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Deputado Glalbert Cutrim propõe PEC que autoriza prefeitos a delegar ordenadores de 
despesas 

 
 
Tramita na Assembleia Legislativa, proposta de Emenda Constitucional de autoria do 
Deputado Estadual Glalbert Cutrim (PDT), que autoriza os Prefeitos a delegar aos 
Secretários Municipais, dirigentes de autarquias, de fundações municipais ou órgãos 
equivalentes a competência de serem ordenadores de despesas das respectivas contas 
de gestão. 
 
A Emenda atende a um pleito antigo e deverá solucionar um problema enfrentado por 
muitos prefeitos, que pela legislação atual, respondem por qualquer ato ou omissão de 
seus subordinados, e pode se tornar inelegível por eles. 
 
Para se ter uma ideia, hoje, se o chefe do almoxarifado de uma prefeitura não 
encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado – TCE, as planilhas do setor, e elas forem 
reprovadas, quem responderá e poderá ficar inelegível, é o chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
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Com a alteração, os ordenadores de despesas delegados pelo prefeito serão 
responsáveis por seus próprios atos, como já acontece em âmbito estadual 
 
O deputado destacou a importância de se corrigir esse equívoco na legislação. “A PEC, 
se aprovada e promulgada, estará fazendo justiça em relação aos excelentes gestores 
que temos em muitos municípios, e que por um ato ou omissão de algum auxiliar, 
mesmo que sem dolo, acaba penalizando o prefeito”, destacou Glalbert. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Deputado Wellington cobra do Governo do Estado 

informações sobre construção de Praça em Pindaré-Miri 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 20/06/2018 

Deputado Wellington cobra do Governo do Estado informações sobre construção de 
Praça em Pindaré-Miri 

 
 
Devido à insatisfação e denúncias recebidas através do projeto “Ouvindo o Maranhão” 
feitas pela população de Pindaré-Mirim, o deputado estadual Wellington do Curso 
(PSDB) utilizou a tribuna nesta Terça (19) para cobrar informações sobre valores e 
execução das obras de reforma e revitalização da Praça central da cidade. 
 
Os dados não foram fornecidos pelo Governo do Estado e pela Secretária de 
Infraestrutura que é a responsável pela obra. 
 
Segundo Wellington, há omissão de diversos dados importantes na placa que anuncia a 
obra. Não há qualquer tipo de informação acerca dos valores e empresa responsável 
pelos serviços. Diante disso, o parlamentar se pronunciou solicitando transparência na 
execução de obras públicas e baseou seu pedido no princípio da publicidade na 
administração pública, bem como na Lei de Acesso à Informação. 
 
“Recurso público não é dinheiro do particular. Não se pode omitir informações dessa 
forma e fazer obra pública de qualquer jeito. Flávio Dino precisa ter mais 
responsabilidade quando o assunto é dinheiro público. O povo precisa saber onde e 
como seu dinheiro está sendo aplicado. O Governo do Estado e a Secretária de 
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infraestrutura precisam fornecer esses dados para a população. Continuaremos 
fiscalizando e cobrando transparência das ações do governo. Temos uma atuação 
permanente em defesa da população de Pindaré-Mirim.”, disse Wellington. 
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Cotado como vice de Roseana, Max Barros anuncia que não disputará reeleição 

 
 
O deputado estadual Max Barros anunciou, na sessão plenária desta terça-feira (19), na 
Assembleia Legislativa, que não disputará a reeleição para o seu quinto mandato na 
Casa. Próximo da família Sarney, ele é cotado como um dos nomes que podem figurar 
como vice de Roseana. 
 
Eleito pela primeira vez para deputado estadual em 2002, Max Barros sempre foi homem 
de confiança da família Sarney para cargos estratégicos durante o regime oligárquico. 
 
Ele foi diretor da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), e do extinto 
Departamento de Rodagem do Maranhão (DER-MA), chegou a ser pró-reitor de Ensino 
da Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e no Estado Gerente Metropolitano 
durante os governos Roseana Sarney e José Reinaldo Tavares, de 1998 a 2004. 
 
Nos últimos governos de Roseana, Max Barros foi o escolhido para comandar a 
Secretaria de Estado de Infraestrutura, de abril de 2009 – após o golpe da família Sarney 
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que tirou o mandato do ex-governador Jackson Lago – a março de 2010. Ele reassumiu 
o posto em janeiro de 2011. 
 
Com dificuldades para se reeleger e cotado como vice de Roseana, Max Barros anunciou 
que desistiu de voltar à Assembleia Legislativa. Agora, ele brigará com Chiquinho 
Escórcio para ver quem será o escolhido a completar a chapa da oligarquia Sarney. 
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Max Barros anuncia que não vai disputar reeleição 

 
 
O grupo da governadora Roseana Sarney vai sentir uma baixa na disputa eleitoral desse 
ano. O deputado estadual Max Barros (PMB), anunciou que não irá mais concorrer a 
reeleição. O parlamentar estava em seu terceiro mandato consecutivo, após ter sido 
presidente da Cemar, pró-reitor da UEMA, gerente metropolitano nos governos Roseana 
Sarney e Zé Reinaldo Tavares. 
 
Na Assembleia Legislativa, Max Barros é conhecido por um ser dos melhores 
parlamentares. Ele atua de forma independente, desde o início dessa legislatura. 
 
Vale lembrar que Max Barros chegou a ser cotado para concorrer a Prefeitura de São 
Luís como candidato de Roseana Sarney em 2012, mas acabou desistindo. Foi vice-
presidente da Assembleia Legislativa entre os anos de 2013 e 2015, chegando a assumir 
a presidência no final de 2014. 
 
Com a saída de Max Barros, o grupo de Roseana Sarney poderá ampliar a disputa por 
uma vaga na Assembleia ou simplesmente perder esse espaço. 
 
Max Barros disse que vai se dedicar a família e a novos projetos. Nos últimos meses, já 
se especulava uma desistência dele, porém nunca tinha sido confirmada pelo próprio. 
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Wellington homenageia professor e reafirma compromisso com população de Pindaré-
Mirim 

Na tarde desta segunda-feira (18), o deputado estadual Wellington do Curso utilizou a 
tribuna para lamentar a morte do professor Charles Humberto de Melo Nascimento, 
externando os sentimentos aos familiares e amigos. Na ocasião, o deputado Wellington 
lembrou do primeiro contato que teve com o professor Charles em duas reuniões 
preparatórias para audiência pública que teve por objetivo discutir a convocação dos 
aprovados no concurso, ainda no dia 22 de julho de 2017. 
 

 
 
“O meu primeiro contato com o professor Charles foi em julho de 2017, quando o 
Charles esteve em nosso gabinete, junto com outros concursados, solicitando que 
realizássemos audiência para discutir sobre a convocação dos aprovados no concurso 
público. Lamentamos a morte do professor Charles, que foi um guerreiro e um 
exemplo de que sempre valerá à pena a luta pela garantia de direitos. Que Deus 
abençoe e console os familiares do professor”, disse o deputado Wellington. 
 
Ainda em relação a Pindaré-Mirim, o deputado Wellington agradeceu a confiança e 
reafirmou compromisso com a população local. 
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“Agradeço a confiança e o carinho de cada maranhense que vive em Pindaré-Mirim. 
Continuo firme e forte em defesa de um Maranhão melhor. Assim como fiz em 2017 
naquele município, continuo contando do Ministério Público e Judiciário quanto às ações 
diante das denúncias que realizamos em Pindaré-Mirim, em defesa dos concursados e 
servidores públicos do Maranhão”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Glalbert Cutrim propõe PEC que autoriza prefeitos a delegar ordenadores de despesas. 

Tramita na Assembleia Legislativa, proposta de Emenda Constitucional de autoria do 
Deputado Estadual Glalbert Cutrim (PDT), que autoriza os Prefeitos a delegar aos 
Secretários Municipais, dirigentes de autarquias, de fundações municipais ou órgãos 
equivalentes a competência de serem ordenadores de despesas das respectivas contas 
de gestão. 
 

 
 
A Emenda atende a um pleito antigo e deverá solucionar um problema enfrentado por 
muitos prefeitos, que pela legislação atual, respondem por qualquer ato ou omissão de 
seus subordinados, e pode se tornar inelegível por eles. 
 
Para se ter uma ideia, hoje, se o chefe do almoxarifado de uma prefeitura não 
encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado – TCE, as planilhas do setor, e elas forem 
reprovadas, quem responderá e poderá ficar inelegível, é o chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
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Com a alteração, os ordenadores de despesas delegados pelo prefeito serão 
responsáveis por seus próprios atos, como já acontece em âmbito estadual 
 
O deputado destacou a importância de se corrigir esse equívoco na legislação. “A PEC, 
se aprovada e promulgada, estará fazendo justiça em relação aos excelentes gestores 
que temos em muitos municípios, e que por um ato ou omissão de algum auxiliar, 
mesmo que sem dolo, acaba penalizando o prefeito”. Destacou Glalbert. 
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Júnior Verde quer criar Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos 
de Saúde 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) deu início às discussões para a elaboração de 
um Programa Estadual de Armazenamento e Descarte de Resíduos de Saúde. O 
parlamentar reuniu profissionais que atuam na segurança do trabalho, saúde e vigilância 
sanitária, para ouvir as dificuldades e traçar estratégias no I Seminário de Gestão de 
Resíduos de Saúde. São Luís possui cerca de 850 estabelecimentos da área da saúde, que 
juntos produzem cerca de 15 toneladas de resíduos por dia. Do total de instituições, 20% 
não realizam o gerenciamento nem o descarte adequado. 
 

 
 
“O encontro foi de extrema relevância porque foi a primeira vez que ocorreu um 
Seminário para discutir uma problemática tão séria”, afirmou o professor Lúcio Macedo, 
doutor em Saneamento Ambiental pela Universidade Federal do Maranhão (UFMA). 
 
O Seminário, realizado na FIEMA, foi uma inciativa do deputado Júnior verde, que é 
membro da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Os 
encaminhamentos propostos no encontro vão embasar o Programa Estadual de 
Armazenamento e Descarte dos Resíduos de Saúde. 
 
“Ouvimos os profissionais de saúde e a partir daí, criaremos esse programa. Essa é uma 
das atribuições do parlamentar. Fazer leis que permitam trazer benefícios para a 
população e atender, nesse caso, os anseios desta categoria”, explicou o deputado, que 
alertou ainda para a preocupação em evitar também casos de infecções hospitalares. 
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Durante o seminário foram discutidos temas relacionados às atribuições, tratamento, 
descarte e soluções. “Enquanto Vigilância Sanitária, temos orientado o descarte 
adequado dentro da realidade deles. Mas efetivamente precisamos de uma ampliação e 
de novas estratégias até para que os impactos ambientais sejam os menores possíveis”, 
pontuou o superintendente de Vigilância Sanitária do Estado, Edmilson Diniz. 
 
O coordenador do Seminário, professor de Direito Ambiental Oiama Cardoso Filho, 
destacou a importância do evento. “Não existe um Plano adequado em todo o Estado. 
Esse encontro foi extremamente relevante porque vai preencher esse vazio legal que 
existe na questão dos resíduos de saúde”, finalizou. 
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Max Barros anuncia que não será mais candidato nas próximas eleições 

O Deputado Max Barros, líder do Bloco Independente na Assembléia Legislativa do 
Maranhão, em pronunciamento, na manhã de hoje, anunciou que não participará nas 
próximas eleições como candidato. 
 

 
 
Max fez um balanço de suas atividades legislativas onde destacou dentre os inúmeros 
projetos apresentados, os seguintes: 
 
Regularização Fundiária, com a aprovação da Emenda Constitucional nº 050/2006, de 
sua autoria, assegurando propriedade da terra aos cidadãos maranhenses. 
 
Preservação do Patrimônio Histórico, alocando recursos permanentes para conservação 
do nosso acervo urbanístico e arquitetônico, através da Emenda Constitucional 
054\2008. 
 
Saneamento – Propondo a garantia de verbas constitucionais para abastecimento 
d’água e tratamento de esgoto para população maranhense, através de Emenda 
Constitucional. 
 
Distribuição de Renda – Taxando grandes empresas multinacionais que causam 
impactos no nosso Estado, de maneira a viabilizar recursos significativos para melhoria 
da população maranhense, através Projeto de Lei nº 106/2014, aprovado, pendente de 
aprovação da redação final. 
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Defesa do Consumidor: Estabelecendo normas de proteção ao consumidor em 
atividades de lazer, cultura e entretenimento (LeI Nº 9.880/2013) 
 
Max destacou que já se elegeu e exerceu mandatos eletivos apoiando governos, outros 
fazendo oposição a eles, mas sempre seguindo a mesma linha política e mantendo sua 
coerência. 
 
MAX BARROS, que já exerceu cargos de Diretor do DER, Diretor da CEMAR, Pró-Reitor da 
UEMA, Gerente Metropolitano e secretário de Infraestrutura, citou as principais obras 
que participou: 
 

• BR-135, de Colinas a Orozimbo, integrando o Maranhão, de Norte a Sul; 

• BR- 230, de Balas a Barão de Grajaú – Assegurou o Polo Agrícola do Sul do 
Maranhão; 

• Implantação da BR-402, viabilizou o Polo Turístico dos Lençóis. 

• A Avenida dos Holandeses, a Avenida Ferreira Gullar, Avenida da Forquilha ao 
Maiobão; a Avenida Eduardo Magalhães; a Avenida Litorânea, no trecho da Ponta 
D´Areia; o Viaduto da COHAB; o Canal da Rua Raimundo Correia, Avenida 
Expressa, Av. Orlando Araújo, ligando Olho D’Agua ao Araçagi. 

• Revitalização de 50 hectares, no Centro Histórico. 

• Construção de Estações de Tratamento de Esgoto 

• Revitalização do Castelão 
 
O Dep. Max criticou o atual sistema político eleitoral, indicando o voto distrital e 
posteriormente a democracia direta, através dos atuais mecanismos tecnológicos como 
o caminho a ser trilhado no futuro próximo. 
 
O Deputado afirmou que, após quatro mandatos, percebeu que o exercício de um 
eventual novo mandato, poderia lhe levar a uma acomodação. Ele disse “entendo chegar 
o momento, de buscar novos caminhos, novos desafios, que me instiguem e estimulem 
e também de atender ao desejo, daqueles que sempre me deram o suporte necessário, 
minha família”. 
 
Max agradeceu aos políticos que o incentivaram e o apoiaram a entrar na vida pública, 
aos líderes políticos municipais, as lideranças comunitárias, aos colegas deputados, aos 
adversários que lhe permitiram estabelecer o contraditório, aos jornalistas e seus 
assessores, e em especial agradeceu ao povo do Maranhão e a população de São Luis. 
 
Max concluiu dizendo “Na medida do necessário e do possível, a vida pública continuará 
sendo minha trincheira de participação popular para uma São Luis, um Maranhão e um 
Brasil melhor.” 
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Assembleia Legislativa premia vencedores do 41º Festival Guarnicê de Cinema em três 
categorias 

A Assembleia Legislativa do Maranhão entregou premiação aos vencedores do 41º 
Festival Guarnicê de Cinema, durante a cerimônia de encerramento do evento, realizada 
no último sábado (16), no Cine Praia Grande, no Centro Histórico de São Luís. A diretora 
adjunta de Comunicação da Alema, jornalista Sílvia Tereza, representou o Parlamento 
Estadual. 
 

 
 
O Festival Guarnicê de Cinema aconteceu entre os dias 9 e 16 de junho, coordenado pela 
Universidade Federal do Maranhão (UFMA), por meio do Departamento de Assuntos 
Culturais (DAC/PROEXCE), com apoio da Assembleia Legislativa, que premiou os 
melhores nas categorias documentário, vídeo e filme em curta-metragem. 
 
O “Prêmio Cinematográfico Assembleia Legislativa do Maranhão”, subdividido em 
“Prêmio Erasmo Dias”, “Prêmio Mauro Bezerra” e “Prêmio Bernardo Almeida”, foi 
entregue para Taciano Dourado Brito, vencedor das categorias melhor curta (“Prêmio 
Erasmo Dias”) e melhor documentário (“Prêmio Mauro Bezerra”), pelo filme “Marina”, 
e para Daniel Drummond, vencedor da categoria melhor curta de ficção (“Prêmio 
Bernardo Almeida”), por “A Capataz”. Cada um dos prêmios corresponde a dez salários 
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mínimos. Daniel Drummond não compareceu ao evento e nem enviou representante, 
mas receberá em outra oportunidade. 
 
Taciano Dourado Brito, vencedor de duas categorias, recebeu as premiações das mãos 
da diretora adjunta de Comunicação da Assembleia Legislativa, Silvia Tereza. “A 
Assembleia Legislativa, presidida pelo deputado Othelino Neto, apoia o Festival Guarnicê 
de Cinema por considerá-lo de suma importância para o Brasil. E não somente por 
apresentar um panorama da produção audiovisual brasileira, com a participação de 
cineastas e produtores de alta qualidade, mas, sobretudo, por também destacar o 
trabalho produzido no Maranhão nessa área e revelar muitos talentos, além, claro, de 
auxiliar na circulação de obras de cineastas de todo o Brasil”, disse. 
 
Além das premiações, foram homenageadas a cineasta Anna Muylaert, a produtora 
Ariadine Mazzetti, a realizadora Edna Fujii e Maria Raimunda, que frequenta o festival 
desde as primeiras edições, ainda como Mostra Super 8 de Cinema. 
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Reunião com o caxiense definiu ainda apoio a candidatura de Adriano Sarney a 
Assembleia Legislativa 

 
Paulo Júnior com Adriano Sarney em selfie com aliados 

 
Foram definidos na última sexta-feira, 15, os candidatos que serão apoiados pelo grupo 
de oposição do município de Matões, liderado pelo presidente do PV local, o advogado 
Gabriel Tenório. 
 
O evento aconteceu na residência de Gabriel e contou com a presença da militância 
oposicionista, incluindo as lideranças dos povoados, locais (sede) e os três vereadores 
do grupo. 
 
Ficaram definidos os nomes que a oposição irá pedir votos e seguir com o princípio 
adotado pelo grupo, continuar o trabalho e o objetivo de mudança. 
 
Não apenas local, mas a política do Estado do Maranhão. 
 
Conforme decidido, o grupo irá apoiar a reeleição de Adriano Sarney (PV), pré-candidato 
a deputado estadual e do de pré-candidato federal, Paulo Marinho Júnior (PP), vice-
prefeito de Caxias.   
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No ato da reunião, Gabriel Tenório com um discurso inflamado não teve medo e deixou 
exclamada a força de lutar contra os governistas (Pereira e Coutinho) ao se referir nas 
eleições municipais de 2020, demonstrando esperança. 
 
Do Blog do João Victor Oliveira 
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Wellington faz homenagem póstuma ao professor Charles Humberto e reafirma 
compromisso Pindaré-Mirim 

 
Wellington lamentou a morte do professor, que se engajou à luta pela convocação dos aprovados no  
concurso público de Pindaré-Mirim 

 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, 
na tarde da última segunda-feira (18), para lamentar a morte do professor Charles 
Humberto de Melo Nascimento, externando os sentimentos aos familiares e amigos. Em 
seu pronunciamento, o parlamentar relembrou o primeiro contato que teve com o 
professor Charles em duas reuniões preparatórias para audiência pública que teve por 
objetivo discutir a convocação dos aprovados no concurso, ainda no dia 22 de julho de 
2017. 
 
“O meu primeiro contato com o professor Charles foi em julho de 2017, quando ele 
esteve em nosso gabinete, junto com outros concursados, solicitando que realizássemos 
audiência para discutir sobre a convocação dos aprovados no concurso público. 
Lamentamos a morte do professor Charles, que foi um guerreiro e um exemplo de que 
sempre valerá à pena a luta pela garantia de direitos. Que Deus abençoe e console os 
familiares do professor”, disse o deputado 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 

Ainda em relação a Pindaré-Mirim, o deputado Wellington agradeceu a confiança e 
reafirmou compromisso com a população local. 
 
“Agradeço a confiança e o carinho de cada maranhense que vive em Pindaré-Mirim. 
Continuo firme e forte em defesa de um Maranhão melhor. Assim como fiz em 2017 
naquele município, continuo contando do Ministério Público e Judiciário quanto às ações 
diante das denúncias que realizamos em Pindaré-Mirim, em defesa dos concursados e 
servidores públicos do Maranhão”, disse o professor e deputado Wellington. 
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Max Barros anuncia que não será candidato a reeleição 

 
 
Após longos anos de serviço prestado ao parlamento estadual, o deputado Max Barros 
(PMB) anunciou oficialmente, nesta manhã de terça-feira, na tribuna, que não será 
candidato à reeleição. 
 
Max, considerado um dos colaboradores mais próximos da ex-governadora Roseana, 
sendo inclusive secretário de Infraestrutura, surpreendeu ao anunciar que está se 
aposentado da vida parlamentar, onde chegou a ocupar o cargo de vice-presidente da 
Assembleia. 
 
“Cumprirei meu atual mandato até o último dia com o mesmo empenho. Trago o 
sentimento de missão cumprida”, anunciou. 
 
Após anunciar que não pretende mais disputar mandato eletivo, Max Barros foi 
aparteado por vários deputados presente na sessão desta terça-feira que reconheceram 
sua importante participação no parlamento estadual. 
 
Quem ganhou com a decisão de Max dá adeus a vida pública foi o deputado Fábio Braga, 
que está herdando suas bases eleitorais no interior do Estado. 
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Deputado Max Barros pendura a chuteira e anuncia que não será mais candidato 

 
Deputado Max Barros 

 
O deputado estadual Max Barros ocupou a tribuna hoje (19) e anunciou sua desistência 
nas eleições deste ano. Ele não será mais candidato. 
 
Barros falou em tom crítico sobre o atual sistema político eleitoral, em relação ao voto 
distrital e disse que chegou o momento de atender o desejo da família. 
 
“Entendo chegar o momento, de buscar novos caminhos, novos desafios, que me 
instiguem e estimulem e também de atender ao desejo, daqueles que sempre me 
deram o suporte necessário, minha família”, falou Max Barros. 
 
O parlamentar fez um balanço de suas ações no Poder Legislativo destacando os projetos 
apresentados e aproveitou também para agradecer aos apoiadores, as lideranças 
políticas e aos colegas de parlamento. 
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“Na medida do necessário e do possível, a vida pública continuará sendo minha 
trincheira de participação popular para uma São Luís, um Maranhão e um Brasil 
melhor”, disse. 
 
Eleito pela primeira vez em 2002, Max Barros está em seu quarto mandato consecutivo. 
Ele já foi diretor da Companhia Energética do Maranhão (Cemar), e do extinto 
Departamento de Rodagem do Maranhão (DER-MA), chegou a ser pró-reitor de Ensino 
da Universidade Estadual do Maranhão (Uema) e no governo estadual Gerente 
Metropolitano durante os governos Roseana Sarney e José Reinaldo Tavares, de 1998 a 
2004. 
 
Max também foi secretário de Estado de Infraestrutura, de abril de 2009 a março de 
2010, reassumindo em 8 de janeiro de 2011. Em 2011, ele se filiou ao Partido do 
Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) sendo pré-candidato a prefeito de São Luís, 
mas desistiu em favor da candidatura do vice-governador Washington Luiz de Oliveira 
(PT). 
 
Em 2013, Barros foi reeleito o vice-presidente da Assembleia Legislativa e assumiu a 
presidência do legislativo em dezembro de 2014, em virtude da ascensão de Arnaldo 
Melo ao governo do Maranhão e renúncia de Roseana Sarney. 
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Max Barros desiste de disputar reeleição… 

 
Deputado Max Barros usou tribuna para se despedir da Assembleia 

 
O deputado Max Barros (PMB) ocupou a tribuna, na manhã desta terça-feira (19), no 
tempo do grande expediente, para anunciar que tomou a decisão de não disputar as 
próximas eleições. 
 
“Subo a esta tribuna com a mesma emoção e entusiasmo que a utilizei ao longo destes 
16 anos que faço parte deste Poder. Ao mesmo tempo, possuído por um sentimento de 
serenidade, de tranquilidade d’alma, de efetivar uma decisão já há muito tempo 
amadurecida e tomada que espelha, de certa forma, o meu modo de ver a vida e a 
política”, com esta frase, Max Barros iniciou seu pronunciamento. 
 
Ele fez um relato de toda a sua vida pública e citou fatos ocorridos ao longo do exercício 
de funções de gestor público no Poder Executivo estadual. Lembrou de sua trajetória 
como dirigente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MA), como pró-reitor 
de Ensino da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), diretor da Cemar, gerente 
metropolitano de São Luís e secretário de Infraestrutura do Estado. 
 
“Olhei para mim, os caminhos percorridos como filho, como marido, como pai, como 
político, como gestor público, como cidadão simplesmente. Este olhar e essas reflexões 
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como um filme de magias passaram diante de mim e mostraram as mutações, as muitas 
vicissitudes que a vida atravessou em meus caminhos, mas me mostraram também as 
diversas formas que me utilizei para contorná-las para atingir os meus propósitos que 
sempre contiveram subjacentes à ética, à moral, à responsabilidade, à fidelidade e à 
sinceridade”, discursou o deputado. 
 
Ele frisou que, investido em importantes cargos públicos, teve a chance de realizar 
inúmeras obras, como a recuperação da BR-135, no trecho de Colinas a Orozimbo, que 
possibilitou integração norte sul do Maranhão; a BR-203, de Balsas a Barão de Grajaú, 
que assegurou o polo agrícola do Sul do Maranhão; a implantação da BR-402, viabilizou 
polo turístico dos Lençóis e ajudou a consolidação também da pesca naquela região. 
 
Dentre as obras, Max Barros citou ainda a Avenida dos Holandeses, a Avenida Ferreira 
Gullar, a Avenida da Forquilha ao Maiobão, a Avenida Luís Eduardo Magalhães, a Avenida 
Litorânea no trecho da Ponta d’Areia, o Viaduto da Cohab, o canal da Raimundo Corrêa, 
a Avenida Expressa, a Avenida Orlando Araújo ligando o Olho d’Água ao Araçagi, a 
revitalização do Centro Histórico em 50 hectares, as construções de estação de 
tratamento, a revitalização do Castelão e outras obras, muitas delas, como no Bairro 
Legal e no Projeto Viva, com a participação das lideranças comunitárias. 
 
Max Barros acentuou que, ao chegar à Assembleia Legislativa do Maranhão para o 
exercício de sucessivos mandatos que o povo lhe concedeu, estava tomado de júbilo. 
“Estava, sim, orgulhoso pela honra de ter sido escolhido entre os 6 milhões de 
maranhenses, um dos 42 a representá-los. Ali estava a despeito da grave crise de 
representatividade que já atravessava o nosso país, crise em grande parte fruto do nosso 
sistema político eleitoral que favorece o poder econômico, a forma em detrimento do 
conteúdo”. 
 
Além de discorrer sobre suas proposições legislativas, ao longo de quatro mandatos, Max 
Barros aproveitou para frisar razões de cunho pessoal que o levaram a tomar a decisão 
de não concorrer à reeleição. E frisou também seu gesto de gratidão e respeito às 
pessoas com quem conviveu ao longo de sua trajetória. “Tudo em mim é esperança e 
vida. Sou grato a Deus, que me deu a vida e palmilha o meu destino. Sou grato aos meus 
pais, Maria e José Barros. Sou grato à Cristiane, minha esposa, e a meus filhos, Gustavo 
e Maurício. Sou grato a Aníbal Pinheiro, quem primeiro me convidou a ocupar um cargo 
público”. 
 
Max Barros acrescentou que também é muito grato à ex-governadora Roseana Sarney, 
“que me incentivou a entrar na política e me honrou convidando-me a participar dos 
seus governos. Sou grato também aos líderes políticos municipais e às lideranças 
comunitárias”. 
 
“MISSÃO CUMPRIDA” 
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Em apartes, os deputados presentes à sessão destacaram os 16 anos de Max Barros na 
Assembleia Legislativa, ao longo de quatro mandatos. 
 
O presidente da Casa, Othelino Neto (PCdoB), Wellington do Curso (PSDB), Nina Melo 
(MDB), Levi Pontes (PCdoB), Vinicius Louro (PR), Raimundo Cutrim (PCdoB), Graça Paz 
(PSDB), César Pires (PV), Júnior Verde (PRB), Rafael Leitoa (PDT), Eduardo Braide (PMN), 
Fábio Braga (SD), Sérgio Frota (PR), Edson Araújo (PSB) e Neto Evangelista (DEM) fizeram 
questão de parabenizar o deputado Max Barros por sua brilhante trajetória na vida 
pública. 
 
Othelino Neto observou que Max Barros não vai disputar a eleição deste ano, “mas vai 
estar aqui conosco. O seu legado fica, os seus ensinamentos ficam, os amigos também e 
vai continuar na política como cidadão, como conselheiro e, certamente, como alguém 
que vai estar sempre pronto a servir o Maranhão”. 
 
Depois de receber os parabéns de todos os deputados presentes, em razão de sua 
trajetória de servidor público e de parlamentar, o deputado Max Barros explicou que 
cumprirá o seu atual mandato até o último dia “com a mesma retidão, com o mesmo 
empenho com que o fiz todos os dias ao longo da minha passagem por este Poder”. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, disse que a vida pública continuará sendo sua forma 
de expressar as convicções que formou ao longo do tempo para uma São Luís, para um 
Maranhão e para um Brasil melhor. 
 
“Vencendo os meus abismos e minhas turbulências, trago um sentimento de missão 
cumprida. Estou mais maduro e experiente. E me pergunto: valeu a pena? Respondo 
com os versos de Fernando Pessoa, no poema Mar Português: ‘Tudo vale a pena se a 
alma não é pequena, Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o 
céu’. Minha alma não é e nem nunca será pequena, ela tem a dimensão dos meus 
sonhos, do meu caráter, da minha formação e da minha história”, ressaltou Max Barros. 
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Andrea aciona MPT por causa da situação dos funcionários do HCM 

 
 
Ex-funcionários do Instituto GERIR, que ainda prestam serviços no Hospital Carlos 
Macieira, estão sem receber os valores dos plantões extras de maio, quando a empresa 
deixou de fazer a gestão da unidade. A deputada Andrea Murad denunciou o atraso 
através das redes sociais e já acionou o MPT. 
 
“Rescisões trabalhistas a receber, plantões extras e outros direitos como liberação do 
FGTS até agora não foram cumpridos desde que o Instituto Gerir, contratada por Flávio 
Dino, saiu do HCM. Os problemas têm deixado os profissionais da saúde, que atuam no 
Hospital Carlos Macieira, desesperados”, disse Andrea. 
 
A parlamentar vem recebendo denúncias de vários profissionais, que alegam não 
receber qualquer satisfação do governo sobre as pendências trabalhistas. O diretor do 
HCM, todos os dias, enrola os funcionários e o dinheiro devido cai a conta gotas. 
 
“Sem qualquer informação do secretário Carlos Lula ou do governador Flávio Dino, esses 
funcionários são enrolados dia após dia. Apenas 20 dias do salário de maio foi pago, 
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devendo ainda plantões extras, rescisões e liberação do FGTS, por isso o governo tem 
sido tão acionado na Justiça”, destacou Andrea. 
 
No ofício encaminhado ao Ministério Público do Trabalho, a deputada cobra mais 
agilidade nas reivindicações trabalhistas da categoria. 
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Glalbert propõe que prefeitos possam delegar ordenadores de despesas 

 
 
Tramita na Assembleia Legislativa, proposta de Emenda Constitucional de autoria do 
Deputado Estadual Glalbert Cutrim (PDT), que autoriza os Prefeitos a delegar aos 
Secretários Municipais, dirigentes de autarquias, de fundações municipais ou órgãos 
equivalentes a competência de serem ordenadores de despesas das respectivas contas 
de gestão. 
 
A Emenda atende a um pleito antigo e deverá solucionar um problema enfrentado por 
muitos prefeitos, que pela legislação atual, respondem por qualquer ato ou omissão de 
seus subordinados, e pode se tornar inelegível por eles. 
 
Para se ter uma ideia, hoje, se o chefe do almoxarifado de uma prefeitura não 
encaminhar para o Tribunal de Contas do Estado – TCE, as planilhas do setor, e elas forem 
reprovadas, quem responderá e poderá ficar inelegível, é o chefe do Poder Executivo 
Municipal. 
 
Com a alteração, os ordenadores de despesas delegados pelo prefeito serão 
responsáveis por seus próprios atos, como já acontece em âmbito estadual 
 
O deputado destacou a importância de se corrigir esse equívoco na legislação. “A PEC, 
se aprovada e promulgada, estará fazendo justiça em relação aos excelentes gestores 
que temos em muitos municípios, e que por um ato ou omissão de algum auxiliar, 
mesmo que sem dolo, acaba penalizando o prefeito”. Destacou Glalbert. 
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Precatórios: Cafeteria não vê problema em MP de Flávio Dino 

 
 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSB), 
minimizou a edição de uma MP, pelo governador Flávio Dino (PCdoB), autorizando o 
Estado do Maranhão a celebrar acordos em precatórios judiciais relativos a seus débitos 
e créditos. Isso quer dizer que credores de precatórios que tenham débitos com o Estado 
podem fazer uma espécie de encontro de contas e “pagar” as dívidas com o saldo a 
receber. 
 
Esse tipo de compensação integra uma notícia de fato encaminhada pelo governo ao 
Ministério Público, em 2016, e que depois virou denúncia de improbidade e ação penal 
contra a ex-governadora Roseana Sarney (MDB) e mais 9 pessoas (reveja). 
 
Segundo Cafeteira, no caso do governo Dino, trata-se apenas de adequação a uma nova 
exigência constitucional. 
 
“Trata-se de mera regulamentação da NOVA exigência prevista nas Emendas à CF nº 
94/206 e 99/2017. Pelo NOVO art 105 do Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias, passou a ser permitida a compensação de precatórios, inclusive de 
terceiros, com débitos, tributários ou não”, declarou. 
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Max Barros anuncia que não será mais candidato 

 
 
O deputado estadual Max Barros (PMB) anunciou hoje (19) que não será mais candidato 
nas eleições deste ano. 
 
O parlamentar se pronunciou sobre o assuno em discurso na Assembleia Legislativa. 
 
Barros criticou o atual sistema político eleitoral, indicando o voto distrital e 
posteriormente a democracia direta, através dos atuais mecanismos tecnológicos como 
o caminho a ser trilhado no futuro próximo. 
 
O deputado afirmou que, após quatro mandatos, percebeu que o exercício de um 
eventual novo mandato poderia lhe levar a uma acomodação. “Entendo chegar o 
momento, de buscar novos caminhos, novos desafios, que me instiguem e estimulem e 
também de atender ao desejo, daqueles que sempre me deram o suporte necessário, 
minha família”, declarou. 
 
Max agradeceu aos políticos que o incentivaram e o apoiaram a entrar na vida pública, 
aos líderes políticos municipais, as lideranças comunitárias, aos colegas deputados, aos 
adversários que lhe permitiram estabelecer o contraditório, aos jornalistas e seus 
assessores, e em especial agradeceu ao povo do Maranhão e a população de São Luis. 
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“Na medida do necessário e do possível, a vida pública continuará sendo minha 
trincheira de participação popular para uma São Luis, um Maranhão e um Brasil melhor”, 
completou. 
 
Max fez um balanço de suas atividades legislativas onde destacou dentre os inúmeros 
projetos apresentados, os seguintes: 
 
Regularização Fundiária – com a aprovação da Emenda Constitucional nº 050/2006, de 
sua autoria, assegurando propriedade da terra aos cidadãos maranhenses. 
 
Preservação do Patrimônio Histórico – alocando recursos permanentes para 
conservação do nosso acervo urbanístico e arquitetônico, através da Emenda 
Constitucional 054\2008. 
 
Saneamento – Propondo a garantia de verbas constitucionais para abastecimento 
d’água e tratamento de esgoto para população maranhense, através de Emenda 
Constitucional. 
 
Distribuição de Renda – Taxando grandes empresas multinacionais que causam 
impactos no nosso Estado, de maneira a viabilizar recursos significativos para melhoria 
da população maranhense, através Projeto de Lei nº 106/2014, aprovado, pendente de 
aprovação da redação final. 
 
 Defesa do Consumidor – Estabelecendo normas de proteção ao consumidor em 
atividades de lazer, cultura e entretenimento (LeI Nº 9.880/2013). 
 
Max Barros que já exerceu cargos de Diretor do DER, Diretor da CEMAR, Pró-Reitor da 
UEMA, Gerente Metropolitano e secretário de Infraestrutura, citou as principais obras 
que participou: 
 

▪ BR-135, de Colinas a Orozimbo, integrando o Maranhão, de Norte a Sul; 
▪ BR- 230, de Balas a Barão de Grajaú – Assegurou o Polo Agrícola do Sul do 

Maranhão; 
▪ Implantação da BR-402, viabilizou o Polo Turístico dos Lençóis. 
▪ A Avenida dos Holandeses, a Avenida Ferreira Gullar, Avenida da Forquilha ao 

Maiobão; a Avenida Eduardo Magalhães; a Avenida Litorânea, no trecho da Ponta 
D´Areia; o Viaduto da COHAB; o Canal da Rua Raimundo Correia, Avenida 
Expressa, Av. Orlando Araújo, ligando Olho D’Agua ao Araçagi. 

▪ Revitalização de 50 hectares, no Centro Histórico. 
▪ Construção de Estações de Tratamento de Esgoto 
▪ Revitalização do Castelão 
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Max Barros anuncia que não será candidato à reeleição 

 
 
O deputado Max Barros (PMB) anunciou oficialmente que não será candidato à 
reeleição. Max já foi um dos homens mais fortes da Assembleia no governo Roseana e 
ocupou o cargo de vice-presidente da Assembleia. Também comandou a secretaria 
estadual de Infraestrutura. 
 
“Cumprirei meu atual mandato até o último dia com o mesmo empenho. Trago o 
sentimento de missão cumprida”, anunciou. 
 
A saída de Max da disputa é uma grande baixa para a oposição. Mesmo se não 
conseguisse se eleger, os votos seriam importantes para a coligação. As principais bases 
de Barros estão sendo repassadas para o governista Fábio Braga (PDT). 
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Max Barros anuncia que não mais será candidato e parlamento perderá um dos seus 
melhores quadros 

 
Max Barros: um quadro parlamentar de excelência que vai deixar o Legislativo 

 
O deputado Max Barros (PMB) surpreendeu ontem seus pares ao anunciar que não será 
candidato ao quinto mandato, decisão por meio da qual se afastará da política partidária. 
O anúncio foi feito de maneira sóbria, em forma de balanço, na tribuna, e causou forte 
impacto no plenário da Assembleia Legislativa. Ao comunicar sua aposentadoria 
parlamentar, o engenheiro civil, professor e gestor público abre um amplo vazio no 
universo da política estadual, que perde um quadro com sólida formação democrática, 
com identidade ideológica como um militante de centro, longe, portanto, dos 
extremismos. A Assembleia Legislativa não mais contará com um dos melhores quadros 
que abrigou neste início de século. Tanto que o seu anúncio foi lamentado por grande 
número de deputados, todos destacando exatamente o parlamentar consistente, bem 
informado, aguerrido, honesto e movido por um claro senso de equilíbrio. Não foi sem 
razão que o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
declarou que, apesar de ser adversário, é seu admirador. 
 
O deputado respeitado que se despediu ontem das guerras eleitorais, depois de quatro 
mandatos consecutivos, não nasceu político por estalo ou por surto de vaidade de um 
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profissional liberal engajado. Concorreu para o ingresso a vivência numa família de 
políticos, entre eles ninguém menos que o célebre senador Alexandre Costa. Foi também 
estimulado ao exercício da política ao entrar na vida pública, engenheiro recém-
formado, por convite feito pelo também engenheiro Anibal Pinheiro, para assumir a 
direção do DER-MA no Governo de Epitácio Cafeteira (1987-1990). Seu desempenho 
como gestor público o tornaria um dos quadros mais ativos e influentes dos quatro 
Governos de Roseana Sarney, que teria influência decisiva na sua entrada na política 
partidária e na complexa e envolvente ciranda da luta pelo voto popular. 
 
Diferentemente da maioria dos técnicos que entraram na política, Max Barros conseguiu 
alimentar essa dualidade, tornando-se deputado brilhante e, ao mesmo tempo, gestor 
público que se notabilizou pelos longos períodos em que atuou no comando da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e na Gerência Metropolitana, deixando sua marca 
numa extensa relação de obras importantes, como os quatro viadutos que compõem o 
complexo viário de São Luís, a Via Expressa, dezenas de ligações rodoviárias, a 
revitalização da São Luís histórica e inúmeras outras obras civis importantes para a 
infraestrutura do Maranhão em diversos campos. O parlamentar, por sua vez, deixará 
um legado que justificará plenamente os quatro mandatos, como a regularização 
fundiária, assegurando propriedade da terra aos cidadãos maranhenses; preservação do 
patrimônio histórico, alocando recursos permanentes para conservação do nosso acervo 
urbanístico e arquitetônico; garantiu verbas constitucionais para abastecimento de água 
e tratamento de esgoto para população maranhense; taxação de grandes empresas 
multinacionais que causam impactos no Maranhão, de maneira a viabilizar recursos 
significativos para melhoria da população maranhense. Criou normas de proteção ao 
consumidor em atividades de lazer, cultura e entretenimento. 
 
Nos períodos em que passou na Assembleia Legislativa nesses 16 anos de vida 
parlamentar, Max Barros construiu uma personalidade rica em diversos aspectos: tem 
sido um orador contundente, cujas falas são sempre ouvidas com atenção por 
adversários e aliados, exatamente por pronunciar discursos ricos de informação e senso 
crítico. É deputado que enfrenta seus adversários de peito aberto, com a dureza 
adequada a cada situação, com a diferença que jamais saiu do confronto das ideias, do 
choque das diferenças, para embrenhar-se no charco dos ataques pessoais. Neste 
mandato, tem sido um adversário duro e tenaz do Governo Flávio Dino, do qual diverge 
no campo das ações e também no campo ideológico. Mas em nenhum momento 
ultrapassou a fronteira da civilidade, preferindo respeitar seus adversários mostrando, 
com argumentos sólidos, seus erros e equívocos, tanto que no seu discurso reafirmou a 
postura republicana segundo a qual adversário não é inimigo. 
 
Max Barros se mostra um ente político diferenciado quando diz no seu discurso entender 
que chegou “o momento de buscar novos caminhos, novos desafios, que me instiguem 
e estimulem e também, de atender ao desejo daqueles que sempre me deram o suporte 
necessário, minha família”. Revela, finalmente, que o sonho do estudante por uma 
sociedade mais justa permanece vivo e que só pode ser alcançado pela via da política: 



 

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 

“Pode parecer uma contradição. Mas, neste momento em que anuncio não mais 
participar, como candidato, nas próximas eleições, afirmo que a política é a forma mais 
eficiente e democrática de mudarmos uma realidade social”. 
 
Irá para casa com a consciência tranquila de quem está fazendo a sua parte como um 
político ético, engajado e consciente do seu papel. 
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Fábio Braga destaca sucesso dos Jogos Escolares de Nina Rodrigues 

 
Deputado Fábio Braga prestigiou o evento. 

 
O deputado Fábio Braga (SD), na sessão desta segunda-feira, 18, destacou a sua 
participação no encerramento dos jogos escolares de Nina Rodrigues, ocorrido no último 
final de semana. Ele parabenizou o prefeito Rodrigues da Iara e o seu secretariado pela 
organização do evento que reuniu centenas de jovens no ginásio esportivo. 
 
Ao lado do prefeito Rodrigues da Iara e dos secretários de Esporte Rawlisson Júnior e de 
Educação Sâmara Correa, Fábio Braga acompanhou a entrega de troféus e de medalhas 
a todos os jovens das escolas municipais que participaram das competições. Ele afirmou 
que o prefeito recebeu elogios dos pais, dos alunos e dos professores pela organização 
dos tradicionais jogos escolares da cidade. 
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“O prefeito Rodrigues da Iara e todo o seu secretariado estão de parabéns por fazer com 
que os jovens pratiquem cada vez mais esportes e atividades culturais. A prática 
esportiva bem difundida, organizada e articulada pelos poderes públicos pode levar 
muitos jovens a sair da carência, bem como dar uma nova visão a alguns municípios, 
como Nina Rodrigues, que tem um dos bois mais tradicionais do período junino, fazendo 
parte de quase todo o calendário tanto na capital, quanto em várias cidades do Estado 
do Maranhão”, afirmou Fábio Braga. 

 


