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Nova diretoria do Gedema toma posse na Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
 
Numa rápida e descontraída solenidade, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira 
(20), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, a presidente do Grupo de Esposas dos 
Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, deu posse às novas 
integrantes daquela instituição, que foram eleitas minutos antes, para o biênio 2019-
2020. 
 
Em seu pronunciamento, Ana Paula destacou a importância do Gedema. “Estamos 
imbuídas dos melhores propósitos para este biênio, temos um elenco de ações a serem 
desenvolvidas e a marca do nosso trabalho é a excelência”, afirmou Ana Paula. 
 
Por sua vez, o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que 
o Gedema atualmente é uma marca registrada, porque executa ações e projetos de largo 
alcance social. Citou, como exemplo, a creche que atende aos dependentes dos 
servidores e o projeto Sol Nascente, que, em sua opinião representa uma ação que 
norteia a finalidade da instituição. 
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 “Ao contrário do que muita gente possa imaginar, Gedema não é para reunir nossas 
esposas para conversas e chás de final de tarde. Ele tem um norte, tem um horizonte, 
tem ações e isso é o que nos entusiasma”, afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
Esposa do deputado Edivaldo Holanda, Jalila Vânia Braga participa, pela segunda vez do 
Gedema, e, agora foi eleita para a primeira vice-presidência. Falou de sua satisfação, ao 
assegurar que o Grupo de Esposas de Deputados tem o objetivo de auxiliar a Assembleia 
com projetos que beneficiam seus servidores e dependentes. Para Vânia, a nova 
diretoria está entusiasmada em dar prosseguimento ao trabalho iniciado pela atual 
presidente. 
 
Já a secretária geral da entidade, Larissa Silva Lima, esposa do deputado Rildo Amaral, 
disse que o Gedema tem trabalho, tem história e deve continuar na mesma direção. 
Elogiou bastante o projeto Sol Nascente e afirmou estar muito feliz em participar do 
grupo. 
 
O Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, fundado em 18/03/77, com caráter essencialmente filantrópico. 
Tem, como principal objetivo, atuar em defesa da melhoria da qualidade de vida dos 
servidores da Assembleia Legislativa. 
 
FORMAÇÃO DO GEDEMA 
 
Com a eleição desta quarta-feira, ficou assim constituída a nova direção do Gedema: 
 
Presidente – Ana Paula Dias Lobato Nova Alves 
 
Vice-presidente -Vânia Jalila Atta Freitas Braga 
 
Secretária-geral- Larissa Silva Lima 
 
Primeira – secretária- Elidania Pontes Coimbra Cutrim 
 
Segunda – secretária – Érika Oliveira Costa Pessoa 
 
Primeira tesoureira- Thayanne de Melo Ribeiro Evangelista 
 
Segunda-tesoureira- Gisele Lima Ribeiro 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Ana Paula Fonseca Pires dos Anjos 
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Juliana Britto Freire Martins Moisés 
 
Vera Lúcia Lima Soares 
 
Gisele da Fonseca Honaiser 
 
SUPLENTES 
 
Perla Risette Alves Lima 
 
Cristiane Bellote de Sá 
 
Auricilene Pinheiro Silva 
 
Gabriela da Rocha Lages 
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Deputado Ciro Neto faz indicações ao Governo do Estado 

 
 
Durante a sessão plenária de quarta-feira (20), na Assembleia Legislativa, o deputado 
estadual Ciro Neto (PP) fez uma série de pedidos ao Governo do Estado. Dentre as 
indicações estão a concessão de 5 km de asfalto, em caráter de urgência, para o 
município de Jatobá, além do direcionamento de recursos para auxiliar o funcionamento 
do hospital municipal da cidade, por meio do programa Mais Saúde. 
 
Além dos pedidos de asfalto e direcionamento de recursos para a saúde de Jatobá, o 
deputado já tinha feito outra solicitação ao Governo do Estado, em defesa do município, 
indicando a necessidade de uma patrulha mecanizada (tratores, retroescavadeiras e 
afins). 
 
O deputado também solicitou a recuperação asfáltica da MA-381, no trecho em que liga 
as cidades de Joselândia e Trizidela do Vale. Já para Presidente Dutra, Ciro Neto pediu a 
implantação do projeto Sorrir e a construção de um Restaurante Popular no município. 
Segundo o parlamentar, tais medidas implantariam um Centro de Atenção à Saúde Bucal 
na cidade, que, de acordo com dados do IBGE de 2018, possui mais de 47.567 habitantes. 
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Anteriormente, o deputado Ciro Neto já havia solicitado, também em caráter de 
urgência, a pavimentação da Avenida Tancredo Neves, em Presidente Dutra. 
 
Barragem do Rio Flores 
 
Das indicações feitas pelo deputado Ciro Neto, no dia 5 de fevereiro, foi solicitado ao 
secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, a vistoria com parecer técnico sobre as 
condições estruturais da barragem do Rio Flores, em Joselândia. 

  



 

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: 
“Legado comunista será perder a concessão do Itaqui”, 

alerta Adriano 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 22/02/2019 

“Legado comunista será perder a concessão do Itaqui”, alerta Adriano 

 
 
O deputado Adriano Sarney (PV) fez um alerta, na tribuna da Assembleia, nesta quinta-
feira (21), a respeito da tramitação de um projeto de lei que pode esconder uma 
manobra do governo Flávio Dino (PCdoB) para salvar a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP), que corre o risco de perder a concessão do Itaqui. O 
porto, que após décadas sob controle do Estado, agora poderá de ser retomado pelo 
Governo Federal, que investiga denúncias de irregularidades na EMAP. “O legado 
comunista será perder a concessão do Itaqui. Não vamos fechar os olhos para um dos 
maiores bens do Maranhão, o Porto do Itaqui, que foi formulado, planejado e articulado 
por José Sarney”, declarou. 
 
Adriano informou que o governo comunista enviou à Assembleia, no final do ano 
passado, o Projeto de Lei de nº 257/2018, que trata do Complexo Industrial e Portuário 
do Maranhão e autoriza a modificação do objeto social da EMAP, ampliando a sua área 
de atuação no setor portuário. Com a mudança, caso seja aprovada e sancionada, a 
empresa estatal passará a administrar, operar, explorar e desenvolver o cais de São José 
de Ribamar, os terminais de ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe, o Porto Grande 
em São Luís e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. 
 
“Causa estranheza um projeto desta natureza ser enviado à Assembleia justamente em 
um momento em que o governador Flávio Dino está em vias de perder a concessão do 
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Porto do Itaqui. Isto, de fato, é uma espécie de confissão do governo comunista, 
admitindo o risco iminente de perder a concessão e, como se antevisse o inevitável, 
manobrasse para que a EMAP possa continuar em operação. Eis a prova cabal de que o 
governo admite ter cometido irresponsabilidades administrativas, burlando o convênio 
com o Governo Federal”, declarou o deputado. 
 
Vale lembrar que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão federal, 
considerou irregulares os saques que o governo Flávio Dino promoveu nas contas EMAP 
no ano passado. São movimentações que, somadas, ultrapassam R$ 140 milhões, todas 
realizadas poucos meses antes das eleições de outubro de 2018. 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCxQ41APNb0
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Vice-prefeito de Santa Rita, Ariston Sousa, vai assumir mandato de deputado estadual 

 
 
Após garantir mais de 31 mil votos e ficar na segunda suplência de deputado estadual, o 
vice-prefeito de Santa Rita, Ariston Sousa (Avante), vai assumir nos próximos dias, o 
mandato, após o anúncio do governador Flávio Dino (PCdoB) de que Márcio Honaiser 
(PDT) e Ana do Gás (PCdoB), vão ocupar cargo no executivo. 
 
Ariston Sousa é formado em Economia e também cursou Ciências Imobiliárias, 
desenvolvendo forte atuação no ramo empresarial, atuando como membro do grupo 
executivo da Alvorada Motos. Atualmente ele está no segundo mandato de vice-prefeito 
na cidade de Santa Rita. 
 
Aliado do prefeito Hilton Gonçalo, Ariston chega a Assembleia Legislativa como um 
representante legítimo da região Munim, assim como defenderá também de forma 
prioritária as bandeiras da população do sertão maranhense. 
 
Ariston disputou sua primeira eleição em proporcional e mostrou sua força ao alcançar 
mais de 31 mil votos, agora mostrará seu trabalho no parlamento estadual. 
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Flávio Dino anuncia três novos secretários e Asssembleia Legislativa sofrerá mudanças 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB), acabou de anunciar: “O deputado estadual Márcio 
Honaiser será o novo Secretário de Desenvolvimento Social. E a deputada estadual Ana 
Mendonça será a nova Secretária de Estado da Mulher. O sociólogo Jowberth Frank, ex-
superintendente do MDA e do INCRA, será o novo Secretário de Estado do Trabalho e da 
Economia Solidária.” 
 
Com os anúncios assumem na Assembleia Legislativa, os suplentes Ariston Sousa 
(Avante), atual vice-prefeito de Santa Rita e Zito Rolim (PDT), ex-prefeito de Codó. 
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Nova diretoria do Gedema toma posse na Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
 
Numa rápida e descontraída solenidade, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira 
(20), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, a presidente do Grupo de Esposas dos 
Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, deu posse às novas 
integrantes daquela instituição, que foram eleitas minutos antes, para o biênio 2019-
2020. 
 
Em seu pronunciamento, Ana Paula destacou a importância do Gedema. “Estamos 
imbuídas dos melhores propósitos para este biênio, temos um elenco de ações a serem 
desenvolvidas e a marca do nosso trabalho é a excelência”, afirmou Ana Paula. 
 
Por sua vez, o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que 
o Gedema atualmente é uma marca registrada, porque executa ações e projetos de largo 
alcance social. Citou, como exemplo, a creche que atende aos dependentes dos 
servidores e o projeto Sol Nascente, que, em sua opinião representa uma ação que 
norteia a finalidade da instituição. 
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 “Ao contrário do que muita gente possa imaginar, Gedema não é para reunir nossas 
esposas para conversas e chás de final de tarde. Ele tem um norte, tem um horizonte, 
tem ações e isso é o que nos entusiasma”, afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
Esposa do deputado Edivaldo Holanda, Jalila Vânia Braga participa, pela segunda vez do 
Gedema, e, agora foi eleita para a primeira vice-presidência. Falou de sua satisfação, ao 
assegurar que o Grupo de Esposas de Deputados tem o objetivo de auxiliar a Assembleia 
com projetos que beneficiam seus servidores e dependentes. Para Vânia, a nova 
diretoria está entusiasmada em dar prosseguimento ao trabalho iniciado pela atual 
presidente. 
 
Já a secretária geral da entidade, Larissa Silva Lima, esposa do deputado Rildo Amaral, 
disse que o Gedema tem trabalho, tem história e deve continuar na mesma direção. 
Elogiou bastante o projeto Sol Nascente e afirmou estar muito feliz em participar do 
grupo. 
 
O Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, fundado em 18/03/77, com caráter essencialmente filantrópico. 
Tem, como principal objetivo, atuar em defesa da melhoria da qualidade de vida dos 
servidores da Assembleia Legislativa. 
 
FORMAÇÃO DO GEDEMA 
 
Com a eleição desta quarta-feira, ficou assim constituída a nova direção do Gedema: 
 
Presidente – Ana Paula Dias Lobato Nova Alves 
 
Vice-presidente -Vânia Jalila Atta Freitas Braga 
 
Secretária-geral- Larissa Silva Lima 
 
Primeira – secretária- Elidania Pontes Coimbra Cutrim 
 
Segunda – secretária – Érika Oliveira Costa Pessoa 
 
Primeira tesoureira- Thayanne de Melo Ribeiro Evangelista 
 
Segunda-tesoureira- Gisele Lima Ribeiro 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Ana Paula Fonseca Pires dos Anjos 
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Juliana Britto Freire Martins Moisés 
 
Vera Lúcia Lima Soares 
 
Gisele da Fonseca Honaiser 
 
SUPLENTES 
 
Perla Risette Alves Lima 
 
Cristiane Bellote de Sá 
 
Auricilene Pinheiro Silva 
 
Gabriela da Rocha Lages 
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A deputada Detinha (PR) protocolou, na quarta feira (20), o projeto de lei 070/19, que 
visa implantar caminhos de acesso adaptados no litoral maranhense em benefício de 
pessoas com deficiência. 

 
 
De acordo com os dados do IBGE, o Maranhão tem mais de um milhão e meio de pessoas 
com deficiência. O objetivo da proposta é permitir acessibilidade à faixa de areia no 
litoral. Os caminhos de acesso adaptados deverão atender às regras de acessibilidade 
arquitetônica, urbanística e de comunicação e informação, conforme as normas 
estabelecidas pela ABNT. 
 
Segundo a parlamentar, muitas pessoas com deficiência convivem com barreiras pela 
falta de acessibilidade, além de, muitas das vezes, serem vistas pela sociedade apenas 
pela deficiência e não pelo seu potencial. 
 
Dessa forma, o projeto visa promover a integração por meio de atividades de lazer, 
estimulando um estilo de vida mais saudável e, consequentemente, melhorando a 
qualidade de vida dessas pessoas. 
 
“Nossa intenção é que as pessoas com deficiência tenham as mesmas oportunidades e 
que sintam prazer de usufruir da nossa natureza, que é tão rica e tão bela”, afirmou a 
deputada. 
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Presidente Othelino Neto recebe projeto do Ministério Público 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), recebeu, 
nesta quarta-feira (20), do procurador-geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga 
Martins, o projeto de lei que trata do auxílio-saúde dos servidores do Ministério Público. 
 

 
 
Othelino garantiu o apoio do Parlamento Estadual. “O projeto será apreciado com 
celeridade pela Casa. É uma pauta importante que, certamente, levará benefícios ao 
corpo do MP”. 
 
Na reunião, o procurador-geral ainda apresentou o projeto “De Olho na Constituição”, 
que tem como objetivo obedecer a emenda à Constituição, sugerida pelo Ministério 
Público, enviada pelo Executivo e aprovada pelo Legislativo, que retira os nomes de 
pessoas vivas de órgãos públicos e municípios maranhenses. 
 
“Faremos encontros regionais para, junto com gestores municipais, criarmos um Termo 
de Ajustamento de Conduta, proibindo a colocação de nomes de pessoas vivas, 
corrigindo uma distorção na Constituição Estadual e ratificando o que está na Federal. 
Para isso, contamos também com o apoio do Legislativo Estadual”, explicou Luiz 
Gonzaga. 
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O presidente Othelino disse que a Assembleia é solidária à campanha. “É preciso 
respeitar as normas da Constituição. Portanto, tenho total interesse, assim como todo o 
Parlamento, em lutar para que, de fato, os nomes sejam trocados”, enfatizou 
 
O líder do governo, deputado Rafael Leitoa, esteve na reunião e destacou a importância 
da discussão sobre o tema. “A Assembleia já iniciou esse debate com a alteração dos 
nomes de dois municípios, Edison Lobão e Presidente Sarney. Por isso, é interessante 
que o MP continue acompanhando o projeto e, além disso, cobre a substituição de todos 
os prédios do Estado, que ainda estão com nomes de pessoas vivas”, disse. 
 
Participaram também os diretores da Casa, o administrativo, Antino Noleto; o da Mesa, 
Bráulio Martins; e o procurador-geral Tarcísio Araújo. 
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Deputada Ana do Gás viabiliza obras para Senador Alexandre Costa, Esperantinópolis e 
Cururupu 

Em reunião na tarde desta última terça-feira (19) com o secretário de Estado de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) garantiu 
importantes conquistas para municípios maranhenses. Participaram da reunião a 
prefeita de Cururupu, Professora Rosinha, o prefeito de Esperantinópolis, Aluisinho do 
Posto e o prefeito de Senador Alexandre Costa, Dr. Orlando. 
 

 
 
De acordo com a deputada Ana do Gás, Clayton Noleto assegurou a construção de mais 
duas escolas dignas para Esperantinópolis, uma no Povoado Sumaúma e outra no 
Povoado Centrão, além da continuidade de construção de pontes e a inclusão do 
município na nova etapa do Programa Mais Asfalto. 
 
Para Cururupu, o secretário também garantiu a inclusão do município no Mais Asfalto 
para recapeamento de ruas e avenidas da sede e recuperação da MA-006 que dá acesso 
à cidade, além da reforma do Mercado Municipal. 
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O Município de Senador Alexandre Costa, será contemplado com a construção de uma 
Praça, Escola Dígna e inclusão no Programa Mais Asfalto e outros investimentos que 
ajudarão melhorar a qualidade de vida dos mais de onze mil alexandrecostenses. 
 
Ana do Gás aproveitou a oportunidade para agradecer o apoio que vem recebendo do 
governador Flávio Dino e do Secretário Clayton Noleto, em ações importantes que têm 
auxiliado os prefeitos em diversas regiões do estado. “O governador Flávio Dino não tem 
medido esforços para ajudar os prefeitos levando melhorias à população maranhense. 
Essas demandas vão garantir aos municípios de Senador Alexandre Costa, Cururupu e 
Esperantinópolis avanços na infraestrutura e no desenvolvimento desses municípios. 
Parabenizo e agradeço o Secretário de Infraestrutura Clayton Noleto, por ter atendido 
os nossos pedidos”, destacou a parlamentar. 
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A independência e articulação de Arnaldo Melo… 

Ex-governador e ex-presidente da Assembleia Legislativa transita bem em todos os 
grupos políticos o que o faz procurado cada vez mais no atual momento político do 
Maranhão; e tudo em nome das suas bases no Sertão Maranhense. 
 

 
Arnaldo Melo é um dos mais experientes políticos da Assembleia, com trânsito livre em todas as correntes políticas 

 
Historicamente independente e articulado, com trânsito em todos os grupos políticos do 
estado, o deputado estadual Arnaldo Melo (MDB) reuniu-se com o chefe da Casa Civil, 
Marcelo Tavares, tratando de assuntos relacionados à saúde no sertão maranhense. 
 
O Secretário de Estado da Saúde Carlos Lula viabilizou a reunião e o Chefe da Casa Civil, 
Marcelo Tavares, recebeu o colega, num diálogo habitual de deputados de vários 
mandatos. 
 
Mostrando articulação política, Arnaldo Melo tratou sobre a implantação do centro de 
hemodiálise em Colinas, uma demanda histórica para pacientes que sofrem ao 
percorrerem longas distâncias para terem acesso às sessões de hemodiálise. 
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Melo já deixou claro que, se preciso, tratará com o próprio governador Flávio Dino 
(PCdoB) sobre o assunto, que considera de extrema relevância para o sertão. 
 
Na conversa com o chefe da Casa Civil, Melo também tratou da questão envolvendo os 
hospitais prestadores de serviços ao SUS na região, cuja gestão é da Secretaria de Saúde 
do Estado. 
 
Filiado ao MDB e formando bloco com o PV, Arnaldo pretende, ao seu estilo conciliador 
e articulado, viabilizar as ações que a região do sertão necessitam. 
 
É aguardar e conferir… 
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César Pires defende destinação de recursos estaduais para o Hospital Aldenora Belo 

 
 
O deputado César Pires (PV) participou, na tarde desta quinta-feira (21), de uma visita à 
Fundação Antônio Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Belo, para conhecer 
projetos desenvolvidos por aquela instituição de saúde. Ao final do encontro, promovido 
por dirigentes da fundação, ele defendeu a união dos parlamentares estaduais no 
sentido de viabilizar recursos para o hospital que atende pacientes com câncer de todo 
o Maranhão. 
 
Ao final da visita – em que um grupo de deputados estaduais foi recebido pela presidente 
da fundação, Enide Dino, e pelo vice-presidente, Antonio Dino Tavares -, César Pires 
informou que, a exemplo de anos anteriores, destinou R$ 1 milhão em emendas ao 
Orçamento do Estado 2019 para o Hospital Aldenora Belo, para assegurar assistência 
oncológica aos maranhenses. Mas lamentou não ter, como deputado de oposição, suas 
emendas liberadas pelo governo estadual. 
 
“A saúde deve estar acima das divergências políticas, por isso defendo a união de todos 
nós, deputados estaduais, em torno desta causa. A relevância dos serviços prestados 
pela Fundação Antônio Dino é reconhecida pela população maranhense, e essa 
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instituição precisa do nosso apoio para superar as dificuldades financeiras e manter o 
atendimento aos pacientes com câncer”, ressaltou César Pires. 
 

 
 
Do encontro também participaram os deputados Daniella Tema, Yglésio Moisés, Helena 
Duailibe, Adriano Sarney, Wellington do Curso, Felipe dos Pneus e Fernando Pessoa. 
Depois de receberem informações sobre ações da Fundação Antonio Dino – como as 
casas de apoio, as campanhas de prevenção, o consultório Amigo da Vida, o Centro de 
Ensino e Pesquisa, e o Núcleo de Voluntários – eles visitaram a obra de ampliação do 
Hospital Aldenora Belo. 
 
“Nós precisamos do apoio dos deputados estaduais para manter os serviços prestados à 
população e fazer os investimentos necessários. Por isso fazemos esse apelo, pela união 
de todos em torno dessa causa”, enfatizou Antonio Dino. 
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Deputado Wellington reúne-se com engenheiros ambientais para tratar de fiscalização 
em barragens e lagos da Alumar 

 
Wellington debateu com os engenheiros o projeto de lei que trata da segurança de barragens 
de qualquer natureza e dos depósitos de resíduos industriais e tóxicos do Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu em seu gabinete nesta quarta (20), 
representantes da Associação dos Engenheiros Ambientais do Maranhão. Na reunião 
foram tratados assuntos de extrema relevância sobre segurança ambiental e a situação 
das barragens no Estado e os lagos da Alumar na capital. 
 
“O objetivo desta reunião é criar um espaço para discutirmos a real situação e problemas 
ambientais constatados pela falta de manutenção nas barragens do Rio das Flores em 
Pedreiras, do Rio Pericumã em Pinheiro, de Boa Esperança na divisa do Maranhão com 
o Piauí, do Bacanga em São Luís e da Usina Hidrelétrica de Estreito. Como também a 
situação dos açudes e os Lagos de depósito de Aurizona em Godofredo Viana, para 
assegurar a segurança ambiental em nosso Estado”, declarou Wellington. 
 
Além disto, durante a reunião foi debatido sobre o projeto de lei que trata da segurança 
de barragens de qualquer natureza e dos depósitos de resíduos industriais e tóxicos do 
Maranhão. O referido projeto já está em tramitação na Assembleia Legislativa. 
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“Legado comunista será perder a concessão do Itaqui”, alerta Adriano 

 
Para Adriano, projeto de Flávio Dino é uma espécie de confissão de culpa do governo comunista,  
admitindo o risco iminente de perder a concessão do porto 

 
O deputado Adriano Sarney (PV) fez um alerta, na tribuna da Assembleia, nesta quinta-
feira (21), a respeito da tramitação de um projeto de lei que pode esconder uma 
manobra do governo Flávio Dino (PCdoB) para salvar a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP), que corre o risco de perder a concessão do Itaqui. O 
porto, que após décadas sob controle do Estado, agora poderá de ser retomado pelo 
Governo Federal, que investiga denúncias de irregularidades na EMAP. “O legado 
comunista será perder a concessão do Itaqui. Não vamos fechar os olhos para um dos 
maiores bens do Maranhão, o Porto do Itaqui, que foi formulado, planejado e articulado 
por José Sarney”, declarou. 
 
Adriano informou que o governo comunista enviou à Assembleia, no final do ano 
passado, o Projeto de Lei de nº 257/2018, que trata do Complexo Industrial e Portuário 
do Maranhão e autoriza a modificação do objeto social da EMAP, ampliando a sua área 
de atuação no setor portuário. Com a mudança, caso seja aprovada e sancionada, a 
empresa estatal passará a administrar, operar, explorar e desenvolver o cais de São José 
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de Ribamar, os terminais de ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe, o Porto Grande 
em São Luís e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. 
 
“Causa estranheza um projeto desta natureza ser enviado à Assembleia justamente em 
um momento em que o governador Flávio Dino está em vias de perder a concessão do 
Porto do Itaqui. Isto, de fato, é uma espécie de confissão do governo comunista, 
admitindo o risco iminente de perder a concessão e, como se antevisse o inevitável, 
manobrasse para que a EMAP possa continuar em operação. Eis a prova cabal de que o 
governo admite ter cometido irresponsabilidades administrativas, burlando o convênio 
com o Governo Federal”, declarou o deputado. 
 
Vale lembrar que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão federal, 
considerou irregulares os saques que o governo Flávio Dino promoveu nas contas EMAP 
no ano passado. São movimentações que, somadas, ultrapassam R$ 140 milhões, todas 
realizadas poucos meses antes das eleições de outubro de 2018. 
 
Assista ao pronunciamento do deputado Adriano: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCxQ41APNb0
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César Pires defende urgente revisão da legislação urbanística após vistoria no 
condomínio Jardins 

 
Deputado César Pires integrou comissão da Assembleia que acompanhou a promotora Lítia  
Cavalcanti na vistoria ao condomínio 

 
Uma nova vistoria técnica no condomínio Jardins de Provence São Luís foi realizada nesta 
quarta-feira (20), desta vez por solicitação do deputado César Pires, atendendo a uma 
reivindicação de moradores do empreendimento construído pela Cyrela, no Cohafuma. 
Logo em seguida, o parlamentar ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa para 
defender a urgente revisão da legislação urbanística de São Luís, para assegurar que a 
ocupação urbana ocorra com mais segurança e respeito aos direitos dos consumidores. 
 
Da inspeção também participaram o deputado Wellington do Curso; a promotora Lítia 
Cavalcante; o secretário municipal de Urbanismo e Habitação, Mádison Leonardo, e 
representantes da construtora e dos moradores. Peritos do Ministério Público e da 
Prefeitura de São Luís avaliaram os reparos realizados nos prédios do condomínio Jardins 
de Provence para avaliar se eles podem voltar a ser ocupados por seus proprietários. 
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Intenção da nova vistoria é garantir que os graves problemas estruturais detectados nesse empreendimento  
sejam sanados pela construtora 

 
“Nossa intenção é garantir que os graves problemas estruturais detectados nesse 
empreendimento sejam sanados pela construtora Cyrela para que seus moradores 
possam voltar aos seus apartamentos em segurança. E estamos aqui para assegurar que 
representantes dessas famílias, que não teriam acesso, possam acompanhar a vistoria e 
apontar as falhas que porventura ainda existam, para que sejam corrigidas”, declarou 
César Pires. 
 
O deputado foi enfático ao lembrar que a Construtora Cyrela cometeu gravíssimos erros 
na construção do empreendimento habitacional, e que os órgãos competentes têm sua 
parcela de responsabilidade ao permitir que os prédios fossem entregues e ocupados 
sem as devidas condições de segurança. 
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César Pires enfatizou que os órgãos competentes têm sua parcela de responsabilidade ao permitir que os  
prédios fossem entregues e ocupados sem as devidas condições de segurança 

 
“Alertamos a construtora Cyrela e demais empresas que venham a construir seus 
empreendimentos no Maranhão que Assembleia Legislativa estará atenta para evitar 
que problemas como esses enfrentados há mais de um ano pelos moradores do 
condomínio Jardins voltem a ocorrer, penalizando centenas de famílias”, concluiu ele. 
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Flávio Dino chama mais dois deputados para compor Secretariado 

 
Márcio Honaiser recebendo o diploma de deputados das mãos do governador 

 
O governador Flávio Dino convocou mais dois deputados estaduais para compor o 
primeiro escalão. O pedetista Márcio Honaiser será titular da Secretaria de 
Desenvolvimento Social, enquanto a deputada Ana do Gás (PCdoB) foi chamada para 
assumir a Secretaria de Estado da Mulher. 
 
Esses dois nomes já vinham sendo especulados nos bastidores, de forma que não causou 
surpresa entre aqueles que cobrem as atividades políticas do Estado. 
 
Como nas vezes anteriores, Flávio Dino usou sua página no Twitter para informar sobre 
os novos secretários que tomarão posse na próxima segunda-feira. 
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Flávio Dino anuncia Márcio Honaiser e Ana do Gás na equipe de governo 

 
Deputada Ana do Gás e o deputado Márcio Honaiser 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) fez mais anúncios na sua equipe de governo. Desta 
vez, o comunista anunciou os novos secretários das pastas de Desenvolvimento Social e 
da Mulher. 
 
A tão disputada SEDES – Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social, ficou com o 
deputado estadual Márcio Honaiser, que já foi secretário de Estado da Agricultura e 
deixou a pasta para assumir seu primeiro mandato na Assembleia. 
 
A Secretaria da Mulher será comandada pela deputada estadual Ana do Gás, que pela 
primeira vez vai assumir um cargo no governo. 
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Sessão solene e exposição de obras raras marcarão as homenagens pelos 184 anos da 
Assembleia 

 
As 13 obras raras foram encontradas durante o processo de restauração de documentos manuscritos e impressos  
da Casa, iniciado em fevereiro do ano passado 

 
Uma sessão solene marcará, nesta segunda-feira (25), às 16 horas, a abertura das 
comemorações dos 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão, com a presença 
de representantes dos três Poderes. Na mesma data, será comemorado o Dia do Poder 
Legislativo. Ao término da solenidade, o presidente Othelino Neto (PCdoB) fará a 
abertura da Exposição “Memorial do Legislativo Maranhense”. 
 
De acordo com o diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, a programação da 
sessão solene vai enfatizar a importância do Legislativo Estadual Maranhense para a 
população. O advogado e ex-deputado estadual Sálvio Dino proferirá palestra sobre os 
184 anos do Legislativo maranhense e a importância histórica das obras raras 
encontradas no acervo da Casa. 
 
Além de representantes dos Poderes, também foram convidados historiadores, 
professores universitários do curso de História e integrantes de academias de letras. 
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Exposição 
 

 
As 13 obras raras foram encontradas durante o processo de restauração de documentos manuscritos e  
impressos da Casa, iniciado em fevereiro do ano passado 

 
Logo após a sessão solene, será aberta, pelo presidente Othelino Neto, no Salão Nobre 
do Palácio Manuel Beckman, a exposição de 13 obras raras que compõem o Projeto 
“Memorial do Legislativo Maranhense”.  
 
O diretor administrativo da Assembleia Legislativa, Antino Noleto, e o diretor-geral da 
Casa, Valney Pereira, que coordenam a organização do evento, explicaram que o Projeto 
“Memorial do Legislativo Maranhense” é uma prioridade da gestão do presidente 
Othelino Neto.    
 
As 13 obras raras foram encontradas durante o processo de restauração de documentos 
manuscritos e impressos da Casa, iniciado em fevereiro do ano passado.     
 
Valney Pereira destacou a importância da data e disse que o arquivo contém dados 
importantes e históricos a respeito do Maranhão, daí a necessidade de preservação, em 
formato digital, conforme determinação do presidente Othelino Neto. 
 
Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas, 
expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais 
relevantes. O material histórico já passou por limpeza, higienização, catalogação e se 
encontra em fase de digitalização. “Tivemos o cuidado de manter tudo 100% original, 
pois são peças que fazem parte da história do Maranhão”, explicou Antino Noleto. 
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Livros centenários  
 
Das treze peças descobertas, a pesquisa detectou nove livros centenários, considerados 
raros, sendo dois com registros de leis estaduais, sete atas contendo informações de 
sessões ordinárias, extraordinárias e atividades parlamentares e mais quatro livros do 
Império, datados do século XIX.  
 
O acervo mostrou um livro de leis estaduais, volume único, com 172 páginas escritas a 
mão, que traz a descrição de leis estaduais de 1889 a 1902. No mesmo livro, houve outra 
descoberta: o registro da Lei 294, de 15 de abril de 1901, que criou a primeira seção do 
Corpo de Bombeiros para extinção de incêndios na capital de São Luís.  
 
O processo de restauração do arquivo revelou, ainda, obras valiosas, como o livro 
“Império do Brasil: leis e decretos”, de 1833, com 560 páginas; uma coleção de decisões 
do governo brasileiro da época, com o mesmo título, e outro livro do Império de 1854, 
que também guarda uma coletânea das decisões do governo.  
 
A população poderá acessar os exemplares originais por intermédio de um link, que 
estará disponível a partir de março, no site www.al.ma.leg.br. 
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Márcio Honaiser e Ana Mendonça são anunciados como secretários 

 
Com os novos anúncios assumem na Assembleia Legislativa, os suplentes Ariston Sousa  
e Zito Rolim 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou mais dois nomes que irão compor 
secretarias do governo do Estado. Os deputados estaduais Márcio Honaiser e Ana 
Mendonça foram anunciados no início da noite desta quarta-feira (21). 
 
“O deputado estadual Márcio Honaiser será o novo Secretário de Desenvolvimento 
Social. E a deputada estadual Ana Mendonça será a nova Secretária de Estado da 
Mulher”, escreveu Flávio Dino. 
 
Márcio Honaiser foi eleito recentemente para o cargo de deputado estadual e já exerceu 
a função de secretário de Agricultura no primeiro mandato do governador Flávio Dino. 
Já Ana Mendonça foi eleita para seu segundo mandato como deputada estadual. 
 
Com os novos anúncios assumem na Assembleia Legislativa, os suplentes Ariston Sousa 
(Avante), atual vice-prefeito de Santa Rita e Zito Rolim (PDT), ex-prefeito de Codó. 
 
O governador anunciou ainda o sociólogo Jowberth Frank como o novo Secretário de 
Estado do Trabalho e da Economia Solidária. O novo secretário é ligado ao Partido dos 
Trabalhadores. 
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Nova diretoria do Gedema toma posse na Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
O Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) é uma associação civil, sem fins lucrativos,  
fundado em 18/03/77, com caráter essencialmente filantrópico 

 
Numa rápida e descontraída solenidade, ocorrida no final da tarde desta quarta-feira 
(20), no Salão Nobre da Assembleia Legislativa, a presidente do Grupo de Esposas dos 
Deputados do Estado do Maranhão (Gedema), Ana Paula Lobato, deu posse às novas 
integrantes daquela instituição, que foram eleitas minutos antes, para o biênio 2019-
2020. 
 
Em seu pronunciamento, Ana Paula destacou a importância do Gedema. “Estamos 
imbuídas dos melhores propósitos para este biênio, temos um elenco de ações a serem 
desenvolvidas e a marca do nosso trabalho é a excelência”, afirmou Ana Paula. 
 
Por sua vez, o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que 
o Gedema atualmente é uma marca registrada, porque executa ações e projetos de largo 
alcance social. Citou, como exemplo, a creche que atende aos dependentes dos 
servidores e o projeto Sol Nascente, que, em sua opinião representa uma ação que 
norteia a finalidade da instituição. 
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 “Ao contrário do que muita gente possa imaginar, Gedema não é para reunir nossas 
esposas para conversas e chás de final de tarde. Ele tem um norte, tem um horizonte, 
tem ações e isso é o que nos entusiasma”, afirmou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
Esposa do deputado Edivaldo Holanda, Jalila Vânia Braga participa, pela segunda vez do 
Gedema, e, agora foi eleita para a primeira vice-presidência. Falou de sua satisfação, ao 
assegurar que o Grupo de Esposas de Deputados tem o objetivo de auxiliar a Assembleia 
com projetos que beneficiam seus servidores e dependentes. Para Vânia, a nova 
diretoria está entusiasmada em dar prosseguimento ao trabalho iniciado pela atual 
presidente. 
 
Já a secretária geral da entidade, Larissa Silva Lima, esposa do deputado Rildo Amaral, 
disse que o Gedema tem trabalho, tem história e deve continuar na mesma direção. 
Elogiou bastante o projeto Sol Nascente e afirmou estar muito feliz em participar do 
grupo. 
 
O Grupo de Esposas de Deputados do Estado do Maranhão (GEDEMA) é uma associação 
civil, sem fins lucrativos, fundado em 18/03/77, com caráter essencialmente filantrópico. 
Tem, como principal objetivo, atuar em defesa da melhoria da qualidade de vida dos 
servidores da Assembleia Legislativa. 
 
FORMAÇÃO DO GEDEMA 
 
Com a eleição desta quarta-feira, ficou assim constituída a nova direção do Gedema: 
 
Presidente – Ana Paula Dias Lobato Nova Alves 
 
Vice-presidente -Vânia Jalila Atta Freitas Braga 
 
Secretária-geral- Larissa Silva Lima 
 
Primeira – secretária- Elidania Pontes Coimbra Cutrim 
 
Segunda – secretária – Érika Oliveira Costa Pessoa 
 
Primeira tesoureira- Thayanne de Melo Ribeiro Evangelista 
 
Segunda-tesoureira- Gisele Lima Ribeiro 
 
CONSELHO DELIBERATIVO 
 
Ana Paula Fonseca Pires dos Anjos 
 



 

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 

Juliana Britto Freire Martins Moisés 
 
Vera Lúcia Lima Soares 
 
Gisele da Fonseca Honaiser 
 
SUPLENTES 
 
Perla Risette Alves Lima 
 
Cristiane Bellote de Sá 
 
Auricilene Pinheiro Silva 
 
Gabriela da Rocha Lages 
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‘Legado do governo será a perda do Porto do Itaqui’, diz Adriano 

 
 
O deputado Adriano Sarney (PV) fez um alerta, na tribuna da Assembleia, nesta quinta-
feira (21), a respeito da tramitação de um projeto de lei que pode esconder uma 
manobra do governo Flávio Dino (PCdoB) para salvar a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP), que corre o risco de perder a concessão do Itaqui. O 
porto, que após décadas sob controle do Estado, agora poderá de ser retomado pelo 
Governo Federal, que investiga denúncias de irregularidades na EMAP. “O legado 
comunista será perder a concessão do Itaqui. Não vamos fechar os olhos para um dos 
maiores bens do Maranhão, o Porto do Itaqui, que foi formulado, planejado e articulado 
por José Sarney”, declarou. 
 
Adriano informou que o governo comunista enviou à Assembleia, no final do ano 
passado, o Projeto de Lei de nº 257/2018, que trata do Complexo Industrial e Portuário 
do Maranhão e autoriza a modificação do objeto social da EMAP, ampliando a sua área 
de atuação no setor portuário. Com a mudança, caso seja aprovada e sancionada, a 
empresa estatal passará a administrar, operar, explorar e desenvolver o cais de São José 
de Ribamar, os terminais de ferryboat da Ponta da Espera e do Cujupe, o Porto Grande 
em São Luís e o Complexo Industrial e Portuário do Maranhão. 
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“Causa estranheza um projeto desta natureza ser enviado à Assembleia justamente em 
um momento em que o governador Flávio Dino está em vias de perder a concessão do 
Porto do Itaqui. Isto, de fato, é uma espécie de confissão do governo comunista, 
admitindo o risco iminente de perder a concessão e, como se antevisse o inevitável, 
manobrasse para que a EMAP possa continuar em operação. Eis a prova cabal de que o 
governo admite ter cometido irresponsabilidades administrativas, burlando o convênio 
com o Governo Federal”, declarou o deputado. 
 
Vale lembrar que a Agência Nacional de Transportes Aquaviários (ANTAQ), órgão federal, 
considerou irregulares os saques que o governo Flávio Dino promoveu nas contas EMAP 
no ano passado. São movimentações que, somadas, ultrapassam R$ 140 milhões, todas 
realizadas poucos meses antes das eleições de outubro de 2018. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=uCxQ41APNb0
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César Pires defende destinação de recursos estaduais ao Aldenora Belo 

 
 
O deputado César Pires (PV) participou, na tarde desta quinta-feira (21), de uma visita à 
Fundação Antônio Dino, mantenedora do Hospital Aldenora Belo, para conhecer 
projetos desenvolvidos por aquela instituição de saúde. Ao final do encontro, promovido 
por dirigentes da fundação, ele defendeu a união dos parlamentares estaduais no 
sentido de viabilizar recursos para o hospital que atende pacientes com câncer de todo 
o Maranhão. 
 
Ao final da visita – em que um grupo de deputados estaduais foi recebido pela presidente 
da fundação, Enide Dino, e pelo vice-presidente, Antonio Dino Tavares -, César Pires 
informou que, a exemplo de anos anteriores, destinou R$ 1 milhão em emendas ao 
Orçamento do Estado 2019 para o Hospital Aldenora Belo, para assegurar assistência 
oncológica aos maranhenses. Mas lamentou não ter, como deputado de oposição, suas 
emendas liberadas pelo governo estadual. 
 
“A saúde deve estar acima das divergências políticas, por isso defendo a união de todos 
nós, deputados estaduais, em torno desta causa. A relevância dos serviços prestados 
pela Fundação Antônio Dino é reconhecida pela população maranhense, e essa 
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instituição precisa do nosso apoio para superar as dificuldades financeiras e manter o 
atendimento aos pacientes com câncer”, ressaltou César Pires. 
 
Do encontro também participaram os deputados Daniella Tema, Yglésio Moisés, Helena 
Duailibe, Adriano Sarney, Wellington do Curso, Felipe dos Pneus e Fernando Pessoa. 
Depois de receberem informações sobre ações da Fundação Antonio Dino – como as 
casas de apoio, as campanhas de prevenção, o consultório Amigo da Vida, o Centro de 
Ensino e Pesquisa, e o Núcleo de Voluntários – eles visitaram a obra de ampliação do 
Hospital Aldenora Belo. 
 
“Nós precisamos do apoio dos deputados estaduais para manter os serviços prestados à 
população e fazer os investimentos necessários. Por isso fazemos esse apelo, pela união 
de todos em torno dessa causa”, enfatizou Antonio Dino. 
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Dino anuncia Márcio Honaiser na Sedes e Ana do Gás na Secretaria da Mulher 

 
 
O governador Flávio Dino anunciou há pouco que os deputados Márcio Honaiser (PDT) 
e Ana do Gás (PCdoB) vão assumir a Secretaria de Desenvolvimento Social (Sedes) e q 
Secretaria da Mulher, respectivamente.  
 
Com isso, assumem vaga na Assembleia Ariston (Avante) e Zito Rolim (PDT) segundo e 
terceiro suplentes.  
 
Flávio Dino ainda deve fazer duas mudanças em seu secretariado, que assume em posse 
marcada para a próxima segunda-feira. 
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Sessão solene e exposição de obras raras marcarão as homenagens pelos 184 anos da 
Assembleia 

 
 
Uma sessão solene marcará, nesta segunda-feira (25), às 16 horas, a abertura das 
comemorações dos 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão, com a presença 
de representantes dos três Poderes. Na mesma data, será comemorado o Dia do Poder 
Legislativo. Ao término da solenidade, o presidente Othelino Neto (PCdoB) fará a 
abertura da Exposição “Memorial do Legislativo Maranhense”. 
 
De acordo com o diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, a programação da 
sessão solene vai enfatizar a importância do Legislativo Estadual Maranhense para a 
população. O advogado e ex-deputado estadual Sálvio Dino proferirá palestra sobre os 
184 anos do Legislativo maranhense e a importância histórica das obras raras 
encontradas no acervo da Casa. 
 
Além de representantes dos Poderes, também foram convidados historiadores, 
professores universitários do curso de História e integrantes de academias de letras. 
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Exposição 
 
Logo após a sessão solene, será aberta, pelo presidente Othelino Neto, no Salão Nobre 
do Palácio Manuel Beckman, a exposição de 13 obras raras que compõem o Projeto 
“Memorial do Legislativo Maranhense”. 
 
O diretor administrativo da Assembleia Legislativa, Antino Noleto, e o diretor-geral da 
Casa, Valney Pereira, que coordenam a organização do evento, explicaram que o Projeto 
“Memorial do Legislativo Maranhense” é uma prioridade da gestão do presidente 
Othelino Neto. 
 
As 13 obras raras foram encontradas durante o processo de restauração de documentos 
manuscritos e impressos da Casa, iniciado em fevereiro do ano passado. 
 
Valney Pereira destacou a importância da data e disse que o arquivo contém dados 
importantes e históricos a respeito do Maranhão, daí a necessidade de preservação, em 
formato digital, conforme determinação do presidente Othelino Neto. 
 
Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas, 
expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais 
relevantes. O material histórico já passou por limpeza, higienização, catalogação e se 
encontra em fase de digitalização. “Tivemos o cuidado de manter tudo 100% original, 
pois são peças que fazem parte da história do Maranhão”, explicou Antino Noleto. 
 
Livros centenários 
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Das treze peças descobertas, a pesquisa detectou nove livros centenários, considerados 
raros, sendo dois com registros de leis estaduais, sete atas contendo informações de 
sessões ordinárias, extraordinárias e atividades parlamentares e mais quatro livros do 
Império, datados do século XIX. 
 
O acervo mostrou um livro de leis estaduais, volume único, com 172 páginas escritas a 
mão, que traz a descrição de leis estaduais de 1889 a 1902. No mesmo livro, houve outra 
descoberta: o registro da Lei 294, de 15 de abril de 1901, que criou a primeira seção do 
Corpo de Bombeiros para extinção de incêndios na capital de São Luís. 
 
O processo de restauração do arquivo revelou, ainda, obras valiosas, como o livro 
“Império do Brasil: leis e decretos”, de 1833, com 560 páginas; uma coleção de decisões 
do governo brasileiro da época, com o mesmo título, e outro livro do Império de 1854, 
que também guarda uma coletânea das decisões do governo. 
 
A população poderá acessar os exemplares originais por intermédio de um link, que 
estará disponível a partir de março, no site www.al.ma.leg.br. 
 

 
 

  

http://www.al.ma.leg.br/
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Confirmado: Márcio Honaiser na Sedes e Ana do Gás na secretaria da Mulher 

 
 
O governador Flávio Dino abriu mais duas vagas na Assembleia Legislativa com dois 
deputados indo para o governo. O pedetista Márcio Honaiser será mesmo o titular da 
Secretaria de de Desenvolvimento Social, enquanto a deputada Ana do Gás (PCdoB) foi 
confirmada para assumir a Secretaria de Estado da Mulher. 
 
Os nomes já eram dados como certos, mas com a demora no anúncio, imaginava-se que 
o governador poderia voltar atrás no que já estava acordado. 
 
Agora, estão confirmados. 
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Felipe Camarão anuncia que não será candidato em São Luís e abre caminho para Neto 
Evangelista na aliança DEM/PDT 

 
Felipe Camarão sai da cena sucessória e abre caminho para Neto Evangelista ser o  
pré-candidato do DEM em São Luís 

 
O mundo político da capital foi sacudido ontem por uma nota por meio da qual o 
advogado Felipe Camarão, secretário de Estado da Educação e filiado ao DEM, anunciou, 
oficial e enfaticamente, que não será candidato a prefeito de São Luís em 2020. Mais do 
que uma baixa importante na extensa relação de candidatáveis, na qual ocupava espaço 
de peso pesado, a saída de Felipe Camarão da corrida à sucessão do prefeito Edivaldo 
Holanda Jr. abriu caminho para que a aliança entre o PDT e o DEM, que já está sendo 
articulada abertamente, venha a ter como candidato a prefeito o deputado estadual 
Neto Evangelista (DEM). A iniciativa de Felipe Camarão, justificada pelo compromisso 
assumido com o governador Flávio Dino (PCdoB) de cuidar da área educacional do seu 
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Governo, indica que a partir de agora as pré-candidaturas ao Palácio de la Ravardière 
começarão de fato a serem definidas, já se podendo ter quatro nomes como certos: o 
deputado estadual Neto Evangelista (DEM) e os deputados federais Rubens Jr. (PCdoB), 
tido como nome forte no Palácio dos Leões, Bira do Pindaré (PSB), que poderá se lançar 
por conta própria, e Eduardo Braide (ainda sem partido), na seara da Oposição. 
 
O “estou fora” de Felipe Camarão funcionou como um passe livre para aspirantes de 
todas as correntes que formam a aliança liderada pelo governador Flávio Dino. Nesse 
contexto, o maior beneficiário foi Neto Evangelista, que ganhou caminho aberto para 
que possa investir na aliança DEM/PDT, que se movimenta para lançar um candidato 
fora da aliança dinista. Considerando que o senador Weverton Rocha dificilmente 
entrará nessa disputa, o PDT só conta com dois nomes, o vereador Ivaldo Rodrigues e o 
vereador Osmar Filho, presidente da Câmara Municipal, ambos políticos já 
experimentados nas refregas eleitorais de São Luís, mas ainda estão construindo lastro 
para entrar mesmo na briga pela vaga de candidato do partido. Neto Evangelista, por 
sua vez, está no terceiro mandato de deputado estadual, já tendo vivido a experiência 
de uma disputa majoritária em São Luís, quando foi candidato a vice na chapa do prefeito 
João Castelo (PSDB) no pleito de 2012. Amargou uma derrota desconcertante, mas saiu 
do pleito bem mais traquejado. 
 
Neto Evangelista é cria política do pai, o bem-sucedido ex-vereador e ex-deputado João 
Evangelista, que presidiu a Câmara Municipal da Capital e a Assembleia Legislativa, e que 
lhe ensinou a se movimentar nas reentrâncias políticas e eleitorais de São Luís. Nos 
últimos quatro anos, o parlamentar democrata, egresso do PSDB, estreitou sua 
intimidade com a cidade como secretário de Desenvolvimento Social do Governo Flávio 
Dino, tendo recebido o programa Restaurante Popular com apenas quatro e o ampliou 
para mais de 20 unidades em diversos municípios. Jovem, afável, exibe o traquejo das 
raposas tarimbadas, com jeito de quem tem carisma suficiente para seduzir eleitores. 
 
Ninguém no meio político minimiza o seu poder de fogo, principalmente se tiver a sua 
candidatura embalada pelo apoio do senador Weverton Rocha e do prefeito Edivaldo 
Holanda Jr. Tem, portanto, cacife para encarar candidatos do porte de Rubens Jr., que 
deve ser lançado pelo PCdoB com o aval direto do governador Flávio Dino e a articulação 
do deputado federal Márcio Jerry (PCdoB); Eduardo Braide, que ainda vai escolher o 
partido, e Bira do Pindaré, que é o nome do PSB para a disputa de 2020 em São Luís. A 
esses devem se somar o candidato a ser lançado pelo Grupo Sarney, que segundo 
algumas fontes como também o nome que sair das fileiras do Grupo Sarney  tem, 
portanto, as credenciais necessárias para pleitear a vaga de candidato a prefeito pela 
aliança DEM/PDT. 
 
Se esses ensaios de candidatura vingarem, São Luís terá, com certeza, uma das disputas 
eletrizantes e de nível mais elevado da sua história recente. Será o grande embate da 
nova geração, sem a participação de nenhum candidato com prazo de validade vencido. 
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Governador completa reforma com Márcio Honaiser, Ana Mendonça e Jowberth Frank 

 
Ana Mendonça, Rodrigo Lago, Márcio Honaiser, Rogério Cafeteira, Jowberth Frank assumirão  
segunda-feira (25), e Marcelo tavares já assumiu o comando da Casa Civil 

 
O deputado Márcio Honaiser (PDT) será o novo secretário de Estado de Desenvolvimento 
Social, a deputada Ana Mendonça (PCdoB) será a nova secretária de Estado da Mulher, 
e o sociólogo Jowberth Frank comandará a Secretaria de Estado Trabalho e Economia 
Solidária.  Com as três definições, o governador Flávio Dino abre vagas na Assembleia 
Legislativa para os suplentes Ariston Souza (Avante), atual vice-prefeito de Santa Rita, e 
Zito Rolim (PDT), ex-prefeito de Codó, e completa a reforma na sua equipe prevista no 
final do ano passado. As escolhas foram anunciadas ontem à noite pelo governador 
Flávio em post no Twitter, como é sua marca na área de comunicação. 
 
A escolha de Márcio Honaiser para a Sedes, um dos braços sociais mais importantes do 
atual Governo do Estado e que foi comandada por mais de três anos pelo deputado Neto 
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Evangelista, já era dada como certa no meio político e nos bastidores do Governo. O 
parlamentar ganhou fama de bom gestor ao comandar a Secretaria de Estado da 
Agricultura na primeira gestão de Flávio Dino, tendo sido apontado informalmente como 
um dos mais eficientes membros do secretariado. Márcio Honaiser vem do movimento 
estudantil como integrante da Juventude do PDT, tendo se tornado um dos quadros da 
confiança do ex-governador Jackson Lago. Depois da morte do grande líder, apoiou a 
ascensão de Weverton Rocha ao comando pedetista, tornando-se um dos homens fortes 
da agremiação. Elegeu-se deputado estadual tendo como base principal Balsas. 
 
Ana Mendonça chega à Secretaria de Estado da Mulher ao iniciar o seu segundo mandato 
na Assembleia Legislativa. Sempre atuou como membro fiel da base governista, tanto 
que deixou seu antigo partido e se filiou ao PCdoB. No seu primeiro mandato, teve pouca 
atuação na tribuna, mas atuou fortemente nos bastidores, brigando nas secretarias para 
levar benefícios para os municípios que lhe deram a segunda maior votação em 2014. 
Desde que tomou posse no novo mandato, Ana Mendonça fez vários discursos em 
defesa dos direitos da mulher e atacando fortemente o feminicídio – ontem mesmo fez 
um pronunciamento sobre esse tema. Com esses gestos, reforçou os rumores de que 
seria convocada para o secretariado, o que foi confirmado com sua escolha para a 
Secretaria da Mulher. 
 
O sociólogo Jowberth Frank foi uma indicação do PT em substituição à ex-deputada 
federal Teresinha Fernandes (PT). 
 
Com as três escolhas, o governador Flávio Dino complete a reforma administrativa, que 
tem forte viés político. Primeiro convocou o deputado Marcelo Tavares para reassumir 
a Casa Civil, abrindo vaga para o suplente Edivaldo Holanda (PTN). Depois, anunciou 
Rodrigo Lago, que comandava a Secretaria de Estado de Transparência e Controle, para 
assumir a Secretaria de Estado de Comunicação e Articulação Política, em substituição 
ao deputado federal Márcio Jerry, e o ex-deputado Rogério Cafeteira para a Secretaria 
de Esporte e Laser, substituindo a Hewerton Rodrigues. 
 
Os novos secretários serão empossados segunda-feira (25). 
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Márcio Honaiser é anunciado na Sedes e Ana do Gás na secretaria da Mulher 

O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou ainda há pouco, em suas redes sociais, os 
deputados Márcio Honaiser e Ana do Gás como novos secretários de governo. Os dois 
parlamentares passam agora a integrar a equipe do governo Flávio Dino. Honaiser será 
o novo secretário de Desenvolvimento Social. A deputada estadual Ana Mendonça vai 
comandar a Secretaria de Estado da Mulher. 
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Com a desistência de Felipe Camarão, caminho no DEM fica livre para Neto Evangelista 

 
Felipe Camarão e Neto Evangelista são quadros do DEM no Maranhão… 

 
Filiado ao Democratas, o secretário de Estado da Educação Felipe Camarão anunciou 
nesta quinta-feira (21) que não é candidato à prefeitura de São Luís em 2020. O nome 
do gestor da SEDUC vinha sendo ventilado como uma importante via para disputar o 
cargo mais importante da política da capital. 
 
Acontece que Felipe sendo quadro do DEM iria ter que bater chapa com o deputado 
estadual Neto Evangelista, outro que também já expressou publicamente a vontade de 
disputar o Palácio de La Ravardière. 
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Agora, Evangelista possui caminho livre – pelo menos dentro do seu partido – para 
construir sua pré-candidatura a prefeitura de São Luís. 
 
E MAIS… 
 
O comunicado de Camarão descartando a possibilidade de concorrer à Prefeitura de São 
Luís no ano que vem, veio por meio de nota divulgada nas redes sociais, confira a integra: 
 
Amigos e amigas, 
 
Nos últimos dias venho recebendo inúmeros questionamentos sobre possível 
candidatura para Prefeitura de São Luís, o que me faz escrever esta mensagem, para 
vocês, destacando que meu foco é continuar ajudando o governador Flávio Dino no 
grande desafio do Maranhão, que é a EDUCAÇÃO. Trabalho diuturnamente para garantir 
mais escolas, mais professores, melhor IDEB. São muitas ações para que tenhamos uma 
educação pública de qualidade, que não dá para desvirtuar meu foco sendo pré-
candidato. 
 
Conversei com o governador e decidi que o melhor caminho a seguir é continuar focado 
no trabalho educacional que venho executando, sob o seu comando. Retiro meu nome 
de qualquer especulação para futura candidatura à Prefeitura. O foco é educação para 
todos e não eleição! 
 
Felipe Camarão 

 


