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Ricardo Murad mantém candidatura ao governo 

 
 
Ex-secretário de Saúde acusado pela Polícia Federal de ter liderado um esquema de 
desvio de R$ 1 bilhão, Ricardo Murad mantém até agora sua candidatura ao governo. 
 
Há uma expectativa que o lançamento seja feito no início de maio, com a presença da 
cúpula nacional do PRP. 
 
Segundo apurou o blog, o partido de Murad não terá candidatos a senador.  
 
Além de Ricardo, devem também concorrer pelo PRP a filha Andrea Murad (deputada 
federal) e Souza Neto (deputada estadual). 
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CCJ começa a analisar Medida Provisória com reajuste para professor 

 
 
A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa (CCJ) começou 
a analisar, na reunião desta terça-feira (17), a Medida Provisória 272, que trata de 
reajuste para professores do subgrupo do magistério da educação básica. Participaram 
do encontro os deputados Glalbert Cutrim (PDT); Rogério Cafeteira (DEM); César Pires 
(PV); Antônio Pereira (PV); Eduardo Braide (PMN); Marco Aurélio (PCdoB); e Welington 
do Curso (PSDB). 
 
O presidente da CCJ disse que remeteu para a publicação emendas dos deputados César 
Pires e Eduardo Braide, que propõem que a reposição seja retroativa a janeiro; e que 
todos recebam 10%. O líder do governo na Al, Rogério Cafeteria, explicou que os índices 
são distintos (6,8% e 10%), para permitir a equiparação dos vencimentos e que não 
fiquem abaixo do mínimo. 
 
A reunião foi bastante concorrida, com a participação de sete deputados e vários 
professores. O presidente da CCJ informou que, após a publicação das emendas, o tema 
provavelmente será tratado na próxima reunião, na outra semana. 
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Após o fim da reunião da CCJ, Eduardo Braide, César Pires e Wellington do Curso tiveram 
um encontro reservado com os professores, para debater estratégias para garantir a 
aprovação das emendas na CCJ da próxima semana. 
 
Algumas outras matérias foram apreciadas na reunião, a exemplo da Medida Provisória 
270 /2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei 7.936, de 14 de julho de 2003, 
que cria o Fundo Estadual para Habitação e Desenvolvimento Urbano. O parecer do 
relator, Glalbert Cutrim, foi aceito, com aprovação de emenda dele que inclui um 
representante do Legislativo no Conselho. 
 
Passou também o parecer favorável do relator Glalbert Cutrim ao projeto da lei ordinária 
030/2018, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o mesmo poder a celebrar 
Contrato de Concessão de Uso Onerosa de área de terras e edificações do denominado 
“Parque Independência”. 
 
Receberam sinal verde ainda o projeto de lei ordinária 048/2018, com parecer conjunto 
das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania; e Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias, de autoria do Poder Executivo, que institui o Programa de Atendimento 
Integral à Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar, relatado pelo deputado 
Carlinhos Florêncio (PCdoB); e o 233/2015, de autoria do deputado Rafael Leitoa (PDT), 
que dispõe sobre a Política Estadual de Resíduos Sólidos, relatado por Glalbert Cutrim. 
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O deputado Zé Inácio participou nesta terça-feira (17) do encontro ‘A abolição inacabada 
– 130 anos e a permanência do racismo’. 

 
 
O evento que é promovido pela CUT através da Secretaria Nacional de Combate ao 
Racismo. 
 
O deputado participou da mesa ‘Combate ao Racismo e de resgate da história dos 
negros’ e falou sobre seus projetos de lei e proposições que visam dar mais dignidade e 
valorizar o povo negro do Maranhão. 
 
Entre as ações do deputado estão os projetos de lei que criam o dia estadual das 
trabalhadoras domésticas – 27 de abril, o feriado estadual do dia da consciência Negra – 
20 de novembro, o projeto de lei que destina 20% de vagas em concursos no âmbito 
legislativa estadual para negros, além da criação da medalha negro Cosme, para 
homenagear lideranças no âmbito nacional e estadual que dedicaram ou dedicam-se a 
luta em favor do povo negro. 
 
O parlamentar comentou ainda a importância de haverem mais deputado estaduais e 
federais, senadores, vereadores, prefeitos, gestores negros para contribuir nessa luta. 
 
Zé Inácio lembrou que o dia 20 de novembro, agora feriado estadual do dia da 
consciência Negra, “não será só mais um dia para que não estejamos em nossos locais 
de trabalho, mas sim um dia para comemorar as lutas daqueles que muito fizeram por 



 

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 

nós no passado e dos que no dia-a-dia continuam na luta. E mais que isso, reivindicar 
direitos em favor da população negra e manifestar pelo combate ao racismo”. 
 
Participaram da mesa também o Secretário Estadual de Igualdade Racial Gerson 
Pinheiro, o Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT Martvs das Chagas e a 
sindicalista e economista norte-americana do Solidarity Center Jana Silverman. 
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Rigo Teles pede o apoio da Assembleia para emancipar povoados do Maranhão 

O deputado Rigo Teles (PV) anunciou, ontem, terça-feira (17), que está mobilizando a 
Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional da Assembleia 
Legislativa, para tornar realidade o sonho de emancipação política de vários povoados 
do Maranhão, especialmente os da região Central do Estado. 
 

 
 
O anúncio foi feito depois que Rigo Teles recebeu, em seu gabinete, um grupo de 
lideranças políticas e comunitárias dos povoados Cocos do município de Mirador, 
Ipiranga e Santa Vitória de Barra do Corda, liderados pelo prefeito Roni Souza e pelos 
vereadores João Pedro e Graça do Ivan. 
 
Ao receber a documentação comprovando que os povoados podem ser emancipados, 
Rigo Teles pediu o apoio de todos os deputados, para viabilizar a aprovação do projeto 
de emancipação política dos povoados, que já passou por todas as comissões do 
Congresso Nacional e será votado no dia 15 de maio. 
 
LUTA EM BRASÍLIA 
 



 

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 

Recentemente, Rigo Teles participou, na Câmara Federal, de importante reunião da 
Comissão Especial do PLP 137/15, que trata da emancipação. Na ocasião, Rigo lutou pela 
emancipação dos povoados do Maranhão, especialmente Ipiranga e Santa Vitória, em 
Barra do Corda, e Alto Brasil, de Grajaú. 
 
O parlamentar ressaltou que depois da aprovação do PLP 137/15, será devolvida às 
Assembleias Legislativas a prerrogativa de legislar sobre a emancipação dos povoados. 
“Conhecemos os municípios emancipados em 1994, com as eleições em 96, e 
percebemos o progresso e a prosperidade”, disse. 
 
Na ocasião, Rigo Teles citou como exemplo Fernando Falcão que, antes de ser 
emancipado de Barra do Corda, era considerado um dos municípios mais miseráveis do 
Brasil, e hoje é um exemplo para o Maranhão, porque se desenvolveu, prosperou e 
cresceu no Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 
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César Pires defende direitos assegurados no Estatuto do Magistério 

 
Pires em defesa dos professores na comissão de Educação da Assembleia 

 
Os deputados César Pires e Eduardo Braide apresentaram na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa (CCJ) emendas à Medida Provisória 272, 
que trata de reajuste para professores do subgrupo do magistério da educação básica. 
 
Eles propuseram que a reposição salarial da categoria seja retroativa a janeiro e que 
todos recebam 10% de aumento em seus vencimentos. 
 
Pela MP 272, serão aplicados percentuais de 6,8% a 10% nos vencimentos dos 
professores. “Queremos corrigir essa grave injustiça que o governo estadual está 
cometendo com os professores, propondo reajuste diferenciado. Defendemos o 
respeito ao Estatuto do Magistério, que estabelece janeiro como data-base da categoria 
e que prevê a concessão de reajuste linear para os professores. 
 
Não podemos aceitar que uns recebam menos que outros. É um absurdo”, declarou 
César Pires, ao justificar sua emenda. 
 
O presidente da CCJ, Glalbert Cutrim (PDT), disse que remeteu as emendas dos 
deputados César Pires e Eduardo Braidepara a publicação. 
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Após a reunião da Comissão, Braide, César Pires e Wellington do Curso tiveram um 
encontro reservado com os professores, para debater estratégias para garantir a 
aprovação das emendas na CCJ da próxima semana, em reunião prevista para terça-feira 
(24). 
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Zé Inácio participa de mesa sobre o combate ao racismo… 

 
 
O deputado Zé Inácio participou nesta terça-feira (17) do encontro ‘A abolição inacabada 
– 130 anos e a permanência do racismo’. 
 
O evento que é promovido pela CUT através da Secretaria Nacional de Combate ao 
Racismo. 
 
O deputado participou da mesa ‘Combate ao Racismo e de resgate da história dos 
negros’ e falou sobre seus projetos de lei e proposições que visam dar mais dignidade e 
valorizar o povo negro do Maranhão. 
 
Entre as ações do deputado estão os projetos de lei que criam o dia estadual das 
trabalhadoras domésticas – 27 de abril, o feriado estadual do dia da consciência Negra – 
20 de novembro, o projeto de lei que destina 20% de vagas em concursos no âmbito 
legislativa estadual para negros, além da criação da medalha negro Cosme, para 
homenagear lideranças no âmbito nacional e estadual que dedicaram ou dedicam-se a 
luta em favor do povo negro. 
 
O parlamentar comentou ainda a importância de haverem mais deputado estaduais e 
federais, senadores, vereadores, prefeitos, gestores negros para contribuir nessa luta. 
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Zé Inácio lembrou que o dia 20 de novembro, agora feriado estadual do dia da 
consciência Negra, “não será só mais um dia para que não estejamos em nossos locais 
de trabalho, mas sim um dia para comemorar as lutas daqueles que muito fizeram por 
nós no passado e dos que no dia-a-dia continuam na luta. E mais que isso, reivindicar 
direitos em favor da população negra e manifestar pelo combate ao racismo”. 
 
Participaram da mesa também o Secretário Estadual de Igualdade Racial Gerson 
Pinheiro, o Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT Martvs das Chagas e a 
sindicalista e economista norte-americana do Solidarity Center Jana Silverman. 

 

  



 

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: 
Andrea denuncia Flávio Dino na Procuradoria Geral da 

República… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/04/2018 

Andrea denuncia Flávio Dino na Procuradoria Geral da República… 

 
Andrea Murad: denúncia contra Flávio Dino 

 
A deputada estadual Andrea Murad protocolou nesta quarta-feira (18) uma 
representação denunciando o governador Flávio Dino no envolvimento do esquema de 
desvios de recursos da saúde, revelado por Mariano de Castro Silva. A denúncia foi 
direcionada à Procuradoria Geral da República. 
 
“Entrei com uma representação na Procuradoria Geral da República, para a procuradora 
geral Raquel Dodge, em Brasília, contra o governador Flávio Dino para que ele seja 
investigado e seja apurada a sua responsabilidade como chefe do esquema de desvios 
na SES que resultou no suicídio do médico. Esse caso do Mariano, foram fatos 
gravíssimos, ele deixou claro que o governador faz parte desse esquema como figura 
maior. Não podemos restringir esse escândalo em torno dos funcionários apenas da 
saúde. Não foram atos isolados e a carta de Mariano demonstra isso claramente. A carta 
cita Flávio Dino, Carlos Lula e sua esposa, a carta cita Marcos Pacheco e cita Karla 
Trindade, a adjunta e militante do PCdoB”, disse a deputada. 
 
Na Representação, a deputada narra os acontecimentos dos últimos dias, em 
decorrência da publicação das cartas de Mariano, que culminaram na morte do ex-
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assessor do governo, e apontado pela Polícia Federal, na Operação Pegadores, como o 
operador do esquema de desvios na saúde.  
 
“Como Vossa Excelência pode perceber o caso é muito sério, envolve diretamente um 
governador de Estado (que tem foro no STJ), há provas e indícios de organização 
criminosa, peculato e lavagem de dinheiro, afora outros ilícitos que estão ocultos na 
gigantesca engrenagem criminosa que o representado-governador montou no 
Maranhão. É urgente que Vossa Excelência adote as medidas cabíveis e necessárias para 
fazer cessar os ilícitos e, para tanto, requer que seja pedida a abertura de inquérito junto 
ao STJ ou abertura de procedimento para ensejar rápida e eficaz apuração de todos os 
fatos e pessoas mencionadas nos documentos (relatório e carta) produzidos por Mariano 
de Castro Silva”, cita a representação.  
 
A parlamentar fez a leitura completa da Representação para registro nos anais da 
Assembleia Legislativa e discorreu sobre o caos em que se encontra a Saúde Pública no 
Maranhão, fruto da má gestão do governador Flávio Dino e reflexo das irregularidades e 
desvios denunciados na carta de Mariano, divulgada pela imprensa. 
 
“É por isso a péssima prestação de serviços nas unidades do estado.  Demonstrando uma 
completa desorganização, má gestão da saúde pública. Sistema capenga, irregular, 
hospitais com falta de materiais, falta de medicamentos, médicos com salários 
atrasados, enfermeiros sem receber o salário da convenção coletiva de trabalho. 
Empregados sem décimo terceiro, sem direito a férias, com todos os direitos trabalhistas 
e constitucionais desrespeitados. É retirado o pouco que os trabalhadores já têm para 
outras finalidades. E tira dos médicos, dos enfermeiros, dos medicamentos, dos serviços 
dos pacientes. E esse caos que está na saúde é reflexo de todos esses acontecimentos 
que ocorrem na gestão de Flávio Dino, de 2015 pra cá. Hoje a saúde estadual no 
maranhão está completamente falida”, discursou Andrea. 
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Deputado Zé Inácio participa de mesa sobre o combate ao racismo 

 
Zé Inácio ressaltou importância de haver mais deputado estaduais e federais, senadores, vereadores,  
prefeitos, gestores negros engajados à luta 

 
O deputado Zé Inácio participou nesta terça-feira (17) do encontro “A abolição inacabada 
– 130 anos e a permanência do racismo”. O evento que é promovido pela CUT através 
da Secretaria Nacional de Combate ao Racismo. 
 
O deputado participou da mesa ‘Combate ao Racismo e de resgate da história dos 
negros’ e falou sobre seus projetos de lei e proposições que visam dar mais dignidade e 
valorizar o povo negro do Maranhão. 
 
Entre as ações do deputado estão os projetos de lei que criam o dia estadual das 
trabalhadoras domésticas – 27 de abril, o feriado estadual do dia da consciência Negra – 
20 de novembro, o projeto de lei que destina 20% de vagas em concursos no âmbito 
legislativa estadual para negros, além da criação da medalha negro Cosme, para 
homenagear lideranças no âmbito nacional e estadual que dedicaram ou dedicam-se a 
luta em favor do povo negro. 
 
O parlamentar comentou ainda a importância de haverem mais deputado estaduais e 
federais, senadores, vereadores, prefeitos, gestores negros para contribuir nessa luta. 
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Zé Inácio lembrou que o dia 20 de novembro, agora feriado estadual do dia da 
consciência Negra, “não será só mais um dia para que não estejamos em nossos locais 
de trabalho, mas sim um dia para comemorar as lutas daqueles que muito fizeram por 
nós no passado e dos que no dia-a-dia continuam na luta. E mais que isso, reivindicar 
direitos em favor da população negra e manifestar pelo combate ao racismo”. 
 
Participaram da mesa também o Secretário Estadual de Igualdade Racial Gerson 
Pinheiro, o Secretário Nacional de Combate ao Racismo do PT Martvs das Chagas e a 
sindicalista e economista norte-americana do Solidarity Center Jana Silverman. 
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Wellington aciona MPF para confirmar inconstitucionalidade da apreensão de veículos 
por débito de IPVA 

 
Wellington ressaltou que o pedido não é seu, enquanto deputado estadual, mas da população, principalmente  
dos homens e mulheres que estão tendo os seus carros e motos apreendidos e leiloados por Flávio Dino 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) protocolou, na tarde da última terça-
feira (17), representação no Ministério Público Federal para se posicionar em relação 
àapreensão de carros por não pagamento do IPVA no Maranhão. A representação foi 
encaminhada à Dra. Talita de Oliveira, titular da Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão, Ordem Econômica e Consumidor. 
 
No pedido, Wellington solicita que o MPF ajuíze Ação Civil Pública a fim de suspender a 
apreensão de veículos tendo por motivo o não pagamento do IPVA, caracterizando o 
efeito de confisco ao tributo, prática constitucionalmente vedada. 
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“O pedido aqui feito não é meu enquanto deputado estadual, mas sim da população e, 
principalmente, dos homens e mulheres que estão tendo os seus carros e motos 
apreendidos e leiloados por Flávio Dino. Em menos de 3 anos, o Governo já leiloou mais 
de 12 mil veículos. O STF já consolidou entendimento de que tal prática é 
inconstitucional. Não se pode confiscar o bem do cidadão. Esperamos que seja ajuizada 
a Ação e, de imediato, se conceda a liminar impedindo que o Governador, de forma 
arbitrária, continue apreendendo e arrecadando com os bens do trabalhador, disse 
Wellington. 
 
Na Assembleia, tramita o Projeto de Lei 99/2017, de autoria do deputado Wellington, 
que busca impedir a apreensão de veículos pelo não pagamento do IPVA, algo que já é 
válido em outros estados, a exemplo do Tocantins. 
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César Pires e Braide defende direitos assegurados no Estatuto do Magistério 

 
 
Os deputados César Pires e Eduardo Braide apresentaram na Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania da Assembleia Legislativa (CCJ) emendas à Medida Provisória 272, 
que trata de reajuste para professores do subgrupo do magistério da educação básica. 
Eles propuseram que a reposição salarial da categoria seja retroativa a janeiro e que 
todos recebam 10% de aumento em seus vencimentos. 
 
Pela MP 272, serão aplicados percentuais de 6,8% a 10% nos vencimentos dos 
professores. “Queremos corrigir essa grave injustiça que o governo estadual está 
cometendo com os professores, propondo reajuste diferenciado. Defendemos o 
respeito ao Estatuto do Magistério, que estabelece janeiro como data-base da categoria 
e que prevê a concessão de reajuste linear para os professores. Não podemos aceitar 
que uns recebam menos que outros. É um absurdo”, declarou César Pires, ao justificar 
sua emenda. 
 
O presidente da CCJ, Glalbert Cutrim (PDT), disse que remeteu as emendas dos 
deputados César Pires e Eduardo Braide para a publicação. Após a reunião da Comissão, 
Braide, César Pires e Wellington do Curso tiveram um encontro reservado com os 
professores, para debater estratégias para garantir a aprovação das emendas na CCJ da 
próxima semana, em reunião prevista para terça-feira (24). 
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Carta de Mariano: Andrea pede que PGR investigue denúncias contra o governo 

 
 
A deputada estadual Andrea Murad (PRP) protocolou hoje (18), na Procuradoria-Geral 
da República (PGR), um pedido de abertura de inquérito contra o governo Flávio Dino 
(PCdoB) por conta das revelações trazidas à tona no manuscrito feito por Mariano de 
Castro quando ele ainda estava preso preventivamente em Pedrinhas. 
 
A autenticidade dos escritos foi confirmada ontem (17) pelo advogado José Carlos Sousa 
dos Santos (reveja). Ele atuou na defesa do médico, apontado pela PF como operador 
do esquema que desviou R$ 18 milhões da Saúde do Maranhão e encontrado morto em 
casa, em Teresina, na semana passada. 
 
Na representação (veja aqui a íntegra), endereçada diretamente à procuradora-geral, 
Raquel Dodge, Andrea Murad destaca os principais pontos da carta-denúncia de Mariano 
e pontua que as revelações do operador do esquema apontam para a existência de 
possível organização criminosa ainda atuando dentro do Governo do Maranhão. 
 
“É urgente que Vossa Excelência adote as medidas cabíveis e necessárias para fazer 
cessar os ilícitos”, destaca a parlamentar. 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/04/18/advogado-confirma-autenticidade-de-manuscrito-de-mariano-de-castro/
https://drive.google.com/file/d/1eei9i3BiflSNZTZu4wb8G0mgRSeBZKod/view
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Wellington aciona o MPF para se posicionar contra a inconstitucionalidade na apreensão 
de veículos com IPVA atrasado 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) protocolou, na tarde da última terça-
feira (17), representação no Ministério Público Federal para se posicionar em relação à 
apreensão de carros por não pagamento do IPVA no Maranhão. A representação foi 
encaminhada à Dra. Talita de Oliveira, titular da Procuradoria Regional dos Direitos do 
Cidadão, Ordem Econômica e Consumidor. 
 
No pedido, Wellington solicita que o MPF ajuíze Ação Civil Pública a fim de suspender a 
apreensão de veículos tendo por motivo o não pagamento do IPVA, caracterizando o 
efeito de confisco ao tributo, prática constitucionalmente vedada. 
 
“O pedido aqui feito não é meu enquanto deputado estadual, mas sim da população e, 
principalmente, dos homens e mulheres que estão tendo os seus carros e motos 
apreendidos e leiloados por Flávio Dino. Em menos de 3 anos, o Governo já leiloou mais 
de 12 mil veículos. O STF já consolidou entendimento de que tal prática é 
inconstitucional. Não se pode confiscar o bem do cidadão. Esperamos que seja ajuizada 
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a Ação e, de imediato, se conceda a liminar impedindo que o Governador, de forma 
arbitrária, continue apreendendo e arrecadando com os bens do trabalhador, disse 
Wellington. 
 
Na Assembleia, tramita o Projeto de Lei 99/2017, de autoria do deputado Wellington, 
que busca impedir a apreensão de veículos pelo não pagamento do IPVA, algo que já é 
válido em outros estados, a exemplo do Tocantins. 
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Fábio Braga é favorável à emancipação dos povoados maranhenses 

 
Deputado Fábio Braga (SD)… 

 
“Um dos pontos fundamentais dos desmembramentos dos municípios é a expectativa 
de melhor qualidade de vida da população”. A afirmação foi feita na sessão desta quarta-
feira, 18, pelo deputado Fábio Braga (SD), que participou ontem de audiência pública, no 
auditório Fernando Falcão, onde foi debatida a emancipação dos distritos maranhenses. 
 
O evento contou com as presenças de vários parlamentares, prefeitos, vereadores e 
representantes de mais de 25 povoados que pleiteiam emancipação. Fábio Braga 
destacou que tem sido voz na Assembleia para que os povoados se tornem municípios, 
sempre levando em conta os preenchimentos dos requisitos legais. O processo de 
critérios para criação, emancipação e fusão de municípios, está sendo apreciado pela 
Câmara Federal e deverá entrar em votação ainda nesse semestre. 
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“Entendo que essas emancipações têm cunho popular, pois boa parte sofre com o 
descaso das administrações municipais. Sempre defendi a criação de novos municípios 
baseado no descaso por parte da administração do município de origem; existência de 
forte atividade econômica local; grande extensão territorial do município de origem; 
aumento da população local, principalmente, no critério da localidade das comunidades 
e, aqui, eu não fugirei de criar critérios satisfatórios para que essas comunidades 
cheguem ao seu desafio maior, que é ver concretizado o sonho de milhares de 
maranhenses em ter o seu povoado emancipado; de ser criada uma infraestrutura básica 
para que se possa melhorar cada vez mais a qualidade de vida da população do Estado 
do Maranhão”, acentuou o deputado. 
 
De acordo com o parlamentar, a emancipação dos distritos tem que ser baseado na 
valorização das localidades para que possam se desenvolverem, criar novas estratégicas 
políticas e qualidade de vida para a população. “Um dos pontos fundamentais é que a 
maioria dos cidadãos que se encontra nesses povoados tem única e exclusivamente uma 
expectativa: que os municípios emancipados tenham uma melhor qualidade de vida para 
aqueles que moram naqueles povoados”. 
 
Argumentações 
 
Ainda de acordo com Fábio Braga, povoados passaram a ter uma atividade econômica 
forte e um apelo cada vez maior da população para que possam se emancipar e 
tornarem-se ainda mais fortes. Outra argumentação, citada pelo parlamentar, é a grande 
extensão territorial de alguns municípios que não permite que alguns povoados recebam 
satisfatoriamente serviços prestados na sede. Outro argumento é o aumento 
populacional de algumas localidades tornando, às vezes, até maior do que a própria sede 
do município. 
 
“Eu entendo que povoados como a Rampa, em Humberto de Campos; Coqueiro, em São 
Bernardo; Palmares, em Itapecuru Mirim; Roberto Leite entre Itapecuru e Vargem 
Grande; e uma série de outros povoados têm e podem reivindicar sua emancipação”, 
salientou Fábio Braga, lembrando que no Maranhão, nos anos de 1991 a 2000, vários 
municípios foram desmembrados, a exemplo de Alto Alegre do Pindaré, Alto Alegre do 
Maranhão, Amapá do Maranhão e Bela Vista; Cidelândia e Davinópolis desmembrado de 
Imperatriz; Governador Nunes Freire, Matões do Norte e Raposa, que foi desmembrado 
de São Luís, além de uma série de municípios que fizeram com que essas comunidades 
lutassem e conseguissem tornarem-se municípios. 

 


