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Deputado Ciro Neto visita obras em Presidente Dutra e faz visita à ENEVA em Santo 
Antônio dos Lopes 

 
 
O deputado estadual Progressista Ciro Neto, fez visitas durante a semana passada, em 
obras importantes da prefeitura presidutrense. 
Junto com o prefeito Juran Carvalho, o presidente da Câmara Ronaldo Melo e os 
vereadores Biné Soares, André Jardins, Sílvia e Jarbas, foram visitadas as seguintes obras: 
a conclusão do Parque de Exposição e Vaquejada Altino Gomes da Costa, assim como 
obras de meio-fio, calçada, sarjeta no povoado Palma, a futura sede da Câmara 
Municipal, o Mercado Municipal, e a construção da sede própria da Prefeitura de 
Presidente Dutra. 
 
Parque de Vaquejada 
 



 

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 

 
 
O Parque de Exposição e Vaquejada Altino Gomes da Costa, uma parceria entre governo 
federal e município será inaugurado durante a celebração do aniversário de 75 anos da 
cidade, no mês de junho. 
 
As obras que estão sendo executadas no povoado da Palma, também são oriundas da 
parceria do governo federal e município, já a nova sede Câmara Municipal está sendo 
construída assim, como o mercado municipal, com uma parceria entre recursos 
municipais e estaduais. 
 
Sobre as obras na primeira sede própria da Prefeitura no município, elas foram 
retomadas e se encontram em estágio avançado. 
 
Santo Antônio dos Lopes 
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A Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, 
esteve presente em visita à empresa Eneva, onde os deputados Ciro Neto, Zito Rolim, 
Arnaldo Melo e o presidente da Comissão Fábio Macêdo, tiveram a oportunidade de 
conhecer e conversar com representantes das equipes, técnicas, administrativas e de 
comunicação da empresa, sobre a exploração de gás natural na região. 
 
Tal visita é reflexo de reuniões prévias da Comissão, como as do dia 24 de abril e 8 de 
maio. Nas redes sociais (Instagram e facebook) o deputado Ciro Neto, em publicação 
feita no dia 16, destacou que nesta semana, no dia 22 (quarta-feira), às 14 horas no 
auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa, está marcada audiência pública 
para discussão mais ampla a cerca do gás natural maranhense. 
 
Presidente Dutra entregando obras 
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Vale relembrar que entre o final do mês passado e o início de maio, a prefeitura de 
Presidente Dutra entregou 3 Unidades de Saúde Básica. 
 
Três Unidades Básicas de Saúde (UBS) foram inauguradas pela Prefeitura de Presidente 
Dutra. A primeira UBS foi entregue no dia 22 de abril, localizada no Povoado Pedra 
Branca que fica a aproximadamente 5 km da sede do município, na BR 226. 
 
Já no dia 29 de abril, foi inaugurado pela Prefeitura e Secretaria de Saúde a Unidade 
Básica de Saúde Mãe Tonha, localizada no Centro de Presidente Dutra. O povoado Palma 
também conta agora com uma nova equipe de unidade básica, contanto com médicos, 
enfermeiros. 
 
As UBS de saúde nos povoados, permitem um maior o acesso à saúde básica para os 
moradores de áreas mais afastadas da sede do município, garantindo assim maior 
adesão do usuário aos tratamentos e ações da equipe de saúde. Resultando na resolução 
de problemas de saúde, ainda na Unidade de Atenção Básica, podendo evitar uma 
intervenção em Hospitais ou Pronto Atendimento. 
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Rafael Leitoa participa de inauguração da Casa de Assistência ao Albergado em Timon 

 
 
Na manhã desta sexta-feira (17), o deputado Rafael Leitoa (PDT) participou, ao lado do 
subsecretário de Administração Penitenciária, Rafael Velasco, da inauguração da Casa de 
Assistência ao Albergado Egresso de Timon (CAAETI), que funcionará em área anexa ao 
presídio Jorge Vieira, no bairro Flores. A Casa do Albergado de Timon é a terceira 
implantada no Maranhão e visa promover a reinserção familiar e social com ações 
educativas. 
 
O trabalho de ressocialização de apenados no governo Flávio Dino é destaque em todas 
as unidades prisionais no estado. Em sua fala, o deputado Rafael Leitoa destacou a 
humanização do Sistema Prisional, como as Casas de Albergados e as Associações de 
Proteção e Assistência aos Condenados (APACs), política de ressocialização defendida 
por Rafael Leitoa. 
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“Desde o início da administração do governador Flávio Dino, o Maranhão deixou de ser 
manchete pelos massacres em suas unidades prisionais. A política de humanização 
implantada no início do governo traz resultados positivos, pois vai além do caráter 
punitivo. As ações das APACs e Casas de Albergados ensinam diversas profissões, indo 
da serigrafia à fabricação de bloquetes de cimento, utilizadas para calçamento de 
variados locais. Com estas políticas, devolvemos dignidade”, comemorou Rafael Leitoa. 
 
A Casa de Assistência ao Albergado de Timon é para condenados que cumprem pena em 
regime aberto e tem capacidade para atender trinta apenados, com salas de aula para 
atividades laborais. 
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Deputado Adriano promove palestra sobre educação financeira e previdenciária 

 
 
O deputado Estadual Adriano Sarney (PV) promove nesta quarta-feira (22), às 14h, no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, a palestra “Educação financeira e previdenciária”. 
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Além do deputado, a palestra contará com a participação do vice-presidente da 
Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Ranio Gamita e da conselheira 
da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Nubia Sousa. 
 
A iniciativa acontecerá em decorrência da instituição do programa de realização de 
palestras e/ou atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e 
Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão, pela Lei n° 10.951, de 19 de 
novembro de 2018, de autoria do deputado Adriano. 
 
O programa será estendido à Assembleia Legislativa do Maranhão, em concordância com 
a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre entre os dias 20 e 26 de maio, 
em parceria com a Abefin, que promoverá ações gratuitas sobre planejamento 
financeiro em todo o Brasil. 
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Assembleia Legislativa emite nota de pesar pelo falecimento do advogado Nivaldo 
Guimarães 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão lamenta profundamente o falecimento 
do advogado Nivaldo Costa Guimarães, ocorrido nesta segunda-feira (20), aos 77 anos. 
 
Nivaldo Guimarães era um profissional renomado. Foi funcionário de carreira e 
procurador jurídico da Cemar, além de conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil 
no Maranhão (OAB/MA) e juiz eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, por 
quatro mandatos. 
 
Neste momento de dor, solidarizamo-nos com seus familiares e amigos, oferecendo 
nossas condolências pela triste e lamentável perda. 
 
Deputado Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
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Sob a coordenação do deputado Fábio Macedo, parlamentares querem entender porque 
algumas cidades do entorno da área de extração não recebem royalties; e porque a 
energia produzida é toda levada para outros estados 

 
OS DEPUTADOS DURANTE A VISITA À ENEVA, onde é produzido o gás natural que é todo levado embora do Maranhão 

 
A Assembleia Legislativa realiza nesta quarta-feira, 22, audiência pública para discutir a 
produção do gás e os benefícios que a empresa exploradora no estado, a Eneva, deixa 
no estado. 
 
Na semana passada, sob a liderança do deputado Fábio Macedo (PDT), parlamentares 
estiveram na sede da empresa e constataram que o Complexo Parnaíba, responsável por 
11% da geração térmica no Brasil leva toda a produção de energia derivada do gás para 
outros estados. 
 
– Quando esse gás é transformado, essa energia é vendida para fora do Estado – frisou 
Macedo, em discurso na Assembleia Legislativa. 
 
O parlamentar quer também discutir porque cidades que compõem o entorno do 
Complexo Parnaíba não recebem royalties. 
 
A extração de gás natural no Maranhão ocorre nos municípios de Lima Campos, Capinzal 
do Norte, Pedreiras, Trizidela do Vale e Santo Antônio dos Lopes. 
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Outras, como Dom Pedro, apesar de estar na área das bacias, não são beneficiadas. 
 
– Por isso, vamos aprofundar a discussão, para questionar o porquê de cidades 
localizadas no entorno da Eneva não usufruírem do benefício dos royalties, como é o 
caso de Dom Pedro. Vamos ampliar os debates, realizando audiências em outras 
Câmaras Municipais, onde o produto é explorado – enfatizou Fábio Macedo. 
 
A audiência na Assembleia está marcada para as 14 horas… 
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“Flávio Dino engana servidores públicos e outros credores ao mentir sobre empréstimo 
para pagar precatórios”, dispara deputado Wellington 

 
Wellington criticou o que chamou de postura irresponsável e mentirosa do governador 

 
O deputado estadual Wellington do Curso denunciou, na sessão plenária desta segunda-
feira (20), mais uma postura irresponsável e mentirosa do governador Flávio Dino. Trata-
se, dessa vez, do Projeto de Lei, de autoria do Executivo, em que solicitava da Assembleia 
Legislativa a autorização para empréstimo de R$ 623 milhões para pagar precatórios. 
 
Ocorre que, desde o início, o deputado Wellington do Curso alertou para a inexistência 
de linha de crédito junto à União, o que inviabilizaria a liberação real dos recursos. 
 
“Encaminhamos o ofício ao Ministério da Economia e confirmamos a inexistência de 
linha de crédito. Flávio Dino estava ciente disso. Agora, decisão do STF negou o mesmo 
pedido, só que feito pela Bahia, já que não tinha linha de crédito. Seguindo esse 
precedente, o mesmo acontecerá, infelizmente, com o Maranhão, por pura 
irresponsabilidade de Flávio Dino”, disse Wellington. 
Ao esclarecer o motivo pelo qual votou a favor do Projeto de Lei, o deputado Wellington 
reafirmou o seu compromisso com os servidores públicos, idosos e demais para quem o 
Estado do Maranhão deve. 
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“Flávio Dino só mandou esse Projeto de Lei porque o Judiciário fez o sequestro de R$ 124 
milhões do Estado. Só apresentou esse projeto, mesmo ciente de que não havia linha de 
crédito, para tentar se livrar de improbidade administrativa. Como deputado estadual 
que defende os servidores públicos e idosos, eu não poderia votar contra, mesmo ciente 
da inviabilidade financeira. Flávio Dino engana, mais uma vez, servidores públicos e 
outros credores ao mentir sobre empréstimo para pagar precatórios”, disparou 
Wellington. 
 
De acordo com o STF, o débito de precatórios deve ser pago preferencialmente com 
recursos orçamentários próprios do ente devedor ou com verbas advindas de suas fontes 
adicionais de receita, e a linha de crédito oferecida pela União somente é cabível depois 
de esgotadas as demais alternativas, algo que não está caracterizado no Maranhão. 
 
Abaixo, cópia do ofício em que o deputado Wellington solicita informações sobre a 
questão ao Ministro da Economia, Paulo Guedes: 
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Deputado Adriano promove palestra sobre educação financeira e previdenciária 

 
Adriano promoverá a palestra em cumprimento ao que está disposto em uma lei de sua autoria 

 
O deputado Estadual Adriano Sarney (PV) promove nesta quarta-feira (22), às 14h, no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, a palestra “Educação Financeira e Previdenciária”. 
 
Além do deputado, a palestra contará com a participação do vice-presidente da 
Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Ranio Gamita, e da conselheira 
da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Nubia Sousa. 
 
A iniciativa acontecerá em decorrência da instituição do programa de realização de 
palestras e/ou atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e 
Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão, pela Lei n° 10.951, de 19 de 
novembro de 2018, de autoria do deputado Adriano. 
 
O programa será estendido à Assembleia Legislativa do Maranhão, em concordância com 
a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre entre os dias 20 e 26 de maio, 
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em parceria com a Abefin, que promoverá ações gratuitas sobre planejamento 
financeiro em todo o Brasil. 
 
Mais informações abaixo: 
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Assembleia convida Diretor do Denit a prestar esclarecimentos sobre o péssimo estado 
de conservação das BRS 

 
 
O diretor regional do Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte (Denit), 
Gerardo de Freitas Fernandes, está convidado pela Assembleia Legislativa a prestar 
esclarecimentos sobre a malha asfáltica das BRs 135 e 316, que encontram-se em estado 
deplorável e, em alguns trechos, praticamente intrafegável. 
 
A iniciativa de convidar o eterno diretor regional do Denit a explicar os motivos das 
estradas que cortam o Maranhão, de responsabilidade do Governo Federal, 
encontrarem-se em péssimo estado de conservação, mesmo tendo recebido obras 
recentes, como é o caso de BR-135, partiu do deputado Vinícius Louro (PR). 
 
“Temos vários temas envolvendo o Denit aqui na Assembleia Legislativa. De 2014 até 
agora, por exemplo, percebe-se que, nas principais rodovias federais, como a BR-135., 
principalmente no trecho entre Alegre e São Luis, só foram feitas operações tapa-
buracos.  O serviço de recuperação da malha viária entre Santa Inês e Bacabal foi 
concluído ano passado e já está intrafegável. Então, ele vai ter que dar essas e outras 
explicações”, afirmou o parlamentar. 
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De acordo com Vinícius Louro, a Assembleia está buscando saber qual o montante dos 
recursos destinados à manutenção e recuperação da malha viária federal nos últimos 
anos no Maranhão. Ele acredita que o dirigente do referido órgão deverá munir os 
parlamentares com explicações convincentes. 
 
“O DNIT deve ter condições de fiscalizar as obras executadas nas estradas federais 
maranhenses. Mas parece que não fiscaliza, uma vez que a situação das rodovias é 
péssima. Esperamos que o senhor Gerardo Fernandes atenda a nossa solicitação e venha 
com as explicações que estamos esperando”, afirmou. 
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Empréstimo para precatórios: a oposição tinha razão 

 
 
O desenrolar dos fatos no caso da autorização para a contração de empréstimo de R$ 
623 milhões, pelo governo Flávio Dino (PCdoB), para o pagamento de precatórios, 
mostrou que a oposição sempre teve razão. 
 
Apesar de já haver obtido o aval legislativo, o Executivo ainda não sabe como conseguirá 
o recurso, porque não existe linha de crédito para esse fim em nenhum banco brasileiro. 
 
Exatamente como os oposicionistas sempre disseram. 
 
E mais: um mandado de segurança protocolado pelo Estado do Maranhão ainda aguarda 
julgamento pelo Supremo Tribunal Federal (STF) – embora pedido idêntico da Bahia já 
tenha sido negado na semana passada. 
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Na sessão de ontem (20), na Assembleia, o deputado César Pires (PV) resumiu bem toda 
a situação. 
 
“Alguém pode perguntar: é regozijo seu, deputado, o Maranhão não tirar empréstimo 
com os bancos? Longe de mim isso. O meu alerta não estava aqui no prazer, no bel-
prazer de dizer que não tinha, mas simplesmente de esclarecer aos meus pares e à 
sociedade maranhense que o governo estava tentando ganhar tempo e enganar, com a 
certeza de que não tinha e não tem linha de crédito nesse sentido. E, agora, de que forma 
o governo vai continuar enganando, onde é que ele vai buscar mais um Mandrake para 
poder tentar fazer as ilusões do povo maranhense? E agora os quarenta deputados que 
foram levados pelo sentimento da história do governo começam a averiguar que nós 
estávamos certos em relação a isso, tanto eu quanto o deputado Adriano, que nada mais 
fizemos do que nos apropriarmos daquilo que foi exarado pela Advocacia-Geral da 
União”, declarou. 

 

  



 

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: Deputados exaltam Othelino como opção para 2022 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 21/05/2019 

Deputados exaltam Othelino como opção para 2022 

 
 
A breve interinidade do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), como governador do Maranhão repercutiu positivamente para o comunista na 
Casa. 
 
Durante pronunciamento nesta segunda-feira (20), o deputado Fernando Pessoa (SD) 
destacou as principais ações do governador em exercício e afirmou que a classe política 
tem visto com bons olhos a possibilidade de uma candidatura majoritária de Othelino 
Neto em 2022. 
 
“Por onde andamos com o deputado Othelino Neto eram vários os desejos da população 
e da classe política do Maranhão no sentido de que ele possa participar das chapas 
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majoritárias de 2022”, defendeu o parlamentar, que teve sua proposta endossada em 
aparte do deputado Dr. Yglésio (PDT). 
 
“É um desejo não só de nós que fazemos parte da bancada da situação, que damos 
sustentação ao governo de Flávio Dino, mas e todos os 42 deputados que têm assento 
aqui nesta Casa, de que o nosso presidente Othelino faça parte da chapa majoritária”, 
completou o pedetista. 
 
Na semana passada, ainda no exercício do cargo de governador, o próprio Othelino 
admitiu ao Blog do Gilberto Léda que tem interesse em disputar uma vaga na chapa 
majoritária nas próximas eleições gerais. 
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Adriano promove palestra sobre educação financeira e previdenciária 

 
 
O deputado Estadual Adriano Sarney (PV) promove nesta quarta-feira (22), às 14h, no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, a palestra “Educação Financeira e Previdenciária”. 
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Além do deputado, a palestra contará com a participação do vice-presidente da 
Associação Brasileira de Educadores Financeiros (Abefin), Ranio Gamita, e da conselheira 
da Associação Comercial do Maranhão (ACM), Nubia Sousa. 
 
A iniciativa acontecerá em decorrência da instituição do programa de realização de 
palestras e/ou atividades extracurriculares sobre o Código de Defesa do Consumidor e 
Educação Financeira no âmbito do Estado do Maranhão, pela Lei n° 10.951, de 19 de 
novembro de 2018, de autoria do deputado Adriano. 
 
O programa será estendido à Assembleia Legislativa do Maranhão, em concordância com 
a 6ª Semana Nacional de Educação Financeira, que ocorre entre os dias 20 e 26 de maio, 
em parceria com a Abefin, que promoverá ações gratuitas sobre planejamento 
financeiro em todo o Brasil. 
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Por unanimidade, o plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta 
segunda-feira (20), requerimento de autoria do deputado Vinícius Louro (PR), para que, 
por meio da Comissão de Obras e Serviços Públicos, seja convidado o diretor regional do 
Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), Gerardo de Freitas 
Fernandes, para prestar esclarecimentos sobre a malha asfáltica das BRs 135 e 316. 
 
“Temos vários temas envolvendo o DNIT aqui na Assembleia Legislativa. De 2014 até 
agora, por exemplo, percebe-se que, nas principais rodovias federais, como a BR-135., 
principalmente no trecho entre Alegre e São Luis, só foram feitas operações tapa-
buracos.  O serviço de recuperação da malha viária entre Santa Inês e Bacabal foi 
concluído ano passado e já está intrafegável. Então, ele vai ter que dar essas e outras 
explicações”, afirmou o parlamentar. 
 
De acordo com Vinícius Louro, a Assembleia está buscando saber qual o montante dos 
recursos destinados à manutenção e recuperação da malha viária federal nos últimos 
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anos no Maranhão. Ele acredita que o dirigente do referido órgão deverá munir os 
parlamentares com explicações convincentes. 
 
“O DNIT deve ter condições de fiscalizar as obras executadas nas estradas federais 
maranhenses. Mas parece que não fiscaliza, uma vez que a situação das rodovias é 
péssima. Esperamos que o senhor Gerardo Fernandes atenda a nossa solicitação e venha 
com as explicações que estamos esperando”, afirmou. 
 
O requerimento de Vinícius Louro foi subscrito ainda pelos deputados Leonardo Sá (PR), 
Rigo Teles (PV), Zé Inácio (PT) e Adelmo Soares (PC do B). As condições inadequadas das 
rodovias federais maranhenses estão sendo constantemente discutidas em plenário. 

 


