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Assembleia Legislativa realiza animada festa em homenagem ao Dia dos Pais
Em clima de confraternização e muita alegria, a Assembleia Legislativa, por meio do
Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), realizou, na tarde-noite desta
quinta-feira (15), uma animada festa em comemoração ao Dia dos Pais. O evento,
realizado na Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), contou com a presença,
dentre outras autoridades, do presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto
(PCdoB), e da presidente do Gedema Ana Paula Lobato.

Comparecerem pais servidores, familiares, dirigentes da Assembleia, os deputados Zito
Rolim (PDT), Dr. Yglésio (PDT) e o professor Marco Aurélio (PCdoB); o prefeito de Codó,
Francisco Nagib (PDT), e o secretário de Estado de Articulação Política e Comunicação,
Rodrigo Lago.
A Banda Mixtura Fina abriu o evento dando o tom de descontração e animação da festa
com um diversificado repertório. Em seguida foi a vez da atração surpresa, a exibição da
jovem dupla sertaneja integrada pelos irmãos Fernando e Franco.
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O deputado Othelino Neto fez a saudação aos pais servidores, destacando a importância
daquele momento de congraçamento, organizado com muito carinho pelo Gedema.
“Essa é a forma que temos de cumprimentar cada papai servidor da Assembleia
Legislativa. Desejo muitas felicidades a todos os papais aqui presentes, que Deus os
abençoe e que tenhamos muitas alegrias no restante deste ano, para que possamos
estar sempre em paz, sempre com esperança e sempre com fé de que as coisas
melhorarão. Parabéns a todos!”, declarou.
A esposa do deputado Othelino e presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, também se
pronunciou, saudando os pais: “Sejam todos muito bem-vindos a essa festa que o
Gedema preparou para vocês com toda dedicação e carinho. Desejo que seja uma noite
muito divertida. Trouxemos um presente para vocês, a dupla Fernando e Franco, que foi
a surpresa da noite. Espero que estejam gostando. Todo dia é dia de se comemorar quem
a gente ama e quer bem. Vocês, pais, são heróis do dia a dia, são batalhadores. Parabéns!
Divirtam-se porque essa festa é toda de vocês”.
Confraternização da família ALEMA
“Estou muito feliz em fazer parte do grupo de colaboradores da Assembleia e, mais
ainda, como pai, de participar dessa belíssima festa promovida pelo Gedema. Esse é um
momento especial porque celebramos o Dia dos Pais. O presidente Othelino e a Ana
Paula têm o prazer de proporcionar este momento para abraçar e parabenizar cada pai
da Assembleia. Também sou pai e abraço a todos os pais aqui presentes, desejando-os
muitas felicidades”, afirmou o diretor geral da Assembleia, Valney Pereira.
Os deputados Zito Rolim, professor Marco Aurélio e Dr. Yglésio ressaltaram a
importância da Assembleia comemorar o Dia dos Pais, parabenizando o Gedema pela
realização e organização da festa. “É um ato de reconhecimento ao servidor da
Assembleia, aquele que com toda dificuldade consegue conduzir sua família para o bem.
Os pais da Assembleia são merecedores dessa linda festa. É o reconhecimento de cada
pai servidor desta Casa”, frisou Zito Rolim.
O secretário de Estado de Articulação Política e Comunicação disse que veio trazer o
abraço do chefe do poder Executivo, o governador Flávio Dino (PCdoB), a todos os pais
servidores e felicita-los pelo transcurso do Dia dos Pais. “A Assembleia é uma parceira
do Governo do Estado, deliberando, apresentando e aperfeiçoando propostas do
governo. Estamos aqui, para juntos, abraçarmos os pais servidores da Casa do Povo”,
complementou.
Sorteio de brindes
Durante a festa foram sorteados dezenas de prêmios. O presidente da Assembleia
sorteou o primeiro prêmio e o agraciado da noite foi o servidor do gabinete da
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Presidência, Railton Campos Costa. “Estou muito feliz. Foi a primeira vez que fui sorteado
numa festa dos pais. Gostei do prêmio. A festa está maravilhosa!”, declarou.
A festa dos pais da Assembleia teve como tema “Pai, educa, sonha, acompanha e luta”
e foi encerrada com um jantar com cardápio variado, servido a todos os presentes, e um
show com a Banda Mixtura Fina.
Avaliação
Para o servidor da Diretoria Financeira, Evandro Camargo Sousa, há 38 anos na
Assembleia, pai de três filhos e avô de uma neta, a iniciativa da Assembleia de fazer a
festa dos pais demonstra o compromisso da direção da Casa em valorizar e respeitar o
servidor. “Sempre participei das festas da Assembleia. É um momento de integração dos
servidores. A gente conhece mais pessoas e faz novas amizades. Gostei e parabenizo o
Gedema pela organização”, ressaltou.
“Agradecemos o Gedema e o presidente Othelino Neto por promover essa festa. Nós,
como pais, estamos felizes por estarmos compartilhando essa festa maravilhosa. É uma
demonstração de respeito e consideração aos servidores da Assembleia por parte da
Mesa Diretora e do Gedema”, disse o vice-presidente da Associação dos Servidores da
Assembleia, Misael Dias Prazeres.
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Estado Quebrado – O Relatório Bomba!

Adriano: “o Maranhão precisa sair do maior retrocesso administrativo, econômico e social dos últimos anos”

Por Adriano Sarney*
A Secretaria do Tesouro Nacional, no seu importante Boletim de Finanças dos Entes
Subnacionais 2019, publicado neste mês de agosto, escancarou o que já vínhamos
denunciando neste espaço; o governo estadual está quebrado! Os dados do poder
federal consistem em uma verdadeira bomba por três motivos: mostram que o governo
extrapolou a lei de responsabilidade fiscal, que não está mais apto a receber garantia da
União e que pode estar maquiando números oficiais para esconder a verdadeira situação
da administração pública.
O artigo 169 da Constituição Federal estabelece que lei complementar disporá sobre
limites para a despesa com pessoal da União, dos Estados, Distrito Federal e dos
Municípios. A lei que hoje cumpre esse dispositivo da Constituição é a Lei Complementar
número 101 de 2000, denominada Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF). De acordo com
o artigo 19 da LRF, a despesa com pessoal dos Estados e do Distrito Federal não pode
ultrapassar 60% da receita corrente líquida. Quando Flávio Dino assumiu o Governo do
Maranhão, o percentual de despesa com pessoal era de 38,7% da receita estadual, hoje,
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segundo o relatório do Tesouro, este número é de 60,22%, portanto extrapolando a Lei
de Responsabilidade. O órgão destaca que o Maranhão passou a descumprir o limite em
2018. E vai além, a evolução da despesa com pessoal cresceu 85% entre 2011 e 2018 no
Maranhão, sendo a segunda maior do Brasil, perdendo apenas para o Estado do Rio de
Janeiro. Todos nós sabemos onde o governo carioca chegou!
O Boletim chama atenção para uma questão gravíssima; os cálculos utilizados por alguns
Estados, incluindo o Maranhão, podem não refletir a realidade das finanças estaduais. O
documento revela na página 33: “a apuração dos dados ajustados pelo Tesouro aponta
os Estados que estariam descumprindo o limite de 60%, mesmo que os dados oficiais
divulgados pelo Estado não indiquem o descumprimento. Além disso, é possível que esse
excesso de gastos com pessoal não captado pelos demonstrativos oficiais estaduais seja
parte relevante dos motivos da crise fiscal vivenciada por alguns Estados nos últimos
anos.” Os números de 2018 apresentados pela Secretaria de Planejamento na
Assembleia Legislativa divergem dos divulgados nesse estudo.
O relatório demonstra também que o governo estadual deixou de ser bom pagador em
2018 quando teve a sua nota de crédito rebaixada de B para C. Na prática isto significa
que o Estado não está mais apto a receber garantia da União para a contração de novos
empréstimos, caso necessário. A razão desse rebaixamento foi o aumento
indiscriminado das despesas e o consequente resultado dos crescentes déficits primários
nas contas públicas. Em 2017 o resultado primário (receitas menos despesas) foi de
negativos R$ 601 milhões e o de 2018 foi de negativos R$ 809 milhões.
O governo comunista se nega em admitir a péssima condição em que submeteu os
maranhenses. Mesmo com aumentos absurdos de impostos, a administração gasta
muito e gasta mal. A prova desses mais de 4 anos de descaso agora surge no documento
do Tesouro Nacional. A solução imediata para esse problema é: diminuir a máquina
pública, cortar despesas desnecessárias, utilizar a tecnologia e colocar em prática
métodos inovadores da gestão pública (ex. PPPs). A primeira iniciativa deveria ser a
extinção dos milhares de cargos políticos indicados por aliados de Flavio Dino. A redução
do número de secretarias também deveria ser uma prioridade, somos o estado que mais
tem secretarias no Brasil.
O Maranhão precisa sair do maior retrocesso administrativo, econômico e social dos
últimos anos.
*Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne,
França) e em Gestão pela Universidade Harvard
Email: jadrianocs@post.harvard.edu
Twitter: @AdrianoSarney
Facebook: @adriano.sarney
Instagram: @adrianosarney
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Com Assis Ramos e Marco Aurélio definidos, disputa em Imperatriz será dura e com
desfecho imprevisível

Assis Ramos e Marco Aurélio vão polarizar disputa que deve ter também Sebastião
Madeira, Ildon Marques e Karol Pereira, ex-mulher do deputado Antônio Pereira

Movimentos recentes indicam que o quadro de pré-candidatos à Prefeitura de
Imperatriz caminha rapidamente para uma definição. Na seara situacionista, nenhuma
dúvida sobre a pré-candidatura do prefeito Assis Ramos (DEM). No campo oposicionista,
o deputado estadual Marco Aurélio (PCdoB) está definido como o nome que será
apoiado pelo Palácio dos Leões, caminhando também para a definição das précandidaturas dos ex-prefeitos Sebastião Madeira (PSDB) e Ildon Marques (PP), além de
um projeto de candidatura do MDB, cujo nome ainda não está definido, e do PT, que
também ainda não resolveu se lançará mesmo um candidato. Há rumores acerca de
outros projetos, mas nada confirmado até agora. O fato é que a Princesa do Tocantins,
que detém o cacife de ser o segundo maior e mais rico colégio eleitoral do Maranhão,
com uma população de quase 300 mil habitantes, terá seu comando disputado
fortemente pelo prefeito Assis Ramos, que vai jogar pesado para permanecer no poder,
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e pelo deputado Marco Aurélio, cujo desafio é transformar o Governo Flávio Dino no
parceiro da administração da antiga Vila do Frei.
O prefeito Assis Ramos não está disposto a passar a faixa para um adversário em Janeiro
de 2021. Ele não tem uma base política articulada, mas decidiu, numa guinada radical e
de alto risco político e eleitoral, trocar o MDB – pelo qual se elegeu em 2016, abrindo
mão do apoio do Grupo Sarney – pelo DEM, numa operação articulada pelo presidente
regional, deputado federal Juscelino Filho, e apoiada pelo chefe maior do partido no País,
o prefeito de Salvador, ACM Neto. Mas nem tudo é harmonia dentro do DEM, uma vez
que o deputado estadual Antônio Pereira (DEM), que tem base forte em Imperatriz,
surpreendeu jornalistas ao revelar que está “preparando” o lançamento da précandidatura da sua ex-mulher, Karol Pereira, à prefeita de Imperatriz. Mesmo que esse
projeto envolva outro partido, o fato de Antônio Pereira pertencer ao DEM e apoiá-lo,
não declarando apoio ao prefeito Assis Ramos, indica um racha na agremiação do
prefeito. Nada, porém, que não possa ser consertado pelo comando democrata.
No campo oposicionista, a situação mais confortável é a do deputado Marco Aurélio cuja
candidatura está praticamente definida dentro do PCdoB. Ele se consolidou dentro da
aliança liderada pelo governador Flávio Dino, depois da desistência do secretário
estadual de Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB) e do deputado Rildo Amaral (SD), que
abriram mão dos seus projetos de candidatura para apoiá-lo. Atual líder do Bloco
Parlamentar Unidos pelo Maranhão, que reúne 26 deputados e forma a base de
sustentação do Governo do Estado na Assembleia Legislativa, Marco Aurélio é um dos
integrantes mais destacados do chamado “núcleo duro” do Palácio dos Leões e uma das
principais referências do PCdoB. Um dos seus trunfos é o apoio que receberá do PDT,
que não terá candidato. Como líder da base governista, tem atuação política em todo o
estado, mas não descuida de manter o foco em Imperatriz. As pesquisas divulgadas até
aqui o apontam como líder nas preferências do eleitorado, seguido do prefeito Assis
Ramos.
Sobre os demais projetos de candidatura, o que se sabe até aqui é o mais definido é o
do ex-prefeito Sebastião Madeira (PSDB), que será apoiado pelo senador tucano Roberto
Rocha e, provavelmente, pelo Palácio do Planalto. O ex-prefeito Ildon Marques (PP)
admitiu várias vezes que pode ser candidato, embora não tenha feito uma declaração
definitiva sobre o assunto. Se não entrar na disputa, é provável que o ex-prefeito declare
apoio ao prefeito Assis Ramos, posição que poderá ter também o MDB, caso não
encontre um nome de peso disposto a encarar as urnas. A expectativa fica agora pelo
desenrolar das declarações do deputado Antônio Pereira sobre o provável lançamento
da candidatura da sua ex-mulher Karol Pereira.
O fato é que a disputa pelo comando de Imperatriz será dura e de desfecho até agora
imprevisível.
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