 
Maior votação da capital para deputado estadual, o ex-presidente do Procon, Duarte 
Júnior, é um forte pretendente a assumir a condição de candidato, mas para que isso 
ocorra terá que vencer uma disputa interna com o deputado federal Rubens Júnior, atual 
secretário das Cidades, e que também se movimenta para pavimentar sua candidatura 
a prefeito de São Luís, embora ainda não externe isso publicamente. 
 
E para complicar ainda mais o processo de escolha do candidato, o presidente estadual 
do PCdoB, deputado federal Márcio Jerry, apresentou o nome do vice-prefeito de São 
Luís, Júlio Pinheiro, também como pré-candidato, o que significa dizer que o processo de 
escolha do representante do partido na eleição municipal majoritária vai render muita 
discussão antes da batida do martelo. 
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As demais legendas que fazem parte do leque de aliança que dá apoio aos governos de 
Dino e Edivaldo já estão com seus pré-candidatos postos e sem concorrência interna. O 
PSB fechou questão em torno da candidatura do deputado federal Bira do Pindaré, o 
DEM já anunciou Neto Evangelista, o Solidariedade conta com Helena Duailibe, o PTB 
aposta em Pedro Lucas e o PDT estuda lançar o presidente da Câmara Municipal Osmar 
Filho ou o vereador Ivaldo Rodrigues. 
 
Como o governador, líder maior do grupo, já anunciou que ter candidato de mais não é 
problema, tudo indica que os partidos que acreditarem no potencial de seus 
representantes deverão medir forças no primeiro turno, mas com o compromisso de 
todos estarem no mesmo palanque no segundo turno para enfrentar o candidato da 
direita, Eduardo Braide, que deve ir para a disputa com o apoio do que restou da 
oligarquia Sarney. 
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Bancada Governista mostra força e aprova cinco Projetos do Poder Executivo 

 
 
A bancada do governo não teve a menor dificuldade em aprovar, na sessão desta 
segunda-feira (15), cinco projetos de lei oriundos do Poder Executivos sobre os mais 
diversificados setores da administração pública. As proposições serão encaminhadas, 
agora, à sanção do governamental. 
 
O mais polêmico, o Projeto de Lei 257/2018, institui o Complexo Industrial e Portuário 
do Maranhão, autorizando a modificação do objeto social quanto à Empresa 
Maranhense de Administração Portuária (EMAP) foi aprovado sem maiores dificuldades. 
 
Na mensagem encaminhada a Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino justifica 
a proposição: “A EMAP já é responsável pela administração do Porto Organizado do 
Itaqui, em São Luís-MA; do cais de São José de Ribamar, em São José de Ribamar-MA, e 
dos Terminais de Ferry-Boat da Ponta da Espera, em São Luís-MA, e do Cujupe, em 
Alcântara – MA, e com o presente projeto de lei se tornará responsável pela 
administração do Complexo”, observou. 
 
O primeiro a ser votado foi o Projeto de Lei 046/19 concede isenção do imposto sobre 
operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestação de serviços de 
transporte intermunicipal e de comunicação (ICMS) às operações de saídas internas com 
frutas frescas realizadas por microempresas e empresas de pequeno porte optante do 
simples nacional. 
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Os governistas aprovaram ainda o Projeto de Lei 079/2019 dispõe sobre o parcelamento 
de débitos oriundos de obrigação de reposição florestal vencidos; assim como o Projeto 
de Lei 099/2019 institui o programa “Bolsa- Atleta”, que garante uma bolsa no valor de 
R$ 500,00 aos participantes, e visa democratizar o acesso à prática e à cultura físico-
desportiva, valorizar e beneficiar o esporte estudantil maranhense. As bolsas serão 
distribuídas de acordo com os seguintes percentuais: 70% para a categoria de ensino 
fundamental e médio, 30% para a categoria estudantil universitária e 5%, de cada 
categoria, para pessoas com deficiência. 
 
Na mesma batida foram aprovados para a sanção do governador o Projeto de Lei 
100/2019 altera a Lei 7.799/2002, que dispõe sobre o Sistema Tributário do Estado do 
Maranhão, modificando a alíquota de ICMS nas operações com cervejas compostas com 
fécula de mandioca. A iniciativa aprovada reduz a alíquota do imposto de 28,5% para 
12%, em relação às bebidas que contenham na composição pelo menos 15% de fécula 
de mandioca, no intuito de fomentar a produção de cerveja à base de mandioca no 
Estado. 
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Neto Evangelista é confirmado por Juscelino Filho como candidato do DEM em São Luís 

 
Juscelino Filho, presidente do DEM no Maranhão e Neto Evangelista, presidente do DEM em São Luís 

 
O deputado federal e presidente do Democratas no Maranhão, Juscelino Filho, 
confirmou em entrevista ao programa Resenha, da TV Difusora, que o partido terá um 
nome na disputa pela sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior, em 2020. 
 
O nome do deputado estadual, Neto Evangelista, é o nome já trabalhado pela legenda. 
 
“São Luís é uma das nossas prioridades, teremos com certeza candidato a prefeito de 
São Luís. Nesta semana, nós fizemos a convenção municipal de São Luís, instalamos o 
diretório onde o presidente será o deputado estadual Neto Evangelista e que é o 
principal nome do partido para disputar as eleições no próximo ano. O Neto já tem feito 
um trabalho de preparação, é um grande quadro, já foi deputado estadual já foi 
secretário de Estado, um dos melhores que o governador já teve. Apesar da pouca idade 
e da sua jovialidade já tem muita experiência, muito trabalho e muita capacidade de 
gestão”, afirmou. 
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AL rejeita requerimento sobre empréstimo de R$ 623 milhões para precatórios 

 
 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa rejeitou ontem um requerimento de autoria 
do deputado estadual Adriano Sarney (PV) solicitando que fosse formulado pedido de 
informações ao ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a existência de alguma linha 
de crédito especial, no âmbito federal, para pagamento de precatórios. 
 
O pedido foi feito em virtude de um projeto do Governo do Maranhão solicitando 
autorização para a contração de empréstimo de R$ 623 milhões com esse objetivo. 
 
Em plenário, antes da votação do requerimento, tanto Adriano quanto o deputado César 
Pires (PV) apresentaram dados referentes ao estado da Bahia e de Minas Gerais e que, 
segundo eles, confirma que não há nos bancos oficiais linhas de crédito especiais para 
pagamento de precatórios. 
 
“Não teve [linha de crédito] nem para Bahia e tampouco para Minas Gerais. Tanto é que 
a Bahia, quando projetou a lei, traz um artigo da lei já facultando situações paritárias em 
termos de juros do que é feito em nível nacional. De ordem que eu posso garantir que 
não há linha de crédito em relação a esse tipo de pedido que nós vamos votar aqui. Não 



 

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 

tem linha de crédito. É claro, é importante fazer a consulta para ele [Paulo Guedes], mas 
o próprio Supremo já fez. E não há linha de crédito em relação a isso”, destacou Pires. 
 
Ao contestar o pedido, o deputado Yglésio Moises (PDT) acabou confirmando a versão 
oposicionista. Segundo ele, justamente por não existir a linha, o Governo do Maranhão 
protocolou no STF um mandado de segurança exigindo sua criação. 
 
“Na verdade, o Governo do Maranhão, por meio da Procuradoria-Geral do Estado, 
inclusive já impetrou um mandado de segurança colocando como autoridade coatora o 
presidente da República para realmente fazer regulamentação da Emenda 
Constitucional 99 para que realmente seja efetivada uma linha de crédito”, destacou. 
 
Para tentar convencer os colegas da Mesa a aprovar o requerimento, Adriano Sarney 
chegou a propor um acordo. “Se o Ministro Paulo Guedes nos responder que existe esta 
linha de financiamento, a nós de oposição também votamos por unanimidade a favor 
desse projeto. Mas se o Ministro Paulo Guedes disser que não existe essa linha de 
financiamento, eu acho necessário aqui, nesta Casa, a gente incluir emendas para que o 
Governo Estadual possa buscar essa linha de financiamento em bancos e em outras 
instituições”, ressaltou. Mas não foi o suficiente para garantir a aprovação da matéria. 
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Emap: César Pires quer convocação de Ted Lago 

 
 
O deputado estadual César Pires (PV) protocolou, nesta segunda-feira (15), 
requerimento pedindo a convocação do presidente da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (Emap), Ted Lago, para que ele preste esclarecimentos à 
Assembleia sobre os últimos fatos envolvendo o órgão. 
 
Nos últimos dias, o Blog do Gilberto Léda já revelou que a Agência Nacional de 
Transportes Aquaviários (Antaq) denunciou à Procuradoria Geral da República (PGR) os 
recorrentes saques de recursos do Porto do Itaqui, feitos pela Emap (saiba mais), e um 
relatório da Polícia Federal que confirmou suspeitas de fraudes durante o processo de 
fiscalização das obras de dragagem de aprofundamento do P-100 ao P-104 do Porto de 
Itaqui (reveja). 
 
O requerimento de Pires deve ser votado ainda nesta semana. Mas deve ser rejeitado 
pela maioria governista na Casa. 

  

https://gilbertoleda.com.br/2019/04/13/antaq-denuncia-a-pgr-retiradas-ilegais-de-recursos-do-porto-do-itaqui/
https://gilbertoleda.com.br/2019/04/10/leia-integra-do-relatorio-da-pf-que-aponta-fraudes-no-porto-do-itaqui/
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Seminário confirmou que há convergência de todos em tudo que diz respeito ao uso 
comercial da Base de Alcântara 

 
Ouvido com atenção pelo ministro Marcos Pontes, e autoridades presentes, o governador Flávio Dino abre o  
seminário que discutiu o futuro da Base de Alcântara 

 
Raramente um evento para debater um tema política, econômica, tecnológica e 
socialmente complexo, marcado por vieses que vão das raízes da escravidão à 
sofisticação tecnológica da exploração espacial, passando pela lógica do mercado de 
uma indústria dominada por poucos, e ainda pelo temor natural de risco à soberania 
nacional, produziu tanta convergência de ideias e interesses como o Seminário “Base de 
Alcântara:  Próximos Passos”, realizado ontem em São Luís por iniciativa do Governo do 
Estado para discutir o Acordo de Salvaguarda Tecnológica por meio do qual o Brasil abre 
caminho para a exploração comercial do Centro de Lançamento de Alcântara (CLA). 
Empunhando tão somente as armas da boa vontade e do interesse comum, o 
governador Flávio Dino (PCdoB) e o ministro de Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes, 
comandaram um debate que definiu finalmente um roteiro possível, sensato e 
equilibrado para definir meios que assegurem que o uso comercial do CLA seja um bom 
negócio para o Brasil, para o Maranhão e para Alcântara, incluindo a cidade histórica e 
as comunidades quilombolas que circundam a base. 
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Para começar, o seminário reuniu o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), os senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama 
(Cidadania), o vice-presidente da Comissão de Ciência, Tecnologia e Inovação da Câmara 
Federal, deputado Márcio Jerry (PCdoB), a reitora da UFMA Nair Portela, cientistas, 
técnicos civis e militares de diferentes patentes da Aeronáutica envolvidos no 
funcionamento do CLA, militares, etc.. E todos, por diferentes caminhos e sem forçar 
barra, convergiram para os pontos que de fato estavam e discussão e são mesmo de 
interesses público. Ficou evidenciada a consciência geral de que Alcântara é uma dádiva 
e o CLA uma joia que só precisa lapidar e usar em função do bem comum. Mas que tudo 
isso só fará sentido se a soberania nacional for integralmente preservada. 
 
A primeira convergência levantada pelo governador Flávio Dino e corroborada em 
gênero, número e grau pelo ministro Marcos Pontes: o CLA, que já consumiu centenas 
de milhões do contribuinte, amargou uma tragédia humana e tecnológica, tem de 
funcionar e gerar dividendos e benefícios para os brasileiros; e o Acordo de Salvaguarda 
Tecnológica (AST), já firmado com os Estados Unidos, é o caminho mais promissor. As 
mais de duas centenas de participantes do seminário, interpretando o sentimento da 
sociedade brasileira e independentemente de viés político e de cor partidária, veem o 
AST como fato consumado e torcem para que, com ou sem ajustes, ele seja aprovado o 
quanto antes pelo Congresso Nacional e pelo Congresso dos EUA. Nenhuma voz 
contrária se manifestou até aqui. 
 
Com o aval entusiasmado do governador Flávio Dino, a segunda convergência se deu em 
relação ao entorno do CLA envolvendo comunidades quilombolas, que é uma das mais 
delicadas e complexas e que poderia causar divergências e tensões. As preocupações 
foram mandadas para o espaço pelo ministro Marcos Pontes, que com sua autoridade 
de astronauta assegurou que as pendências para com as comunidades quilombolas 
afetados com a instalação do CLA nos anos 70 do século passado serão resolvidas. E no 
que diz respeito às comunidades que temem perder suas raízes com uma eventual 
expansão da área do Centro, o ministro de Ciência e Tecnologia, de novo com a sua 
autoridade de astronauta, garante: a área do CLA está adequada às suas necessidades e 
não há necessidade de expansão territorial. Convergência integral também nesse mister. 
 
Todos querem que de alguma maneira o AST produza meios para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do Brasil e do Maranhão, atualmente empenhado nesse campo 
com de unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IEMA), além do interesse que a produção tecnológica desperta na UFMA e na UEMA. A 
convergência nesse sentido é ampla, mas como se trata de investimentos futuros, o 
seminário abriu caminho para que o tema seja debatido à exaustão, para que venham a 
ser definidos caminhos e projetos bem amarrados nessa seara muito promissora, mas 
também muito complexa. 
 
E, finalmente, o ponto sobre o qual todos concordam, mas que certamente deverá gerar 
uma dura queda de braços entre a União, que é a dona do Centro e do Programa Espacial 
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Brasileiro, que naturalmente vai levar a parte do leão, o Governos do Estado, que é o 
dono do território que abriga o programa, e Alcântara, que é dona da área onde o CLA 
está implantado. O Acordo firmado com os EUA nada tem a ver com essa medição de 
força, que é uma questão interna. Até porque nenhum país, a começar pelos EUA, 
firmará um acordo intrometendo-se nessa seara, até porque seria a abertura de uma 
brecha enorme para permitir fisgadas na soberania nacional. A divisão dos dólares que 
aterrissarão no país será o resultado de um acerto que envolverá a classe política como 
um todo. 
 
O mais virá à medida que quando o acordo virar uma realidade e o CLA for de fato 
transformado de fato numa base de onde serão lançados foguetes de quem puder pagar. 
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Detinha mostra força política ao reunir Felipe Camarão e Marcelo Tavares na Assembleia 
Legislativa 

 
Othelino Neto (centro) conduz reunião entre Detinha e Marcelo Tavares e Felipe Camarão e seus adjuntos sobre educação 

 
Uma reunião realizada ontem na Assembleia Legislativa mostrou o peso político da 
deputada Maria Deusdete Rodrigues, politicamente conhecida como Detinha, que saiu 
das urnas como campeã de votos, e que segue firme a linha de ação do marido, o 
deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que junto com ela comanda o PR, uma das 
forças partidárias crescentes no Maranhão. A seu pedido, o presidente Othelino Neto 
conduziu a reunião em que ela discutiu a situação educacional nos 17 municípios que 
integram a região do Alto-Turi diretamente com o secretário de Estado da Educação, 
Felipe Camarão, que foi ao Palácio Manoel Beckman acompanhado de ninguém menos 
eu o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares. Munida de argumentos e documentos, a 
deputada explanou a atual situação das escolas da regional de Zé Doca, que passam, 
principalmente, por dificuldades relativas à falta de infraestrutura e de professores. As 
escolas, segundo ela, estão sem professores desde o início do ano letivo e, além disso, 
com problema na infraestrutura e na qualidade do ensino naquela região. O secretário 
Felipe Camarão, que levou junto os secretários-adjuntos Anderson Lindoso e Nádia 
Dutra, ouviu com atenção as demandas levadas pela deputada e disse que a reunião foi 
produtiva e positiva. Ele apresentou o quadro atualizado da região com o quantitativo 
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de professores e expôs as medidas que estão sendo tomadas no âmbito administrativo. 
E prometeu que na semana que vem, uma equipe irá até a região para colocar em ordem 
o que estiver fora. E marcou nova reunião para depois da Semana Santa. Vivamente 
impressionada com o domínio que o secretário Felipe Camarão tem da situação, a 
deputada Detinha agradeceu a atenção e a compreensão dos secretários Felipe Camarão 
e Marcelo Tavares e a presença do deputado Othelino Neto, intermediando a reunião, 
que na verdade foi uma demonstração de força política e prestígio pessoal. 

 


