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Incoerência: a marca da Oposição maranhense 

 
 
Ainda repercutindo a votação da Medida Provisória 230 – que concedeu o reajuste que 
tornou o salário dos professores maranhenses o maior de todo o Brasil -, o deputado 
Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia, destacou que falta coerência aos 
membros da Oposição. 
 
Ele lembrou o fato de, durante a votação da medida, nenhum parlamentar ter votado 
contra o aumento, mesmo os que falavam que a MP era ilegal. “A Oposição que diz que 
o Estatuto do Magistério foi rasgado, que é de mentira, se esquece de dizer que votou 
a favor da MP 230”, declarou o parlamentar, complementando que faltou coerência 
aos deputados que criticaram a legalidade e o benefício e depois mudaram 
rapidamente de pensamento ao votar a favor. 
 
“Se era ilegal, porque votaram a favor? Porque essa mudança repentina de 
pensamento? Isso para mim é incoerência ou mesmo oportunismo por, no fundo, 
saber que a medida é importante e extremamente positiva para os professores”, 
rechaçou Cafeteira. 
 
Além da incoerência, o líder governista concluiu que toda a tentativa de barrar a 
votação da matéria foi simplesmente uma oportunidade de fazer palanque para alguns. 
“O voto deles foi declaradamente a favor da Medida. Então só se pode concluir que 
todo aquele circo que armaram foi para criar um palanque, porque o que vale é o voto 
e eles votaram a favor do aumento para os professores. Se fosse por convicção e não 
oportunismo, porque então não tiveram coragem de declarar voto contrário?”, 
questionou. 
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Politicalha em notas: Othelino vai explicar o dinheiro do empréstimo e aumento do 
ICMS? 

Onde será aplicado o dinheiro, Othelino? 
 
Pareceu confuso ter que aumentar os impostos e ainda pedir mais de um BILHÃO de 
empréstimos em tempos de pré-campanhas. Mas… 
 
Acostumados a chamar todos que cobram a verdade de serem Sarneístas, o deputado 
Othelino Neto, que virou comunista da noite para o dia, que foi feito vice-presidente da 
Assembleia Legislativa, antes condenava EMPRÉSTIMOS para o povo pobre do 
Maranhão pagar endividamentos durante várias décadas. 
 
Explique-se melhor, deputado Othelino, comece falando onde vai ser aplicado, de 
fato, todos esses empréstimos e aumento do ICMS. 
 

 
 
Othelino só não explica é que quem está cobra explicações é o povo que fiscaliza, 
eleitores, não é Roseana Sarney, nem seu pai, que estão ricos (milionários), Quem 
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cobra é a população que odeia essa dicotomia boba de ser a favor ou contra Sarney. 
 
Quem diria, hoje, como num passe de mágica, Othelino que votou pelo endividamento 
das contas públicas em mais de UM BILHÃO em pleno ano eleitoreiro. 
 
Othelino faz papel de inimigo do povo… 
 
A desculpa do presidente do parlamento estadual,  Othelino Neto, não bateu com sua 
resposta dada nas redes sociais: 
 
Ora, quer dizer que a população, que não aceita empréstimos, aumento de ICMS é 
oposição ao comunismo? Bom saber disso… 
 
Outra coisa que Othelino não respondeu é que, se o Maranhão está diferente do Rio de 
Janeiro e Rio Grande do Sul, foi porque a ex-governadora passou a máquina enxuta, e 
se está enxuta, pra quê fazer empréstimos, Othelino? 
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Othelino destaca aprovação do reajuste aos professores da rede estadual 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna, nesta quinta-feira (16), 
destacar a aprovação da Medida Provisória 230, que reajusta em 8% o salário dos 
professores da rede estadual e que garante outras vantagens. “Em um momento de 
extrema crise nacional, onde estado nenhum da Federação concede aumento aos 
servidores, onde Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não podem nem pagar a folha do 
mês, o nosso Maranhão que até, há pouco tempo, só era notícia nacional por 
vexames, agora se destaca no país como um Estado que consegue conceder 
reajustes”, disse. 
 
Othelino destacou também que, nos últimos 15 dias, foram aprovados na Assembleia 
Legislativa, com a rapidez e a responsabilidade que os deputados têm, reajustes para 
os servidores do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público do Maranhão, do 
Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa e aos professores da rede pública 
estadual. “Aqui no Maranhão, nós estamos mostrando que, administrando recursos 
de forma transparente, é possível valorizar o servidor público e manter uma ampla 
carteira de investimentos”, comentou. 
 
O deputado disse que, conversando com o secretário de Educação, Felipe Camarão, ele 
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afirmou que tem uma escola por dia sendo inaugurada no Estado. Segundo Othelino, 
há colégios reformados que estão sendo inaugurados e entregues à população. O 
parlamentar citou também obras básicas como uma série de poços artesianos, milhares 
de quilômetros de estradas, que estão sendo não só construídas como recuperadas no 
Maranhão, e isso tudo em um ambiente de extrema crise. 
 
Othelino citou também os IEMA’s – em construção e alguns já estão sendo inaugurados 
– hospitais, que estão sendo abertos no Maranhão todo e que funcionam para atender 
as pessoas. “Enfim, há uma ampla variedade de investimentos que nós podemos 
comemorar. Apesar das dificuldades, o nosso Estado está avançando e mudando. 
Ontem, nós demos uma prova. Nós confirmamos, mais uma vez, a responsabilidade 
desta Assembleia, apesar de toda a discussão e tentativa de desvirtuar um ganho, 
sem dúvida, para os professores”, disse. 
 
Sobre a aprovação, por unanimidade, da Medida Provisória 230, que concede reajuste 
aos professores, Othelino disse que comemora o avanço dos professores. “Saio e ando 
em qualquer lugar. Para aqueles que ainda tiverem dúvidas, posso explicar com 
muita tranquilidade a razão do meu voto e o quanto eu me orgulho de poder 
colaborar e ter votado para transformar em lei uma Medida Provisória que vai ajudar 
a melhorar a vida de diversos educadores e de suas respectivas famílias”, afirmou. 
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Três deputados estaduais maranhenses enfrentam o drama do câncer 

 
 
A atual legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão é marcada pela luta de três 
deputado estaduais contra o câncer. O caso mais conhecido é do presidente Humberto 
Coutinho (PDT), que desde 2014 enfrenta um doloroso tratamento. Porém outros dois 
parlamentares enfrentam um drama parecido: Paulo Neto (PSDC) e Edivaldo Holanda 
Braga (PTC). 
 
Humberto Coutinho enfrenta um câncer de intestino, Edivaldo Holanda no duodeno e 
Paulo Neto na região da laringe. Todos estão conseguindo com êxito enfrentar essa 
batalha e vencer os desafios impostos pela doença. 
 

 
 
A luta dos parlamentares contra umas doenças que mais mata no Brasil e no mundo 
poderia ser utilizado como um alerta para a população maranhense da necessidade da 
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prevenção e também a busca por melhorias no atendimento público e particular. 
 

 
 
No Maranhão apenas três hospitais públicos possuem tratamento contra o câncer: 
Hospital Aldenora Belo e Hospital Geral em São Luís e o São Rafael em Imperatriz. 
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Deputado Wellington toma posse como Presidente da Comissão de Administração da 
Assembleia 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP), tomou posse da presidência da 
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho da 
Assembleia Legislativa. O ato aconteceu na sala de comissões e contou com a presença 
dos deputados Glalbert Cutrim e Levi Pontes, que também fazem parte da Comissão. 
 
Durante o ato, Wellington destacou a importância de presidir a comissão e abordar 
temas referentes à política salarial do Estado, ao serviço público e à proteção às 
pessoas com deficiência, à mulher e à família. 
 
“Temos pela frente um grande desafio e, com isso, nossa dedicação a esse trabalho 
só aumenta. Trabalharemos temas importantes para o desenvolvimento do nosso 
Maranhão. Analisar Projetos, deliberar ações e, assim, estabelecer políticas que 
façam diferença na vida das pessoas”, disse Wellington ao fazer referência também as 
ações desenvolvidas como vice-presidente das Comissões de Educação e Direitos 
Humanos, em 2015, e Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, em 2016. 
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ENTENDA A COMISSÃO 
 
A Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho é 
responsável pela análise de projetos que tratem sobre: 
– Política salarial do Estado; 
– Sindicalismo e organização sindical; 
– Organização político-administrativa do Estado e reforma administrativa; 
– Matéria relativa ao serviço público da administração estadual direta e indireta, 
inclusive fundacional; 
– Regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos; 
– Prestação de serviços públicos em geral; 
– Organização e funcionamento do sistema de previdência social do Estado do 
Maranhão; 
– Assuntos relativos à assistência social; 
– Política de proteção à pessoa com deficiência; 
– Respeito aos direitos da mulher e da família. 
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Assembleia concede Título de Cidadão Maranhense ao médico Wilmar Rodrigues 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão concedeu, nesta quinta-feira (16), Título de 
Cidadão Maranhense ao médico Wilmar Rodrigues de Souza, natural de Itarumã, no 
Estado de Goiás. A honraria veio do Projeto de Resolução Legislativa de autoria do 
deputado estadual Othelino Neto (PCdoB). 
 
A sessão solene foi presidida pelo deputado estadual Rafael Leitoa (PDT). Além de 
Othelino e do homenageado, a secretária adjunta de Saúde, Sílvia Raimunda Costa 
Leite, fez parte da mesa de trabalhos, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo 
Holanda Jr (PDT). 
 
Othelino Neto justificou que o Título de Cidadão Maranhense ao médico Wilmar 
Rodrigues é pelos relevantes serviços prestados à sociedade maranhense, ao longo de 
tantos anos, e por ter adotado a capital maranhense como sua moradia e de sua 
família. Segundo ele, a concessão cumpre o senso de justiça e é o reconhecimento pelo 
excelente trabalho que ele tem realizado na preservação da saúde e da vida das 
pessoas no Estado. 
 
Durante o seu pronunciamento, Othelino Neto destacou o trabalho de Wilmar 
Rodrigues na área da Saúde em São Luís, cuidando da vida das pessoas em hospitais 
públicos e particulares. 
 
“Várias pessoas já recuperaram a saúde, graças ao trabalho do Dr Wilmar.  Isso é uma 
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marca muito importante de um profissional que escuta seus pacientes nas situações 
mais difíceis, tendo assim também o seu lado psicólogo. Não costumo conceder 
títulos com muita frequência e, somente apresento projeto para tal, quando a pessoa 
realmente merece. Seja bem-vindo à maranhensidade”, disse Othelino Neto. 
 
Em seu discurso, o médico Wilmar Rodrigues agradeceu a concessão do Título de 
Cidadão e disse que já era maranhense de coração e passou a ser fato, de forma oficial, 
a partir de agora. “Há 39 anos, moro no Maranhão e já me sentia maranhense. Esse 
título sé veio ratificar essa maranhensidade. Eu tenho muito orgulho de ser 
maranhense. Agora, sou maranhense de coração e de fato”, disse o homenageado. 
 
Durante a solenidade, a filha de Wilmar, a advogada Juliana de Souza, também 
discursou e agradeceu a Assembleia Legislativa pela concessão do Título de Cidadão ao 
pai. “Estamos orgulhosos, porque ele merece esse reconhecimento”, disse a jovem. 
 
Biografia – Wilmar Rodrigues de Souza é filho de Pedro Rodrigues de Souza e Iracema 
Borges de Souza. Ele é casado com a também médica Mércia Helena Salgado Leite de 
Souza. 
 
Em São Luís, graduou-se em Medicina na Universidade Federal do Maranhão – Ufma – 
no ano de 1984. Fez residência médica em Cirurgia Geral no Hospital Presidente Dutra. 
Concluiu seus estudos acadêmicos com especialização em Cirurgia Laparoscópica no 
Estado de Goiás. 
 
Wilmar Rodrigues é médico concursado do Hospital Municipal Djalma Marques-
“Socorrão”, onde faz parte do quadro de cirurgiões desde 1988. Foi admitido através 
de concurso público no Hospital Municipal Clementino Moura com atuação em Cirurgia 
Geral e em emergência cirúrgica desde 2005. É membro do quadro de cirurgiões do 
UDI Hospital, assim como do Colégio Brasileiro de Cirurgiões. 
 
Possui vários cursos de aperfeiçoamento em Videolaparoscopia, Endoscopia Digestiva e 
Cirurgia, entre outros. Participou de congressos, simpósios e jornadas em Pediatria, 
Endoscopia, Ginecologia, Cirurgia, Pneumologia Infantil, Controle de Infecção 
Hospitalar, Parasitologia e Medicina Tropical do Maranhão, etc. 
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Adriano destina R$ 100 mil ao Sebrae para empoderamento do microempresário 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reuniu-se na última terça-feira (14) com o 
superintendente do Sebrae no Maranhão, João Martins, para discutir e propor 
parcerias com a Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa como forma de 
incentivo e desenvolvimento ao setor econômico do estado, ou seja, uma das 
bandeiras de luta do parlamentar, que atua como coordenador da Frente que reúne 
micro e pequenos empresários, microempreendedores individuais, produtores rurais, 
feirantes, comerciantes e população em geral. 
 
Na oportunidade, Adriano entregou ao Superintendente do Sebrae a Emenda 
Parlamentar 22/2016, de sua autoria, que destina o valor de R$ 100 mil reais para a 
instituição, com o objetivo de colaborar com a promoção do empreendedorismo, do 
desenvolvimento e ações de apoio às micro e pequenas empresas do Maranhão. 
 
Durante o encontro, também, foram discutidas várias formas de parceria entre o 
Legislativo e o Sebrae que podem resultar em diversos cursos de aprimoramento 
técnico para os servidores da Assembleia, além de estudos estratégicos na área 
econômica com vistas ao desenvolvimento dos municípios maranhenses. 
  



 

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: 
Incoerência: deputados de oposição dizem uma coisa, 

mas fazem outra  

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/03/2017 

Incoerência: deputados de oposição dizem uma coisa, mas fazem outra 

 
 
Ainda repercutindo a votação da Medida Provisória 230 – que concedeu o reajuste que 
tornou o salário dos professores maranhenses o maior de todo o Brasil -, o deputado 
Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia, destacou que falta coerência aos 
membros da oposição. 
 
Ele lembrou o fato de, durante a votação da medida, nenhum parlamentar ter votado 
contra o aumento, mesmo os que falavam que a MP era ilegal. “A Oposição que diz que 
o Estatuto do Magistério foi rasgado, que é de mentira, se esquece de dizer que votou 
a favor da MP 230”, declarou o parlamentar, complementando que faltou coerência 
aos deputados que criticaram a legalidade e o benefício e depois mudaram 
rapidamente de pensamento ao votar a favor. 
 
“Se era ilegal, porque votaram a favor? Porque essa mudança repentina de 
pensamento? Isso para mim é incoerência ou mesmo oportunismo por, no fundo, 
saber que a medida é importante e extremamente positiva para os professores”, 
rechaçou Cafeteira. 
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Além da incoerência, o líder governista concluiu que toda a tentativa de barrar a 
votação da matéria foi simplesmente uma oportunidade de fazer palanque para alguns. 
“O voto deles foi declaradamente a favor da Medida. Então só se pode concluir que 
todo aquele circo que armaram foi para criar um palanque, porque o que vale é o voto 
e eles votaram a favor do aumento para os professores. Se fosse por convicção e não 
oportunismo, porque então não tiveram coragem de declarar voto contrário?”, 
questionou. 
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FAMEM recebe Indicação de Júnior Verde para proteção à crianças e adolescentes 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) entregou ao presidente da Federação dos 
Municípios do Maranhão (FAMEM) Indicação que visa dar efetividade ao princípio 
constitucional da Proteção Integral da criança e do adolescente durante o processo de 
controle das contas públicas, conforme preconiza o art. 227 da Constituição brasileira. 
O parlamentar estava acompanhado de membros da Associação dos Conselheiros 
Tutelares. 
 

 
 
A proposição do parlamentar é um dos encaminhamentos da última audiência pública 
realizada na Assembleia Legislativa, visando o fortalecimento dos conselhos tutelares 
em todo o Estado. A expectativa é que municípios deem condições na execução das 
atividades dos conselheiros. 
 
“Solicitei ao presidente da FAMEM que recomende aos prefeitos que fortaleça os 
conselhos tutelares do Estado, inclusive que busque, junto ao Governo Federal, mais 
apoio aos conselheiros”, informou Júnior Verde. 
 
O presidente da Federação, Cleomar Tema, garantiu que enviará a Indicação aos 
prefeitos para que adotem as recomendações. O parlamentar também fez solicitação 
ao governo do Estado com vistas à implantação da escola de conselhos buscando a 
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capacitação destes profissionais. A mesma Indicação também foi entregue no Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 
 
“É uma categoria de extrema importância para a proteção de um público vulnerável, 
que precisa trabalhar em condições dignas. Os Conselhos precisam sofrer uma 
verdadeira reestruturação. Estabelecemos uma agenda para que, aos poucos, 
consigamos responder às expectativas desses trabalhadores, que são legítimas”, disse 
o parlamentar. 
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Glalbert Cutrim toma posse como presidente da Comissão de Orçamento e Finanças da 
Assembleia Legislativa 

O Deputado Estadual Glalbert Cutrim (PDT) tomou posse na manhã desta quarta-feira 
(15), da presidência da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. O ato aconteceu na sala de comissões, 
e contou com a presença dos deputados Wellington do Curso, Antônio Pereira e Levi 
Pontes, que também fazem parte da Comissão de Administração Pública, Seguridade 
Social e Relações de Trabalho, a qual Glalbert também tomou posse como vice-
presidente. 
 

 
 
Durante o ato, Glalbert destacou a importância de presidir a comissão. “É uma grande 
responsabilidade assumir a presidência dessa comissão, que requer dedicação e 
comprometimento com o futuro do nosso Estado. Vamos intensificar o debate do 
orçamento, sempre buscando alternativas para o enfrentamento da crise financeira 
que assola o Brasil, e tem prejudicado a vida de milhares de pais de famílias, a exemplo 
do que aconteceu recentemente com os servidores dos estados do Rio de Janeiro e  Rio 
Grande do Sul, que temos visto a lamentável situação de parcelamento de pagamento 
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de salarios.” Disse o deputado. 
 
Além do presidente Glalbert Cutrim, a comissão é integrada pela vice-presidente 
deputada Ana do Gás, os titulares, deputados Cabo Campos, Fábio Braga, Graça Paz e 
Léo Cunha, além dos suplentes, deputados Rogério Cafeterira, Júnior Verde, Bira do 
Pindaré, Antônio Pereira, Max Barros e Vinicius Louro. 
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Max Barros sai em defesa dos professores e defende que seja respeitado o estatuto do 
Magistério 

Durante a sessão extraordinária que votou a Medida Provisória 230, que tratava de 
reajuste para a categoria de educadores da rede estadual de ensino, o deputado Max 
Barros (PRP), líder do Bloco Independente, fez ponderações importantes, como o fato 
de o reajuste não incidir sobre o vencimento e sim sobre a Gratificação por Atividade 
no Magistério (GAM), o que vai de encontro com que diz o artigo 32 do Estatuto do 
Magistério. 
 

 
 
Ele iniciou o discurso lamentando que a votação tenha acontecido na tarde desta 
quarta-feira (15), já que existia um acordo para que essa votação acontecesse amanhã 
(16). Depois, ele parabenizou os professores que, mesmo sem comunicado prévio e 
com outras obrigações – a exemplo dos que estavam mobilizados para manifestarem-
se contra a PEC da Previdência –, se fizeram presentes para acompanhar a votação. 
 
O deputado disse que há recursos para aumentar o salário dos professores. Falou que, 
contra o voto dele, foi elevado o ICMS que gerará um acréscimo de receita de cerca de 
250 milhões de reais para o Estado, além de outros incrementos que não estavam 
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previstos. Citou o caso da repatriação de recursos, quando o Maranhão, em dezembro, 
recebeu 330 milhões de valores extraorçamentários, além da multa referente a esta 
receita. 
 
Segundo ele, este ano, o Senado já aprovou uma segunda rodada de repatriação, com 
recursos previstos para o Maranhão na ordem de centenas de milhões. O parlamentar 
lembrou da aprovação pela Assembleia Legislativa do Maranhão de empréstimo junto 
à Caixa Econômica Federal no valor de 500 milhões, que se somaram aos dois bilhões, 
em disponibilidade do Governo do Estado, no BNDES para investimento. Estes fatos, de 
acordo com Max, demonstram claramente a disponibilidade de recursos para reajuste 
dos professores, já que o aumento salarial dos funcionários públicos era uma das 
argumentações do Governo para aumentar impostos. 
 
Max Barros frisou que o aumento oferecido pelo governo, incidindo na GAM, não é o 
que determina o Estatuto do Magistério, o qual é claro ao dizer que o reajuste é sobre 
o vencimento. Max disse que os professores que não estão em sala de aula por 
conveniência da Administração, não fazem jus à GAM, portanto não terão nenhum 
aumento. O parlamentar lembrou que, sendo o reajuste somente em cima da GAM, as 
outras gratificações, como Tempo de Serviço, por exemplo, ficarão congeladas. 
 
O deputado Max afirmou que este ano já votou a favor de reajustes salariais para o 
Ministério Público, para o Tribunal de Contas, para a própria Assembleia, todos os 
aumentos incidiram sobre o vencimento. Questionou porque somente o reajuste dos 
professores está sendo sobre a gratificação, entendendo ser incorreto esta distinção. 
 
Por fim, o deputado Max Barros sugeriu que, caso a medida fosse realmente aprovada, 
ela deveria ser discutida judicialmente, tendo em vista ferir o que diz o Estatuto do 
Magistério e ser injusta para com os professores estaduais. 
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Abalado com a repercussão negativa dos golpes no Estatuto do Magistério e do 
aumento do ICMS, governador comunista chama sua bancada às falas para exigir 
lealdade, mas não tem como explicar a traição à lealdade de professores e cidadãos 
que confiaram em suas promessas. 

 
Flávio Dino exigiu de seus líderes fidelidad4e da bancada na Assembleia 

 
O governo Flávio Dino (PCdoB) obviamente vai tentar minimizar os efeitos – e pode até 
aparecer com pesquisa de aprovação popular surgida de uma hora para outra – mas o 
fato é que o comunista sofre desgaste atrás de desgaste desde o fim das eleições 
municipais. 
 
A repercussão do golpe conjunto nos consumidores e nos professores tem 
transformado Dino e seus aliados em motivo de piada, provocação e até agressões e 
xingamentos em redes sociais e aplicativos de troca de mensagens. (Releia aqui) 
 
E o governo comunista sentiu o golpe. 
 
Tanto que decidiu chamar os líderes de bancada para reuniões de emergência ainda na 
noite de quarta-feira, 15, após a suspensão das conquistas do Estatuto do Magistério, 
que acabou ocorrendo no mesmo dia do aumento da alíquota do ICMS, que vai punir, 
sobretudo, as camadas mais pobres da população. (Entenda aqui e aqui) 
 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/16/golpe-do-governo-contra-professores-vira-meme-de-internet/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/15/presente-de-flavio-dino-consumidor-mais-carente-vai-pagar-mais-na-conta-de-luz/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/16/um-dia-inesquecivel/
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Os protestos abalaram a confiança do Palácio dos Leões e dos seus representantes na Assembleia 

 
Erro de estratégia? Açodamento, forçação de barra desnecessária? 
 
Eram essas as perguntas que Dino e seus aliados tentavam responder, com os 
deputados, alguns com a mea culpa de ter antecipado a votação da MP do Magistério, 
que seria apenas ontem, mas foi votada – a toque-de-caixa – na mesma quarta-feira do 
golpe do ICMS. 
 
O fato é que, na visão da população comum, e, agora também, na visão de servidores 
públicos, desde os mais simples aos mais gabaritados, a certeza que se tem é que Flávio 
Dino e seu governo são diferentes de tudo o que pregaram. 
 
E isso vale também para o que Dino escreveu ao longo de sua trajetória… 
 
Da coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão 
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comunista… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/03/2017 

Representantes das polícias Militar, Civil e do Corpo de Bombeiros reuniram-se com 
deputados estaduais, sob a coordenação de Júnior Verde, para discutir questões sobre 
a carreira no Maranhão. 

 
Júnior Verde conduzindo o diálogo com policiais e bombeiros 

 
O deputado Júnior Verde (PRB) conduziu reunião da Comissão de Segurança Pública da 
Assembleia com representantes dos policiais militares, civis e bombeiros do Maranhão 
para definir uma agenda de trabalho que vise a retomada do diálogo com o governo 
Flávio Dino (PCdoB). 
 
Os militares e civis querem reativar o Decreto Governamental instituído pelo 
governador Flávio Dino em 2015. Assinado no início da gestão, o instrumento cria uma 
comissão representativa de praças e oficiais para discutir pontos da carreira como 
promoção, transferência e reajuste salarial. 
 
– Foram dois anos sem avanço algum. Precisamos voltar a conversar com o Governo 
do Estado para que nossas muitas demandas sejam atendidas – desabafou o sargento 
bombeiro Jean Marry, que é presidente da Associação dos Militares Bombeiros do 
Maranhão. 
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No comando da comissão, Júnior Verde garantiu que a Assembleia vai estabelecer uma 
agenda permanente para melhorar a Segurança Pública no Estado. 
 
– Pretendemos nos reunir todas as semanas para retomar as comissões 
representativas junto ao Governo. O diálogo será retomado, bem como 
acompanharemos todas as reuniões e buscaremos resultados – afirmou o 
parlamentar. 
 
Além da valorização dos servidores, os representantes policiais querem a 
reestruturação de todo o sistema de Segurança. 
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Fábio Braga também reconhece evento da Codevasf… 

 
Braga com Brandão, Flávio Dino, Kêmnia e Weverton: reconhecimento à Codevasf 

 
O deputado Fábio Braga (SD) destacou, em discurso na Assembleia Legislativa, o 
seminário ocorrido na segunda feira, dia 13, promovido pela Superintendência Regional 
da Codevasf. 
 
O evento da Codevasf teve o reconhecimento político de praticamente toda a classe 
política maranhense. 
 
– Mais de uma centena de técnicos e prefeitos de cidades do Maranhão estiveram 
aqui para participar da programação que visa facilitar e melhorar a relação entre a 
Codevasf e os municípios abrangidos por suas ações – acentuou. 
 
Na avaliação de Fábio Braga, a participação dos municípios mostrou o interesse dos 
prefeitos na busca de recursos para o estado. 
 
– A partir do seminário de ontem, vários prefeitos apresentaram pedidos aos 
deputados federais presentes, já de olho nos orçamentos futuros – finalizou o 
deputado. 
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Glalbert Cutrim assume comando da Comissão de Orçamento da Assembleia… 

 
Glalbert com os colegas de comissão: presidência 

 
O deputado Estadual Glalbert Cutrim (PDT) tomou posse na manhã de quarta-feira, 15, 
da presidência da Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da 
Assembleia Legislativa. 
 
– É uma grande responsabilidade assumir a presidência dessa comissão, que requer 
dedicação e comprometimento com o futuro do nosso Estado. Vamos intensificar o 
debate do orçamento, sempre buscando alternativas para o enfrentamento da crise 
financeira que assola o Brasil, e tem prejudicado a vida de milhares de pais de 
famílias, a exemplo do que aconteceu recentemente com os servidores dos estados 
do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul, que temos visto a lamentável situação de 
parcelamento de pagamento de salários – disse o deputado. 
 
O ato aconteceu na sala de comissões, e contou com a presença dos deputados 
Wellington do Curso (PP), Antônio Pereira (DEM) e Levi Pontes (PCdoB), que também 
fazem parte da Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de 
Trabalho, a qual Glalbert também tomou posse como vice-presidente. 
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Sousa Neto destaca os 30 anos da TV Mirante 

Do Blog de Zeca Soares 
 

 
Sousa Neto utiliza a tribuna da Assembleia Legislativa para homenagear a TV Mirante (Foto: JR Lisboa/Agência AL) 

 
O deputado estadual Sousa Neto (Pros) utilizou a Tribuna da Assembleia Legislativa 
nesta quinta-feira (16) para registrar os 30 anos da TV Mirante comemorado ontem 
(15). Para ele, a emissora é reconhecida pela sua qualidade. 
 
“A TV Mirante é reconhecida internacionalmente pelo seu trabalho e pela qualidade 
dos seus serviços. Uma TV que hoje é exemplo de qualidade no jornalismo, esporte e 
política”, destacou. 
 
O parlamentar destacou a prestação que a emissora realiza ao povo maranhense. 
“Meus parabéns pelos 30 anos, pela dedicação ao estado do Maranhão, por levar 
informação a toda população do estado em que pega a Rede Mirante que leva 
informação e presta um grande serviço à nossa sociedade”, acrescentou... 
 
Sousa Neto parabenizou os acionistas e a direção de jornalismo da emissora. “Quero 
parabenizar também a presidente do Grupo Mirante, Teresa Sarney, ao diretor 

http://www.blogsoestado.com/zecasoares/2017/03/16/sousa-neto-destaca-os-30-anos-da-tv-mirante/
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executivo Fernando Sarney, diretor de Jornalismo, Roberto Prado, todos os 
funcionários da TV Mirante pela passagem dos seus 30 anos. Parabenizar a todos os 
funcionários que trabalham na empresa, que se dedicam para levar informações aos 
lares em todo o estado do Maranhão”, finalizou. 
 
Na Câmara Municipal, o vereador de São Luís Marcial Lima também destacou a 
passagem dos 30 anos da TV Mirante. 
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Wellington toma posse como presidente da Comissão de Administração da Assembleia 

 
À frente da comissão, Wellington diz que trabalhará temas importantes para o desenvolvimento do Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) tomou posse da presidência da 
Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho da 
Assembleia Legislativa. O ato aconteceu na sala de comissões e contou com a presença 
dos deputados Glalbert Cutrim e Levi Pontes, que também fazem parte da Comissão. 
 
Durante o ato, Wellington destacou a importância de presidir a comissão e abordar 
temas referentes à política salarial do Estado, ao serviço público e à proteção às 
pessoas com deficiência, à mulher e à família. 
 
“Temos pela frente um grande desafio e, com isso, nossa dedicação a esse trabalho só 
aumenta. Trabalharemos temas importantes para o desenvolvimento do nosso 
Maranhão. Analisar Projetos, deliberar ações e, assim, estabelecer políticas que façam 
diferença na vida das pessoas”, disse Wellington ao fazer referência também as ações 
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desenvolvidas como vice-presidente das Comissões de Educação e Direitos Humanos, 
em 2015, e Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, em 2016. 
 
ENTENDA A COMISSÃO 
 
A Comissão de Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho é 
responsável pela análise de projetos que tratem sobre: 
 
– Política salarial do Estado; 
– Sindicalismo e organização sindical; 
– Organização político-administrativa do Estado e reforma administrativa; 
– Matéria relativa ao serviço público da administração estadual direta e indireta, 
inclusive fundacional; 
– Regime jurídico dos servidores públicos civis e militares, ativos e inativos; 
– Prestação de serviços públicos em geral; 
– Organização e funcionamento do sistema de previdência social do Estado do 
Maranhão; 
– Assuntos relativos à assistência social; 
– Política de proteção à pessoa com deficiência; 
– Respeito aos direitos da mulher e da família. 
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Roberto Costa tomará posse como Prefeito? Provavelmente não 

 
 
Ainda que esteja suspensa a liminar que indeferia Zé Vieira como ficha suja (reveja 
AQUI) pelo Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), isto não quer dizer 
necessariamente que o candidato concorrente nas eleições em 2016, Roberto Costa 
(PMDB) assuma a prefeitura de Bacabal. 
 
Isto porque, a notícia de que Costa pode assumir a prefeitura de Bacabal nada mais é 
do que o entendimento e alarde do próprio e de aliados da Coligação Bacabal Rumo ao 
Futuro que entraram com embargos de declaração contra a decisão que tornava Zé 
Vieira elegível. 
 
Além de Vieira ter se mantido como prefeito com liminar concedida pelo ministro 
Gilmar Mendes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE por sua vez entende 
que, nestes casos, uma nova eleição deverá ser realizada ou o presidente da Câmara 
dos Vereadores do município deverá assumir. E ao TSE cabe ainda o parecer final. 
 

  

http://www.blogjorgevieira.com/bacabal-mantido-indeferimento-da-candidatura-de-jose-vieira/
http://www.blogjorgevieira.com/bacabal-mantido-indeferimento-da-candidatura-de-jose-vieira/
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“Incoerência: A Marca da Oposição”, diz Rogério Cafeteira 

 
 
Ainda repercutindo a votação da Medida Provisória 230 – que concedeu o reajuste que 
tornou o salário dos professores maranhenses o maior de todo o Brasil -, o deputado 
Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia, destacou que falta coerência aos 
membros da Oposição. 
 
Ele lembrou o fato de, durante a votação da medida, nenhum parlamentar ter votado 
contra o aumento, mesmo os que falavam que a MP era ilegal. “A Oposição que diz que 
o Estatuto do Magistério foi rasgado, que é de mentira, se esquece de dizer que votou 
a favor da MP 230”, declarou o parlamentar, complementando que faltou coerência 
aos deputados que criticaram a legalidade e o benefício e depois mudaram 
rapidamente de pensamento ao votar a favor. 
 
“Se era ilegal, porque votaram a favor? Porque essa mudança repentina de 
pensamento? Isso para mim é incoerência ou mesmo oportunismo por, no fundo, 
saber que a medida é importante e extremamente positiva para os professores”, 
rechaçou Cafeteira. 
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Além da incoerência, o líder governista concluiu que toda a tentativa de barrar a 
votação da matéria foi simplesmente uma oportunidade de fazer palanque para alguns. 
“O voto deles foi declaradamente a favor da Medida. Então só se pode concluir que 
todo aquele circo que armaram foi para criar um palanque, porque o que vale é o voto 
e eles votaram a favor do aumento para os professores. Se fosse por convicção e não 
oportunismo, porque então não tiveram coragem de declarar voto contrário?”, 
questionou. 
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Golpe no Estatuto do Magistério ainda repercute 

 
Flávio convoca base governista no Palácio 

 
O duro golpe que o governo deu nos professores, na última quarta-feira (15) na 
Assembleia Legislativa, ainda repercute bastante. É grande a revolta dos educadores 
que tiveram o seu Estatuto do Magistério violados pelo governador Flávio Dino. 
O desgaste foi tão grande que governo sentiu o golpe e mandou chamar a base 
governista no Palácio dos Leões. Participaram da reunião de emergência com Flávio o 
presidente do Poder Legislativo, Humberto Coutinho, os deputados Othelino Neto, 
Rogério Cafeteira e o líder do ‘Blocão, Rafael Leitoa. 
 
O objetivo da reunião foi avaliar o saldo negativo que se criou em torno da aprovação 
da Medida Provisória N° 230/17, que é um reajuste que não incide sobre o vencimento 
e sim sobre a Gratificação por Atividade no Magistério (GAM), o que vai de encontro 
com que diz o artigo 32 do Estatuto. 
 
Os deputados submissos ao governo, que aprovara a MP 230, sentiram a pressão na 
Casa Legislativa e foram motivos de piadas, provocações e até agressões verbais nas 
redes sociais. 
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O Blog do Luis Pablo apurou que Flávio Dino disse aos parlamentares que esse 
desgaste é temporário e que nas próximas eleições o povo nem vai mais se lembrar. 
Será?! 
 
Só resta aguardar… 
 

 
Professores se manisfestaram na Assembleia 
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Deputado destaca aprovação de reajuste aos professores da rede estadual 

 
Othelino Neto destacou aprovação da MP 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi à tribuna, nesta quinta-feira (16), 
destacar a aprovação da Medida Provisória 230, que reajusta em 8% o salário dos 
professores da rede estadual e que garante outras vantagens. “Em um momento de 
extrema crise nacional, onde estado nenhum da Federação concede aumento aos 
servidores, onde Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul não podem nem pagar a folha do 
mês, o nosso Maranhão que até, há pouco tempo, só era notícia nacional por vexames, 
agora se destaca no país como um Estado que consegue conceder reajustes”, disse. 
 
Othelino destacou também que, nos últimos 15 dias, foram aprovados na Assembleia 
Legislativa, com a rapidez e a responsabilidade que os deputados têm, reajustes para 
os servidores do Tribunal de Justiça do Estado, do Ministério Público do Maranhão, do 
Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa e aos professores da rede pública 
estadual. “Aqui no Maranhão, nós estamos mostrando que, administrando recursos de 
forma transparente, é possível valorizar o servidor público e manter uma ampla 
carteira de investimentos”, comentou. 
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O deputado disse que, conversando com o secretário de Educação, Felipe Camarão, ele 
afirmou que tem uma escola por dia sendo inaugurada no Estado. Segundo Othelino, 
há colégios reformados que estão sendo inaugurados e entregues à população. O 
parlamentar citou também obras básicas como uma série de poços artesianos, milhares 
de quilômetros de estradas, que estão sendo não só construídas como recuperadas no 
Maranhão, e isso tudo em um ambiente de extrema crise. 
 
Othelino citou também os IEMA’s – em construção e alguns já estão sendo inaugurados 
– hospitais, que estão sendo abertos no Maranhão todo e que funcionam para atender 
as pessoas. “Enfim, há uma ampla variedade de investimentos que nós podemos 
comemorar. Apesar das dificuldades, o nosso Estado está avançando e mudando. 
Ontem, nós demos uma prova. Nós confirmamos, mais uma vez, a responsabilidade 
desta Assembleia, apesar de toda a discussão e tentativa de desvirtuar um ganho, sem 
dúvida, para os professores”, disse. 
 
Sobre a aprovação, por unanimidade, da Medida Provisória 230, que concede reajuste 
aos professores, Othelino disse que comemora o avanço dos professores. “Saio e ando 
em qualquer lugar. Para aqueles que ainda tiverem dúvidas, posso explicar com muita 
tranquilidade a razão do meu voto e o quanto eu me orgulho de poder colaborar e ter 
votado para transformar em lei uma Medida Provisória que vai ajudar a melhorar a 
vida de diversos educadores e de suas respectivas famílias”, afirmou. 
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Assembleia concede Título de Cidadão Maranhense ao médico Wilmar Rodrigues 

 
Othelino Neto justificou que o Título de Cidadão Maranhense ao médico Wilmar Rodrigues é pelos relevantes serviços  
prestados à sociedade maranhense 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão concedeu, nesta quinta-feira (16), Título de 
Cidadão Maranhense ao médico Wilmar Rodrigues de Souza, natural de Itarumã, no 
Estado de Goiás. A honraria veio do Projeto de Resolução Legislativa de autoria do 
deputado estadual Othelino Neto (PCdoB). 
 
A sessão solene foi presidida pelo deputado estadual Rafael Leitoa (PDT). Além de 
Othelino e do homenageado, a secretária adjunta de Saúde, Sílvia Raimunda Costa 
Leite, fez parte da mesa de trabalhos, representando o prefeito de São Luís, Edivaldo 
Holanda Jr (PDT). 
 
Othelino Neto justificou que o Título de Cidadão Maranhense ao médico Wilmar 
Rodrigues é pelos relevantes serviços prestados à sociedade maranhense, ao longo de 
tantos anos, e por ter adotado a capital maranhense como sua moradia e de sua 
família. Segundo ele, a concessão cumpre o senso de justiça e é o reconhecimento pelo 
excelente trabalho que ele tem realizado na preservação da saúde e da vida das 
pessoas no Estado. 
 
Durante o seu pronunciamento, Othelino Neto destacou o trabalho de Wilmar 
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Rodrigues na área da Saúde em São Luís, cuidando da vida das pessoas em hospitais 
públicos e particulares. 
 
“Várias pessoas já recuperaram a saúde, graças ao trabalho do Dr Wilmar.  Isso é uma 
marca muito importante de um profissional que escuta seus pacientes nas situações 
mais difíceis, tendo assim também o seu lado psicólogo. Não costumo conceder títulos 
com muita frequência e, somente apresento projeto para tal, quando a pessoa 
realmente merece. Seja bem-vindo à maranhensidade”, disse Othelino Neto. 
 
Em seu discurso, o médico Wilmar Rodrigues agradeceu a concessão do Título de 
Cidadão e disse que já era maranhense de coração e passou a ser fato, de forma oficial, 
a partir de agora. “Há 39 anos, moro no Maranhão e já me sentia maranhense. Esse 
título sé veio ratificar essa maranhensidade. Eu tenho muito orgulho de ser 
maranhense. Agora, sou maranhense de coração e de fato”, disse o homenageado. 
 
Durante a solenidade, a filha de Wilmar, a advogada Juliana de Souza, também 
discursou e agradeceu a Assembleia Legislativa pela concessão do Título de Cidadão ao 
pai. “Estamos orgulhosos, porque ele merece esse reconhecimento”, disse a jovem. 
 


