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Jornal de Sarney mente sobre aumento de ICMS da construção 

 
 
É falsa a notícia manchete do jornal “O Estado do Maranhão” sobre suposto aumento 
de 80% no ICMS (Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) para o setor da 
construção civil. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, não há 
previsão desta matéria entrar na ordem do dia para votação em plenário. Isto porque o 
projeto de lei, que trata da revogação da Lei Estadual 9.094/2009, que instituía 
cobrança diferenciada do ICMS para construtoras ainda está tramitando nas comissões 
técnicas do Legislativo. 
 
A verdade omitida pelo jornal de Sarney é que a Lei 9.094/2009 já está revogada pelo 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), que em diversas decisões sentencia que as empresas 
de construção civil não são contribuintes do ICMS. Razão pela qual o Estado não pode 
atribuir essa condição aos construtores, cuja natureza da atividade é de contribuinte do 
Imposto Sobre Serviços (ISS), de competência municipal. 
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Desde novembro do ano passado, a Secretaria de Estado da Fazenda mantém diálogo 
permanente com o setor da construção civil buscando solução para o desenvolver o 
segmento, que contribui para a geração de emprego e renda no estado. 
 
Fora disso, tudo mais pode ser creditado na conta do sensacionalismo praticado pelo 
sistema mafiomidiático sarneisista (mentira, manipulação, deturpação) e da baixa 
política da oligarquia Sarney que tem utilizado os artifícios mais absurdos para tentar 
desgastar a imagem do governador Flávio Dino junto à população. 
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Equilíbrio e serenidade na condução de uma longa sessão 

 
 
*Por Carlos Alberto Ferreira – Diretor de Comunicação 
 
O deputado estadual Humberto Coutinho, presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, está fazendo um tratamento difícil, doloroso e longo contra o câncer. É de 
conhecimento público. 
 
Humberto Coutinho tem faltado algumas sessões da Assembleia Legislativa, 
temporariamente debilitado pela agressividade da quimioterapia a que vem sendo 
submetido. Também de conhecimento público. 
 
Humberto Coutinho é uma unanimidade entre os deputados estaduais. Também de 
conhecimento público. 
 
Mas, na sessão histórica desta quarta-feira, dia 15 de março de 2017, o médico e ex-
prefeito caxiense, com cinco mandatos populares no Palácio Manuel Beckman, homem 
de poucas e honradas palavras, acrescentou mais uma marca a seu currículo de 
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vitórias. Humberto Coutinho comandou, por quase 8 horas, com estoicismo pela sua 
condição de saúde, uma sessão marcada por intenso debate, próprio do parlamento, 
com os ânimos exaltados de governistas e oposicionistas, e uma galeria lotada de 
professores e sindicalistas, onde mais que nunca exerceu com serenidade, equilíbrio e 
tolerância sua autoridade. 
 
O assunto que despertou tanta paixão, prós e contras, foi a MP 230/2017, afinal 
aprovada. No final, com a condução paciente e serena, o deputado que representa 
cidades do leste maranhense, conseguiu a aprovação da matéria e foi cumprimentado 
pelos colegas pela forma como conduziu a sessão. 
 
Não faltaram dedos em riste, de jovens deputados oposicionistas, um tanto exaltados e 
a quem Coutinho trata como filhos, nem tentativas de dar aulas de condução da sessão 
ao Presidente, por deputados governistas querendo rápido desfecho para a questão. 
 
Ao final, o presidente Humberto Coutinho cumpriu seu papel de algodão entre cristais, 
e com sua coordenação leve e generosa, levou a bom curso uma sessão difícil, 
cansativa, exaustiva, sobretudo pela sua condição clínica, mas que aos olhos da maioria 
foi vitoriosa e respeitosa. 
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“Justiça determina que Prefeito de Barreirinhas emposse os aprovados em concurso”, 
destaca deputado Wellington 

 
 
Após realização de audiência pública na cidade de Barreirinhas que abordou a 
convocação dos aprovados realizada pelo deputado Wellington do Curso (PP), a 
população tomou ciência, na manhã de hoje (17), da decisão judicial que proíbe a 
Prefeitura de realizar contratações temporárias para cargos para os quais existam 
candidatos aprovados. 
 
Trata-se da decisão do juiz de Direito que está respondendo pela comarca do 
município, Raphael de Jesus Serra Ribeiro Amorim, que emitiu a decisão na tarde de 
ontem (16). 
 
A decisão abrange os candidatos que estejam dentro ou fora do número de vagas no 
concurso realizado no ano de 2016 (edital 01/2016). Caso a Prefeitura desobedeça a 
decisão judicial, será punida com multa diária no valor de R$ 10.000, 00 (dez mil reais) 
 
“Nos dias 23 e 24 de fevereiro, nós estivemos na cidade de Barreirinhas e nos reunimos 
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com os aprovados, que no momento estavam acampados na sede da Prefeitura. 
Saímos de lá com o compromisso de realizarmos uma audiência pública, que aconteceu 
no dia 08 de março. Tal audiência contou com a representatividade do Ministério 
Público e da Prefeitura, além dos aprovados no concurso. Ficamos felizes por saber 
dessa decisão que garante a moralidade no serviço público e, principalmente, vai ao 
encontro dos direitos dos aprovados”, disse Wellington. 
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Revogação da lei de ICMS diferenciado para construtoras atende a decisões da Justiça 

 
Secretário Marcellus Alves mantém diálogo com representantes da construção civil 

 
Jornal Pequeno 
 
A revogação da Lei Estadual 9.094/2009, que instituía cobrança diferenciada do 
Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para construtoras, 
proposta pela Secretaria de Estado da Fazenda cumpre decisões dos tribunais 
superiores. Contudo, não está prevista para votação do projeto de lei, nas próximas 
semanas, pela Assembleia Legislativa. 
 
Na prática, a Lei 9.094/2009 já está revogada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), 
que em diversas decisões sentencia que as empresas de construção civil não são 
contribuintes do ICMS. 
 
“O Estado não pode atribuir essa condição aos construtores, cuja natureza da atividade 
é de contribuinte do Imposto Sobre Serviços (ISS), de competência municipal”, explicou 
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o secretário Marcellus Alves (Fazenda). 
 
O secretário da Fazenda afirmou, ainda, que o Estado não teria outra alternativa senão 
revogar a Lei 9.094/2009, uma vez que a mesma não tem amparo legal. O 
entendimento do STJ de que as empresas da construção civil não são contribuintes do 
ICMS está expresso na súmula 432, editada pela instituição em 24 de março de 2010. 
 
A súmula considera que empresas de construção civil, quando compram insumos, bens 
a serem usados nas obras, não são contribuintes do ICMS, pois sua atividade está 
caracterizada como prestação de serviços. 
 
“Mesmo que o Estado do Maranhão quisesse considerar as construtoras inscritas no 
cadastro do Estado como contribuintes do ICMS, não há mais base legal para o Estado 
legislar sobre a cobrança do ICMS nas aquisições de mercadorias por essas empresas”, 
completou Marcellus Alves. 
 
Emenda Constitucional 
 
A situação se agravou com a Emenda Constitucional 87/2015, que obriga a partilha do 
ICMS nas vendas interestaduais de mercadorias destinadas a não contribuintes. Com a 
Emenda, os estabelecimentos localizados em um determinado Estado da federação, 
que destinarem mercadorias a não contribuintes do ICMS localizados em outra unidade 
federada, deverão recolher, para o Estado de destino das mercadorias, 40% do ICMS 
correspondente à diferença entre a alíquota interestadual e a alíquota interna da 
unidade de destino, e 60% da diferença de alíquota, para o Estado de origem. 
 
Nessas condições, a Lei 9.094/09 é hoje inconstitucional. O assunto é amplamente 
discutido com o setor da construção civil, desde o ano passado. O Governo do Estado 
continuará mantendo diálogo com o setor, com o propósito de encontrar uma solução 
que contribua para o desenvolvimento da construção civil, segmento importante para 
geração de emprego e renda, e para o Estado. 
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Deputado Wellington é contra proposta do Governador de aumentar mais impostos, 
dessa vez na Construção Civil 

 
 
O Governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa do Maranhão outro 
aumento de ICMS. Dessa vez, é o Projeto de Lei 229/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que revoga a Lei N.9094/2009 que instituiu a sistemática simplificada de 
tributação do ICMS sobre operações da construção civil maranhense. Caso tal projeto 
seja aprovado, os empresários do setor que pagavam 10% do imposto quando 
adquiririam mercadorias para uso nas obras, agora pagarão 18% (um reajuste de 80%, 
no caso), o que pode acarretar em uma profunda recessão no setor, causando a 
demissão de milhares de pais de família. 
 
Em 2016, mais de 12 mil demissões foram registradas no setor da construção civil no 
Maranhão. E a aplicação de elevação de impostos pode piorar a situação de um dos 
setores que mais geram emprego e renda no estado. 
 
O Projeto ainda não foi apreciado por todos os parlamentes na Assembleia, ainda 
aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, mas o 
deputado Wellington já se manifestou contra a proposta e disse ser uma medida 
contraditória com as necessidades do Maranhão. 
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“Penalizar a área da Construção Civil vai na contramão do que uma Gestão coerente 
faria. Aumentar impostos nesse momento de crise econômica não é justo com a 
sociedade. Ora, já sofremos com o desemprego e como poderemos combater isso 
quando estávamos aumento os impostos de um dos ramos que mais gera empregos 
em nosso Maranhão? O meu voto é contra esse aumento, até porque a Proposta foi 
encaminhado em dezembro à Assembleia. Não se ouviu a categoria ou Sindicato antes 
e, até agora, tudo foi feito de forma imperativa e sem qualquer preocupação com as 
consequências sociais que esse aumento causará. No final do ano passado, sob 
pressão, aprovou-se aumento de ICMS nos combustíveis, contas de energia, internet 
que passou a vigorar de 15 de março…agora, outro aumento? E quem paga é a 
população? Mais uma vez, deixamos aqui nosso questionamento: por que fazer com 
que a sociedade pague sozinha por essa crise? Onde estão os meios alternativos? 
Estamos diante de um aumento que poderá causar várias demissões de pais de família. 
Por isso, o meu voto é contra”, disse Wellington. 
 

  



 

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: 
Projeto do deputado Wellington cria Disque Denúncia 

de maus-tratos e abandono de animais 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2017 

Projeto do deputado Wellington cria Disque Denúncia de maus-tratos e abandono de 
animais 

 
 
Tramita na Assembleia Legislativa do Maranhão o Projeto de Lei PL 33/2017, de autoria 
do deputado Wellington do Curso (PP), que cria o Disque Denúncia de maus-tratos e 
abandono de animais, para receber queixas de violência ou crueldade. 
 
A proposta do deputado Wellington é resultado de audiência pública em defesa dos 
animais realizada por ele, em fevereiro de 2017. 
 
“Em nosso Maranhão, são vários os casos de maus-tratos de animais. Recentemente, 
tivemos o assassinato de mais de 60 gatos em menos de 45 dias. Na semana passada, 
usuários gravaram jumentos que estavam agonizando em São Luís e em Santa Inês, já 
que foram agredidos e não foram socorridos. Por isso, temos ouvido a população e 
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apresentamos essa ideia para que as pessoas possam denunciar os casos de maus-
tratos e de abandonos e, então, o Poder Público atue. Afinal, isso é uma obrigação e 
combater esses atos de crueldade é demonstrar a preocupação com os animais que, 
não falam, mas têm direitos”, disse Wellington. 
 
TRAMITAÇÃO 
 
A proposta será analisada de forma conclusiva pelas comissões de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável e de Constituição e Justiça e de Cidadania. Depois, o 
Projeto será encaminhado aos demais deputados estaduais que devem votar pela 
aprovação da proposta e consequentemente a sancionada pelo Governo do Estado. 
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Rafael Leitoa comemora recuperação da MA-034 e envia emenda para a Saúde de 
Coelho Neto 

 
 
Na manhã desta quinta-feira (16), o deputado Rafael Leitoa (PDT), na tribuna da 
Assembleia Legislativa, comemorou o início das obras de recuperação da MA 034, em 
Coelho Neto, fruto de sua solicitação em parceria com o prefeito Américo de Sousa 
(PT), ao governo do Maranhão. Ainda em seu discurso, Rafael Leitoa confirmou a 
destinação de Emenda Parlamentar para a aquisição de uma ambulância para o 
município. 
 
Em pronunciamento, Rafael Leitoa lembrou que, juntamente com o prefeito Américo, 
vem desde o início do ano mantendo reuniões constantes com o governador Flávio e 
secretários sobre as demandas relacionadas à cidade de Coelho Neto. “Buscamos 
soluções para problemas importantes do município, a MA 034 é um destes. Rodovia 
importante para a região e para Coelho Neto, a MA 034 teve suas obras iniciadas no 
início desta semana. Estes reparos na rodovia não vão parar por aí. Além da 
recuperação do trecho, temos também como objetivo a pavimentação de algumas 
ruas da cidade de Coelho Neto”, reforçou o deputado. 
 
Emenda para Ambulância 
 
Rafael Leitoa aproveitou o discurso para anunciar aos moradores de Coelho Neto o 
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envio de uma ambulância para o município, cuja Indicação para uma Emenda 
Parlamentar, “Esta ambulância servirá a toda a cidade de Coelho Neto, dando suporte 
na assistência médica. Uma reivindicação também do prefeito Américo e da 
Secretária de Saúde, a ex-vereadora Cristiane Bacelar, que nos acompanha nesta luta. 
Quero lembrar também o empenho dos vereadores, principalmente do Presidente da 
Casa, vereador Osmar Aguiar (PT), e de todo o grupo que faz hoje a gestão do 
município de Coelho Neto. Essa Indicação já está protocolada na Casa Civil como cota 
parte da nossa emenda parlamentar de 2017”, informou Rafael Leitoa. 
 
Saúde 
 
Falando diretamente à população de Coelho Neto, Rafael Leitoa informou que os 
moradores podem contar com a sua atuação parlamentar e com o compromisso em 
defesa do município. E que, segundo o deputado, a saúde pública é um problema a ser 
combatido e sanado com maior rapidez. “O município foi encontrado com dificuldades 
em todos os setores, principalmente na saúde. As UBS não foram concluídas e, por 
isso, o programa Requalifica UBS está com muita dificuldade, pois o dinheiro foi 
repassado, mas, infelizmente, a gestão passada não concluiu. Lutaremos por essa 
conclusão. Defenderemos também que o hospital municipal funcione a contento e a 
UPA também tenha seus instrumentos. Estamos atentos a todas essas reivindicações 
e fazendo nossa parte”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Deputado Glalbert Cutrim é eleito para compor o diretório nacional do PDT 

O deputado estadual Glalbert Cutrim foi eleito neste sábado (18), durante a XXIII 
Convenção Nacional do PDT, para compor a diretoria nacional do partido. O evento, 
que aconteceu em Brasília, marcou a recondução do ex-ministro Carlos Lupi à 
presidência nacional do partido, além da consolidação do nome de Ciro Gomes para 
disputar à presidência da República, em 2018. 
 

 
 
Na esfera maranhense do PDT, que contou com a presença de deputados, prefeitos, 
vereadores e outras lideranças políticas e de movimentos sociais, a discussão foi em 
torno do nome do deputado federal Weverton Rocha, que está cada vez mais 
consolidado para disputar uma vaga ao Senado Federal. 
Glalbert Cutrim, destacou a importância de compor o diretório nacional do Partido. “É 
uma honra integrar a executiva nacional do Partido que durante toda a sua existência, 
foi marcado pela luta em defesa dos direitos dos trabalhadores. Ser escolhido para 
participar ainda mais das decisões nacionais e estaduais do PDT, me faz ter certeza que 
estamos no caminho certo.” Enfatizou o deputado. 
 
Além de Glalbert, também foi eleito para compor o diretório nacional do partido, o 
prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr. 
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Deputado Wellington é contra proposta do Governador de aumentar mais impostos, 
dessa vez na Construção Civil 

O Governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa do Maranhão outro 
aumento de ICMS. Dessa vez, é o Projeto de Lei 229/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que revoga a Lei N.9094/2009 que instituiu a sistemática simplificada de 
tributação do ICMS sobre operações da construção civil maranhense. Caso tal projeto 
seja aprovado, os empresários do setor que pagavam 10% do imposto quando 
adquiririam mercadorias para uso nas obras, agora pagarão 18% (um reajuste de 80%, 
no caso), o que pode acarretar em uma profunda recessão no setor, causando a 
demissão de milhares de pais de família. 
 
Em 2016, mais de 12 mil demissões foram registradas no setor da construção civil no 
Maranhão. E a aplicação de elevação de impostos pode piorar a situação de um dos 
setores que mais geram emprego e renda no estado. 
 
O Projeto ainda não foi apreciado por todos os parlamentes na Assembleia, ainda 
aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, mas o 
deputado Wellington já se manifestou contra a proposta e disse ser uma medida 
contraditória com as necessidades do Maranhão. 
 
“Penalizar a área da Construção Civil vai na contramão do que uma Gestão coerente 
faria. Aumentar impostos nesse momento de crise econômica não é justo com a 
sociedade. Ora, já sofremos com o desemprego e como poderemos combater isso 
quando estávamos aumento os impostos de um dos ramos que mais gera empregos 
em nosso Maranhão? O meu voto é contra esse aumento, até porque a Proposta foi 
encaminhado em dezembro à Assembleia. Não se ouviu a categoria ou Sindicato antes 
e, até agora, tudo foi feito de forma imperativa e sem qualquer preocupação com as 
consequências sociais que esse aumento causará. No final do ano passado, sob 
pressão, aprovou-se aumento de ICMS nos combustíveis, contas de energia, internet 
que passou a vigorar de 15 de março…agora, outro aumento? E quem paga é a 
população? Mais uma vez, deixamos aqui nosso questionamento: por que fazer com 
que a sociedade pague sozinha por essa crise? Onde estão os meios alternativos? 
Estamos diante de um aumento que poderá causar várias demissões de pais de família. 
Por isso, o meu voto é contra”, disse Wellington. 
 



 

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: 
Júnior Verde intensifica viagens ao interior do Estado e 

fortalece mandato participativo 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2017 

Júnior Verde intensifica viagens ao interior do Estado e fortalece mandato participativo 

Em mais um final de semana percorrendo o interior do Estado, o deputado estadual 
Júnior Verde (PRB) deu continuidade a seu mandato participativo ouvindo a população 
e colhendo demandas que serão encaminhadas em busca de resultados concretos. A 
agenda teve início em Peritoró, seguindo para Matões e encerrou na Baixada 
Maranhense. 
 

 
 
Em Peritoró, o parlamentar participou de uma audiência pública visando a reativação 
da agência do Banco do Brasil no município. O encontro contou com a presença de 
importantes lideranças comunitárias e do deputado federal Alberto Filho, além do 
prefeito Padre Josias, e outras autoridades. 
 
“Foi uma audiência extremamente positiva, com encaminhamentos importantes. 
Vamos à superintendência solicitar a reativação da agência e pedir urgência, 
considerando a importância que uma unidade bancária como essa tem para o 
fortalecimento do comércio e da economia local”, garantiu Júnior Verde. 
 
Em Matões, o deputado foi recepcionado pelo amigo e liderança política, Dimas, 
oportunidade em que estreitou a parceria com o presidente da Câmara Municipal, 
Joaquim Vieira, e outras lideranças da região, com vistas à elaboração de mais projetos 
voltados para o fortalecimento do setor produtivo do município. 
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A agenda seguiu com a visita a Viana, na Baixada Maranhense. Júnior Verde se reuniu 
com o prefeito Magrado Barros, vereadores, e os companheiros Antônio de Inês e 
Jarbas, entre outras lideranças. Dentre as demandas colhidas para o desenvolvimento 
da região, “uma delas é o encaminhamento de recursos para implantação do Projeto 
Água para Todos no município”, assegurou. 
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O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR) teve dois novos projetos de lei 
aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado 

 
Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR) 

 
O primeiro diz respeito a educação. O projeto de lei de número 038/17 cria o Centro de 
Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) no município de 
Carutapera. Uma conquista para a educação das pessoas desse município tão 
importante do litoral. 
 
O segundo trata da segurança pública e do direito dos cidadãos. O projeto de lei 
número 037/17 cria a “Ouvidoria Penitenciária” na estrutura da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária. 
 
Essa secretaria vai ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra abuso de 
autoridade, receber denúncias entre outros serviços que o cidadão pode fazer através 
de uma linha telefônica 0800, garantindo o sigilo e anonimato do denunciante. 
 
As reclamações e denúncias serão encaminhadas aos órgãos competentes, em especial 
a Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração penitenciaria (SEAP), a 
Procuradoria Geral do Estado do Maranhão e ao Ministério Público quando se fizer 
necessário. 
 



 

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: 
Stenio Rezende busca melhorias para Santa Inês e 

Riachão… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2017 

Reunião entre o deputado, lideranças e secretário de estado da educação discutiu 
reforma nas escolas estaduais dos dois municípios 

 
Stênio com Felipe Camarão os prefeitos 

 
Na última semana, o deputado estadual Stênio Rezende (DEM) esteve reunido com o 
Secretário de Educação, Felipe Camarão, e lideranças dos municípios de Santa Inês e 
Riachão para tratar da reforma do complexo Bandeira Tribuzzi CAIC, no município de 
Santa Inês. 
 
Além de Santa Inês, o prefeito de Richão, Joab Santos, também solicitou melhorias para 
os centros de ensino estaduais do seu município. 
 
– Tivemos toda atenção do secretário nas demandas apresentadas, onde, inclusive, 
nos foi reiterado o compromisso do governador Flávio Dino com as escolas estaduais 
do interior do Estado – destacou o deputado. 
 
O Secretário de Educação ouviu todas reivindicações colocadas pelo deputado e pelas 
lideranças, e reafirmou seu compromisso com a melhora na educação destes 
municípios. 
 
A prefeita de Santa Inês, Vianey Bringel (PSDB) também participou do encontro… 
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Pressão do governo comunista pelo aumento de ICMS que pode gerar custos de até 
80% na construção civil põe parlamentares numa espécie de “alerta geral” para o 
debate na Assembleia Legislativa 

 
Eduardo Braide puxou o debate sobre ICMS e vai ampliá-lo em audiência pública 

 
Os deputados da oposição maranhense entraram em uma espécie de “Alerta Geral”, 
desde a quinta-feira, 16, quando começaram as articulações do governo Flávio Dino 
(PCdoB) para aprovar o reajuste do ICMS da construção civil, o que deve gerar um 
aumento de custos da ordem de até 80% no setor. 
 
Desde então, os deputados alertam sobre os riscos que representa para o Maranhão 
um aumento de imposto desta magnitude. E pretendem acirrar o debate até a terça-
feira, 21, quando está prevista a votação da proposta comunista na Comissão de 
Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa. 
 

 
Edilázio, Adriano, Sousa e Andrea têm papel fundamental para ampliar o debate na Assembleia 
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Adriano Sarney (PV), Andrea Murd (PMDB), Edilázio Júnior (PV), Eduardo Braide (PMN), 
Sousa Neto (Pros) e Wellington do Curso (PP), que formam o sexteto oposicionista hoje 
declarado ao governo Flávio Dino já têm estratégias montadas para mobilizar a 
sociedade numa verdadeira força em alerta contra mais esse golpe do governo 
comunista, que já aumentou impostos dos setores de energia, combustíveis, telefonia, 
bebidas e serviços como TV por assinatura e internet. 
 
Na mesma terça-feira em que a CCJ apreciará a proposta do governo, a Assembleia 
deverá realizar audiência pública para discutir o tema, com a presença do próprio 
governo, das empresas de construção, dos trabalhadores do setor e da OAB-MA. 
 
E, obviamente, os discursos na Assembleia serão sucessivos dentro deste tema, uma 
espécie de força em alerta em nome da sociedade maranhense. 
 
Da coluna Estado Maior, de O EstadoMaranhão 
  



 

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: 
Júnior Verde intensifica viagens ao interior do Estado e 

fortalece mandato participativo… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2017 

Júnior Verde intensifica viagens ao interior do Estado e fortalece mandato 
participativo… 

 
Verde, em uma de suas agendas no interior 

 
Em mais um final de semana percorrendo o interior do Estado, o deputado estadual 
Júnior Verde (PRB) deu continuidade a seu mandato participativo ouvindo a população 
e colhendo demandas que serão encaminhadas em busca de resultados concretos. 
 
A agenda teve início em Peritoró, seguindo para Matões e encerrou na Baixada 
Maranhense. 
 
Em Peritoró, o parlamentar participou de uma audiência pública visando a reativação 
da agência do Banco do Brasil no município. O encontro contou com a presença de 
importantes lideranças comunitárias e do deputado federal Alberto Filho, além do 
prefeito Padre Josias, e outras autoridades. 
 
– Foi uma audiência extremamente positiva, com encaminhamentos importantes. 
Vamos à superintendência solicitar a reativação da agência e pedir urgência, 
considerando a importância que uma unidade bancária como essa tem para o 
fortalecimento do comércio e da economia local – garantiu Júnior Verde. 
 
Em Matões, o deputado foi recepcionado pelo amigo e liderança política, Dimas, 
oportunidade em que estreitou a parceria com o presidente da Câmara Municipal, 
Joaquim Vieira, e outras lideranças da região, com vistas à elaboração de mais projetos 
voltados para o fortalecimento do setor produtivo do município. 
 



 

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 

A agenda seguiu com a visita a Viana, na Baixada Maranhense. Júnior Verde se reuniu 
com o prefeito Magrado Barros, vereadores, e os companheiros Antônio de Inês e 
Jarbas, entre outras lideranças. Dentre as demandas colhidas para o desenvolvimento 
da região, “uma delas é o encaminhamento de recursos para implantação do Projeto 
Água para Todos no município”. 

 

  



 

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: 
Braide convoca governo para audiência que discutirá 

aumento de ICMS na construção civil 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/03/2017 

Braide convoca governo para audiência que discutirá aumento de ICMS na construção 
civil 

 
Braide discute projeto com os colegas Marco Aurélio e Vinícius Louro 

 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN) convocou para esta terça-feira (21), uma 
Audiência Pública para que seja discutido o Projeto de Lei 229/2016, de autoria do 
Governo do Estado, que pode aumentar em até 80% o ICMS na área da construção civil 
do Maranhão. 
 
“Queremos ouvir representantes da Sefaz, Sinduscon, Fiema, OAB e Sindicato dos 
Trabalhadores da Construção para avaliar o projeto do Governo encaminhado à 
Assembleia Legislativa, que pode onerar as obras no Maranhão em até 80% e gerar 
desemprego. Isso é grave e preocupante”, alertou o deputado. 
 
De acordo com Braide, a audiência marcada para as 15h de amanhã, no Plenarinho da 
Assembleia, vai promover o entendimento de todos os envolvidos sobre o Projeto de 
Lei, que está na Comissão de Constituição e Justiça e só não foi para votação porque o 
deputado pediu vistas da proposta. “A Assembleia não pode aprovar às cegas um 
projeto como esse sem ouvir os interessados. Já basta de aumento sem justificativa 
plausível, ainda mais com o Sinduscon já tendo se posicionado com uma nota de 
repúdio sobre a revogação da referida lei”, afirmou o parlamentar. 
 
O Projeto de Lei 229/2016, de autoria do Governo do Estado, revoga a Lei nº 
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9094/2009, que estabelece a cobrança simplificada de ICMS no Maranhão. 
 
“Ao analisar o projeto do Governo fica evidente o fim da cobrança simplificada de 
ICMS. Para que se tenha ideia, se esse projeto for aprovado, as empresas pagarão a 
diferença de alíquota de cada estado de onde for comprado insumos para a construção 
civil – que varia de 7% a 12% – em relação a alíquota maranhense, que é de 18%, o que 
pode gerar o aumento de impostos de até 80% em relação ao que é hoje. Além de 
absurdo pelo momento por qual o país passa, vai trazer desemprego, como já bem 
alertou o Sinduscon em sua nota. De antemão, sou completamente contra toda e 
qualquer ação do Governo do Estado que aumenta impostos”, explicou Eduardo 
Braide. 
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Wellington é contra proposta de Flávio Dino de aumentar ICMS para a construção civil 

 
Para Wellington, penalizar a construção civil vai na contramão do que uma Gestão coerente faria 

 
O Governo do Estado apresentou à Assembleia Legislativa do Maranhão outro 
aumento de ICMS. Dessa vez, é o Projeto de Lei 229/2016, de autoria do Poder 
Executivo, que revoga a Lei N.9094/2009 que instituiu a sistemática simplificada de 
tributação do ICMS sobre operações da construção civil maranhense. Caso tal projeto 
seja aprovado, os empresários do setor que pagavam 10% do imposto quando 
adquiririam mercadorias para uso nas obras, agora pagarão 18% (um reajuste de 80%, 
no caso), o que pode acarretar em uma profunda recessão no setor, causando a 
demissão de milhares de pais de família. 
 
Em 2016, mais de 12 mil demissões foram registradas no setor da construção civil no 
Maranhão. E a aplicação de elevação de impostos pode piorar a situação de um dos 
setores que mais geram emprego e renda no estado. 
 
O projeto ainda não foi apreciado por todos os parlamentes na Assembleia, ainda 
aguarda parecer da Comissão de Constituição e Justiça na próxima terça-feira, mas o 
deputado Wellington já se manifestou contra a proposta e disse ser uma medida 
contraditória com as necessidades do Maranhão. 
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“Penalizar a área da construção civil vai na contramão do que uma Gestão coerente 
faria. Aumentar impostos nesse momento de crise econômica não é justo com a 
sociedade. Ora, já sofremos com o desemprego e como poderemos combater isso 
quando estávamos aumento os impostos de um dos ramos que mais gera empregos 
em nosso Maranhão? O meu voto é contra esse aumento, até porque a Proposta foi 
encaminhado em dezembro à Assembleia. Não se ouviu a categoria ou Sindicato antes 
e, até agora, tudo foi feito de forma imperativa e sem qualquer preocupação com as 
consequências sociais que esse aumento causará. No final do ano passado, sob 
pressão, aprovou-se aumento de ICMS nos combustíveis, contas de energia, internet 
que passou a vigorar de 15 de março…agora, outro aumento? E quem paga é a 
população? Mais uma vez, deixamos aqui nosso questionamento: por que fazer com 
que a sociedade pague sozinha por essa crise? Onde estão os meios alternativos? 
Estamos diante de um aumento que poderá causar várias demissões de pais de família. 
Por isso, o meu voto é contra”, disse Wellington. 
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Deputado destaca virtual candidatura do vereador Marquinhos ao Senado 

 
Vereador Marquinhos com o deputado Antônio Pereira e o colega Pavão Filho 

 
Durante uma visita de cortesia a Câmara Municipal de São Luís, na última terça-feira, 
(14), o deputado estadual Antonio Pereira, vice-presidente do DEM, destacou a 
importância do partido em apoiar o vereador Marquinhos como uma das opções para 
disputa de uma das duas vagas ao Senado Federal nas eleições de 2018. 
 
“Entendemos que o vereador Marquinhos tem um futuro promissor na política e 
comunga com um novo momento do partido Democratas em 2018”, declarou Antônio 
Pereira. 
 
Na opinião do vereador Pavão Filho (PDT), pré-candidato a deputado estadual, 
Marquinhos é um jovem aguerrido e que tem no coração um sonho que comunga com 
muitos oriundos das comunidades, que sabem muito bem a importância de ter um 
representante com a cara do povo. 
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O Blog Acertou: TSE descarta possibilidade de Roberto Costa assumir a Prefeitura de 
Bacabal 

Como havia sido previsto anteriormente por este blog, seria muito improvável que, 
ainda com Zé Vieira inelegível pelo TRE-MA, o adversário, deputado estadual Roberto 
Costa (PMDB) fosse assumir a prefeitura de Bacabal (releia AQUI). 
 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) acaba de descartar a possibilidade do segundo 
colocado assumir em notícia dada pelo jornalista Sérgio Oliveira na Rádio Justiça e pelo 
portal oficial do TSE. 
 
O TSE afirma que a eleição suplementar será a alternativa adotada em Bacabal se, por 
acaso, a Corte decidir pela manutenção do indeferimento da candidatura de Zé Vieira 
(PP). Contudo, o julgamento não tem data definida, mas já fica claro e enfatizado que 
Costa não irá assumir. 
 
Ouça a decisão do TSE abaixo em áudio publicado pelo jornalista Sérgio Matias: 
 
 

  

http://www.blogjorgevieira.com/roberto-costa-tomara-posse-como-prefeito-provavelmente-nao/
http://www.blogdosergiomatias.com.br/2017/03/e-oficail-tse-acaba-de-descartar.html
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Bomba, Bomba e Bomba! Governo cede helicóptero para deputado visitar base 

EXCLUSIVO 
 

 
Othelino chega de helicóptero do CTA em sua base eleitoral 

 
O Blog do Luis Pablo teve acesso a imagens do 1° vice-presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, chegando de helicóptero do CTA 
(Centro Tático Aéreo) em sua base eleitoral. 
 
O registro foi feito hoje, dia 20, quando o parlamentar pousou em Vargem Grande-MA 
para se encontrar com o prefeito Carlinhos Barros, conforme mostra a imagem acima 
dos dois se abraçando. 
 
Othelino e Carlinhos Barros são do partido do governador Flávio Dino, o PCdoB. 
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O governo ceder um helicóptero da Polícia Militar, que deveria está fazendo a 
segurança da população, para um aliado visitar sua base política é no mínimo imoral. 
 
Por várias vezes o 1° vice-presidente da Assembleia ocupou a tribuna para apontar o 
dedo e acusar a “colega” de parlamento, deputada Andrea Murad (PMDB), de ter 
usado aeronave do governo Roseana em campanha eleitoral. Agora se beneficia do que 
criticou. 
 
Tanto o governo Flávio Dino quanto Othelino Neto devem explicação. 
 

 
Helicóptero do CTA sendo usado por Othelino Neto 
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Josimar de Maranhãozinho tem dois novos projetos de lei aprovados 

 
Deputado Josimar de Maranhãozinho (PR 

 
O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR) teve dois novos projetos de lei 
aprovados pela Assembleia Legislativa do Estado. 
 
O primeiro diz respeito a educação. O projeto de lei de número 038/17 cria o Centro de 
Estudos Superiores da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) no município de 
Carutapera. Uma conquista para a educação das pessoas desse município tão 
importante do litoral. 
 
O segundo trata da segurança pública e do direito dos cidadãos. O projeto de lei 
número 037/17 cria a “Ouvidoria Penitenciária” na estrutura da Secretaria de Estado 
de Administração Penitenciária. 
 
Essa secretaria vai ouvir as reclamações de qualquer cidadão contra abuso de 
autoridade, receber denúncias entre outros serviços que o cidadão pode fazer através 
de uma linha telefônica 0800, garantindo o sigilo e anonimato do denunciante. 
 
As reclamações e denúncias serão encaminhadas aos órgãos competentes, em especial 
a Corregedoria da Secretaria de Estado de Administração penitenciaria (SEAP), a 
Procuradoria Geral do Estado do Maranhão e ao Ministério Público quando se fizer 
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necessário. 
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MP 230 não retira direitos de professores da rede estadual, garante sindicato 

 
Plenário da Assembleia aprovou MP na quarta-feira 

 
O Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão (Sinproesemma) 
enviou nota de esclarecimento à imprensa, nesta sexta-feira (17), explicandoo que a 
Medida Provisória 230 não retira direitos dos educadores. Segundo a entidade, a MP 
concede reajuste de 8% nos vencimentos dos professores que fazem parte da classe 
inicial, atendendo à Lei do Piso Salarial Nacional. 
 
Sobre a principal alegação dos que protestaram, o sindicato disse que a Gratificação de 
Atividade de Magistério (Gam) é prevista no Estatuto e aplicada sobre o vencimento 
dos professores de todas as classes funcionais. 
 
Portanto, segundo o Sinproesema, se o reajuste foi em cima da Gam, então considerou 
sim os vencimentos. 
 
A oposição levou alguns professores a se colocarem contra o reajuste na gratificação 
para tumultuar o processo, alega o sindicato. 
 
Esclarecimento do Sinproesema  
 
A direção do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Maranhão 
(Sinproesemma) esclarece aos professores da rede estadual de educação que a Medida 
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Provisória 230, do Governo do Estado, aprovada pela Assembleia Legislativa, nesta 
semana, não retira direitos dos educadores, como alardeiam membros do grupo 
político que disputa o Poder no Sinproesemma. 
 
A MP concede reajuste de 8% nos vencimentos dos professores que fazem parte da 
classe inicial, atendendo à Lei do Piso Salarial Nacional, e faz uma adequação no artigo 
32 do Estatuto do Educador, aumentando em 16% o percentual da Gratificação de 
Atividade de Magistério (Gam). 
 
A Gam é uma gratificação prevista no Estatuto, aplicada sobre o vencimento dos 
professores de todas as classes funcionais. Segundo a professora Janice Nery, 
secretária geral do Sinproesemma, o artigo 32 se mantem intacto. “O que houve foi 
uma adequação nos percentuais da Gam que resultaram em aumento de 8% nas 
remunerações. O que há são especulações de quem quer meramente fazer política 
partidária, apenas com a finalidade de disputar espaço no sindicato”, explicou Janice. 
De acordo com a MP, a menor Gam passa de 75% para 89% e a maior, que é de 104%, 
passa a ser de 120,32%. A primeira parcela de 4% do reajuste foi paga nos salários de 
fevereiro. A segunda, mais 4%, será paga na folha do mês de maio. 
 
Aprovação – Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, na última quarta-feira (15), 
a MP 230/2017 que concede a recomposição de 8% nas remunerações dos professores 
e especialistas da rede estadual, inclusive para aposentados e pensionistas, com 
pagamento em duas parcelas. A Medida Provisória foi aprovada com 21 votos 
favoráveis e apenas dez votos contra. O acordo com que resultou no reajuste 
aconteceu após consulta da direção do sindicato aos educadores, em assembleias 
realizadas em todas as regionais. 
 
Progressão – Além do reajuste salarial, o Sinproesemma conseguiu a aprovação de 
mais dois itens importantes da campanha salarial de 2017. Foram acertados a 
concessão automática das progressões, ainda este ano, e o pagamento das titulações a 
partir do mês de abril. 
Segundo o presidente do Sinproesemma, professor Julio Pinheiro, com a aprovação da 
MP foi concluída uma etapa importante da campanha salarial. “Depois de vozes 
dissonantes, de pessoas que sempre se posicionaram contra os avanços da categoria, 
os mesmos que foram contra a greve de 2013, contra a aprovação do Estatuto, demos 
um passo à frente com essa aprovação na Assembleia. 
 
Mesmo enfrentando o grupo político que faz a disputa pelo Poder no sindicato, 
conseguimos avançar seguindo a opinião da maioria da nossa base. E vamos continuar 
avançando. A campanha salarial vai continuar com a luta pela aprovação de outros 
itens da pauta, como as gratificações e ampliação da jornada. Parabenizo a todos que 
fazem a luta pela educação pública de qualidade”, avaliou Julio. 
 


