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Agência Assembleia 
 

 
 
Na manhã desta quarta-feira (21), em sessão solene, a Assembleia Legislativa prestou 
homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Autor da proposição, o presidente 
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), proferiu discurso destacando a importância 
da Receita Federal como instituição indispensável ao desenvolvimento econômico e 
social do país. 
 
“Não há como negar o quanto é vital a atuação da Receita Federal para a promoção da 
justiça social, administrando a arrecadação de tributos que garantem o financiamento 
das políticas públicas visando à melhoria de vida da população”, declarou Othelino. 
 
Durante a solenidade, iniciada com uma apresentação da banda de músicos do 24º 
Batalhão de Infantaria de Selva, que executou o Hino Nacional, o presidente da 
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Assembleia Legislativa entregou uma placa alusiva aos 50 anos da Receita Federal ao 
atual delegado da instituição em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia. 
 
Othelino frisou que, no decorrer dos últimos 50 anos, muitos avanços aconteceram na 
Receita Federal, graças aos investimentos na área de tecnologia da informação. No 
transcurso deste meio século, salientou Othelino, a Receita Federal vem se consolidando 
como instituição moderna e inovadora. 
 
“Na década de 1990, foi adotada uma nova filosofia: o Centro de Atendimento ao 
Contribuinte. Posteriormente, o cidadão passou a resolver seus problemas com o fisco 
em um único local. Hoje, as inovações da tecnologia, como a internet, permitem 
solucionar muita coisa sem as pessoas precisarem sair de casa. A nova Receita cuida dos 
principais tributos federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem esquecer 
do combate à sonegação fiscal”, complementou Othelino. 
 
O delegado da Receita Federal em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia, e o ex-delegado 
Manoel Rubim da Silva, ocuparam a tribuna e exaltaram o papel histórico da instituição 
para o país, salientando também a importância do trabalho desempenhado pelos 
auditores fiscais, analistas tributários e demais servidores do órgão pelo alto grau de 
eficiência e comprometimento demonstrados ao longo desses anos. 
 
Roosevelt Aranha Saboia afirmou: “Ao longo dessas cinco décadas de dedicação e 
trabalho, a instituição consolidou-se como grande patrimônio do povo brasileiro”. Em 
seguida, ele falou sobre a modernização administrativa da instituição, assinalando: “Nós 
temos feito um esforço para sustentar os níveis de arrecadação atuais, de maneira a 
provermos ao Estado brasileiro os recursos imprescindíveis a sua atuação, por meio de 
políticas públicas”. 
 
Ao ocupar a tribuna, o ex-delegado Manoel Rubim, após fazer um retrospecto dos fatos 
que resultaram na criação da Receita Federal, relembrou também os nomes de vários 
servidores ilustres que fizeram história na Receita Federal do Maranhão, como Mário 
Meireles Martins, Raimundo Gonçalves, Maria Benedita Jansen Saraiva e José Mário 
Ribeiro da Costa, entre outros. 
 
Além de diversos servidores e servidoras da Receita Federal, a sessão solene contou 
também com a presença do delegado adjunto do órgão em São Luís, Carlos Eduardo 
França; do presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Ribamar Caldas Furtado; e 
do secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro, que na cerimônia representou o 
governador Flávio Dino. 
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César Pires aponta retrocessos do governo Flávio Dino 

 
 
O deputado César Pires usou a tribuna da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (21) 
para listar ações e dados oficiais que comprovam a má gestão do governo Flávio Dino 
em várias áreas. Diante desse cenário, o parlamentar disse que os próximos meses serão 
de muitas dificuldades para os maranhenses, e principalmente para os servidores 
estaduais. 
 
“O que vemos é a falência do Estado apontada por fontes oficiais”, lamentou ele. 
 
Por meio do Projeto de Lei 211 encaminhado à Assembleia, o governo estadual quer 
destinar R$ 500 milhões para a Previdência estadual, depois que o Executivo retirou mais 
de R$ 1 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). 
 
“É um reconhecimento do déficit que o próprio governo causou no fundo previdenciário 
dos servidores estaduais. Além do uso desses recursos, sabe-se lá em que finalidade, 
ainda criaram um instituto para gerir o FEPA a um custo anual de R$ 6 milhões, criando 
cargos para atender ao seu grupo político”, enfatizou César Pires. 
 
Citando dados oficiais do Plano Brasil sem Miséria, César Pires lamentou o aumento da 
pobreza extrema no Maranhão, durante o governo Flávio Dino. “Aumentou e muito, de 
8,7% para 12,2%, o percentual de pobres extremos no Maranhão, que também passou 
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a ter nota C na avaliação financeira, segundo o Valor Econômico”, informou o 
parlamentar. 
 
César Pires se disse inconformado com a decisão do governo de dispensar o trabalho 260 
militares da reserva que continuavam prestando serviços à Polícia Militar. Segundo 
informou o deputado, a dispensa desses policiais foi anunciada segunda-feira passada. 
 
“O governo que prometeu aumentar o efetivo está reduzindo o número de policiais na 
ativa. Essas contratações já não farão parte das folhas de dezembro e do 13° salário, 
numa prova inequívoca de que o governo não tem dinheiro em caixa nem para pagar o 
13º”, destacou. 
 
Para o parlamentar, o Executivo não tem como negar os dados oficiais – que incluem 
também a redução do PIB – nem se eximir da responsabilidade, pois eles se referem ao 
período de 2015 a 2017. “O que concluímos é que, ao contrário do que o atual governo 
alardeou durante a campanha, a situação do Estado é de falência e de prenúncio de 
muitas dificuldades”, finalizou César Pires. 
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Adriano Sarney afirma que crise é culpa do governo comunista 

 
Adriano disse que sempre alerto para gestão desastrosa de Flávio Dino na área financeira 

 
O deputado Adriano Sarney (PV) afirmou que a crise nas finanças do Estado é 
responsabilidade do governo comunista, pois, nos últimos anos, o Maranhão sofreu a 
maior retração no Produto Interno Bruto (PIB) do país, além de uma série de fatores 
como a dilapidação do Fundo de Previdência dos Aposentados (Fepa) e o constante 
aumento de impostos. O deputado discursou na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta 
quarta-feira (21). 
 
“O governo comunista coloca a culpa do péssimo desempenho econômico do Maranhão 
na crise nacional. Mas o que explica o PIB do Maranhão cair mais do que a média dos 
demais estados? Aumento de impostos, atraso no pagamento dos fornecedores, falta de 
incentivo para empresas se instalarem no Maranhão, tudo isto acarreta também no 
rebaixamento da nota de confiança do Estado no quesito confiança de pagamento, que 
foi rebaixado de uma nota B para uma nota C pela Secretaria do Tesouro Nacional”, 
pontuou Adriano. 
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Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o PIB maranhense 
encolheu 5,6% em 2016 – depois de já haver recuado 4,1% em 2015. Nos dois anos, o 
Maranhão registrou retração maior que a do Brasil. 
 
Adriano ressaltou ainda que o governo quebrou o Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria (FEPA), que sofreu uma baixa extremamente volumosa nos últimos anos, 
pois tinha R$ 1,1 bilhão de saldo ao final de 2016, mas este número foi reduzido para R$ 
665 milhões, ao término de 2017, podendo terminar 2018 com menos de R$ 200 
milhões. 
 
“O Brasil já está saindo da crise, mas o Maranhão, a cada dia que passa, está afundando 
na crise por culpa do governo comunista que está fazendo uma péssima gestão”, 
finalizou Adriano. 
 
Assista ao discurso de Adriano: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=0lape7N9YSY
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Deputado Wellington pede urgência na votação de projeto de sua autoria que isenta 
advogados de custas 

 
Wellington destacou que, além dos honorários, o projeto também permitirá o parcelamento de custas ou o  
pagamento desses valores apenas no fim do processo 

 
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou requerimento em que solicita 
urgência na votação do Projeto de Lei 191/2018 que faz com que os advogados não 
precisem mais pagar custas na execução de honorários contratuais e sucumbenciais. O 
Projeto de Lei reconhece a natureza alimentar desses valores e tem fundamento no 
artigo 85, XIV, do Código de Processo Civil. 
 
Ao solicitar a urgência, o deputado Wellington destacou que, além dos honorários, o 
projeto também permitirá o parcelamento de custas ou o pagamento desses valores 
apenas no fim do processo. 
 
“Solicitamos aqui a urgência na votação desse projeto que é fruto das ideias de vários 
advogados do Maranhão. É um tanto quanto descabido ao advogado que trabalha 
licitamente estabelecer um contrato com seu cliente, ao final, não ser pago por ele, e, 
ao ingressar com a execução desse contrato, ter que arcar com o pagamento de custas. 
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Por essa razão, apresentamos a presente demanda, a fim de efetivar a valorização dos 
advogados do nosso estado”, disse Wellington. 
 
O deputado Wellington tem um mandato em defesa dos advogados do Maranhão e já 
apresentou projetos que buscam garantir o reconhecimento desses profissionais, a 
exemplo da implantação do piso salarial ético para os advogados do Maranhão. 
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Assembleia Legislativa realiza Sessão Solene em Homenagem aos 50 anos da Receita 
Federal 

 
 
Em sessão solene realizada nesta quarta-feira (21), a Assembleia Legislativa prestou 
homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Autor da proposição, o presidente 
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), proferiu discurso destacando a importância 
da Receita Federal como instituição indispensável ao desenvolvimento econômico e 
social do país. 
 
“Não há como negar o quanto é vital a atuação da Receita Federal para a promoção da 
justiça social, administrando a arrecadação de tributos que garantem o financiamento 
das políticas públicas visando à melhoria de vida da população”, declarou Othelino. 
 
Durante a solenidade, iniciada com uma apresentação da banda de músicos do 24º 
Batalhão de Infantaria de Selva, que executou o Hino Nacional, o presidente da 
Assembleia Legislativa entregou uma placa alusiva aos 50 anos da Receita Federal ao 
atual delegado da instituição em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia. 
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Othelino frisou que, no decorrer dos últimos 50 anos, muitos avanços aconteceram na 
Receita Federal, graças aos investimentos na área de tecnologia da informação. No 
transcurso deste meio século, salientou Othelino, a Receita Federal vem se consolidando 
como instituição moderna e inovadora. 
 
“Na década de 1990, foi adotada uma nova filosofia: o Centro de Atendimento ao 
Contribuinte. Posteriormente, o cidadão passou a resolver seus problemas com o fisco 
em um único local. Hoje, as inovações da tecnologia, como a internet, permitem 
solucionar muita coisa sem as pessoas precisarem sair de casa. A nova Receita cuida dos 
principais tributos federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem esquecer 
do combate à sonegação fiscal”, complementou Othelino. 
 
O delegado da Receita Federal em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia, e o ex-delegado 
Manoel Rubim da Silva, ocuparam a tribuna e exaltaram o papel histórico da instituição 
para o país, salientando também a importância do trabalho desempenhado pelos 
auditores fiscais, analistas tributários e demais servidores do órgão pelo alto grau de 
eficiência e comprometimento demonstrados ao longo desses anos. 
 
Roosevelt Aranha Saboia afirmou: “Ao longo dessas cinco décadas de dedicação e 
trabalho, a instituição consolidou-se como grande patrimônio do povo brasileiro”. Em 
seguida, ele falou sobre a modernização administrativa da instituição, assinalando: “Nós 
temos feito um esforço para sustentar os níveis de arrecadação atuais, de maneira a 
provermos ao Estado brasileiro os recursos imprescindíveis a sua atuação, por meio de 
políticas públicas”. 
 
Ao ocupar a tribuna, o ex-delegado Manoel Rubim, após fazer um retrospecto dos fatos 
que resultaram na criação da Receita Federal, relembrou também os nomes de vários 
servidores ilustres que fizeram história na Receita Federal do Maranhão, como Mário 
Meireles Martins, Raimundo Gonçalves, Maria Benedita Jansen Saraiva e José Mário 
Ribeiro da Costa, entre outros. 
 
Além de diversos servidores e servidoras da Receita Federal, a sessão solene contou 
também com a presença do delegado adjunto do órgão em São Luís, Carlos Eduardo 
França; do presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Ribamar Caldas Furtado; e 
do secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro, que na cerimônia representou o 
governador Flávio Dino. 
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Assembleia Legislativa realiza sessão solene em homenagem aos 50 anos da Receita 
Federal do Brasil 

 
Autor da proposição, o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), proferiu discurso destacando a  
importância da Receita Federal como instituição indispensável ao desenvolvimento econômico e social do país 

 
Na manhã desta quarta-feira (21), em sessão solene, a Assembleia Legislativa prestou 
homenagem aos 50 anos da Receita Federal do Brasil. Autor da proposição, o presidente 
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), proferiu discurso destacando a importância 
da Receita Federal como instituição indispensável ao desenvolvimento econômico e 
social do país. 
 
“Não há como negar o quanto é vital a atuação da Receita Federal para a promoção da 
justiça social, administrando a arrecadação de tributos que garantem o financiamento 
das políticas públicas visando à melhoria de vida da população”, declarou Othelino. 
 
Durante a solenidade, iniciada com uma apresentação da banda de músicos do 24º 
Batalhão de Infantaria de Selva, que executou o Hino Nacional, o presidente da 
Assembleia Legislativa entregou uma placa alusiva aos 50 anos da Receita Federal ao 
atual delegado da instituição em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia. 
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Othelino frisou que, no decorrer dos últimos 50 anos, muitos avanços aconteceram na 
Receita Federal, graças aos investimentos na área de tecnologia da informação. No 
transcurso deste meio século, salientou Othelino, a Receita Federal vem se consolidando 
como instituição moderna e inovadora. 
 
“Na década de 1990, foi adotada uma nova filosofia: o Centro de Atendimento ao 
Contribuinte. Posteriormente, o cidadão passou a resolver seus problemas com o fisco 
em um único local. Hoje, as inovações da tecnologia, como a internet, permitem 
solucionar muita coisa sem as pessoas precisarem sair de casa. A nova Receita cuida dos 
principais tributos federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem esquecer 
do combate à sonegação fiscal”, complementou Othelino. 
 
O delegado da Receita Federal em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia, e o ex-delegado 
Manoel Rubim da Silva, ocuparam a tribuna e exaltaram o papel histórico da instituição 
para o país, salientando também a importância do trabalho desempenhado pelos 
auditores fiscais, analistas tributários e demais servidores do órgão pelo alto grau de 
eficiência e comprometimento demonstrados ao longo desses anos. 
 
Roosevelt Aranha Saboia afirmou: “Ao longo dessas cinco décadas de dedicação e 
trabalho, a instituição consolidou-se como grande patrimônio do povo brasileiro”. Em 
seguida, ele falou sobre a modernização administrativa da instituição, assinalando: “Nós 
temos feito um esforço para sustentar os níveis de arrecadação atuais, de maneira a 
provermos ao Estado brasileiro os recursos imprescindíveis a sua atuação, por meio de 
políticas públicas”. 
 
Ao ocupar a tribuna, o ex-delegado Manoel Rubim, após fazer um retrospecto dos fatos 
que resultaram na criação da Receita Federal, relembrou também os nomes de vários 
servidores ilustres que fizeram história na Receita Federal do Maranhão, como Mário 
Meireles Martins, Raimundo Gonçalves, Maria Benedita Jansen Saraiva e José Mário 
Ribeiro da Costa, entre outros. 
 
Além de diversos servidores e servidoras da Receita Federal, a sessão solene contou 
também com a presença do delegado adjunto do órgão em São Luís, Carlos Eduardo 
França; do presidente do Tribunal de Contas do Estado, José Ribamar Caldas Furtado; e 
do secretário de Estado da Fazenda, Marcellus Ribeiro, que na cerimônia representou o 
governador Flávio Dino. 
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Queda do PIB do MA pode ser fruto de “calote”, avalia Adriano 

De O Estado 
 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apontou, em discurso durante a sessão de 
ontem no plenário da Assembleia Legislativa, que a suspensão no pagamento de 
fornecedores com vínculos com o Governo do Maranhão foi um dos fatores responsáveis 
pela queda em dois anos consecutivos (2015 e 2016) do Produto Interno Bruto (PIB). 
 
De acordo com o parlamentar, além deste fator, a elevação da carga tributária e a falta 
de incentivos para que empresas se instalem no estado também foi uma das causas da 
retração econômica. 
 
Segundo Adriano Sarney, o chamado “calote” do governo atingiu empresas que prestam 
serviços considerados essenciais e se refletiu, por exemplo, na ausência de insumos em 
hospitais públicos e precariedade na oferta de outros serviços. Sem citar valores, o 
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deputado armou que, diante da gravidade do quadro das finanças estaduais, a 
dificuldade no repasse de verbas aos fornecedores deverá se agravar. 
 
“O governo está quebrado e está atrasando o pagamento de fornecedores. A demora no 
pagamento destes prestadores de produtos ou serviços gera queda na arrecadação e, 
principalmente, diminuição na atividade econômica”, disse Adriano. 
 
Descompromisso 
 
Ainda de acordo com o deputado, o descompromisso do governo em arcar com os gastos 
dos fornecedores se soma a um levantamento divulgado pelo Conselho Federal de 
Medicina (CFM) que aponta queda na capacidade de investimentos na saúde. Segundo 
o órgão, o Maranhão aplicou no ano passado R$ 750,45 por cidadão, valor 40% inferior 
à média nacional. 
 
“Estamos tratando desta questão financeira há muito tempo nesta Casa. O tempo 
mostrou que a oposição esteve sempre certa”, armou. 
 
Para o parlamentar, o cenário recessivo na economia também se explica pela mudança 
na carga de impostos que inflaciona as despesas populacionais e afasta investimentos 
privados. 
 
“A economia terá reflexos ainda mais negativos, como demissão de funcionários, atrasos 
em salários de servidores e repasse das aposentadorias pela dilapidação das finanças 
previdenciárias”, finalizou. 
 
Aposentadorias 
 
Passadas duas semanas após o Governo do Maranhão revelar um déficit previdenciário 
de aproximadamente R$ 2 bilhões nas finanças, a cúpula da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Orçamento (Seplan) ainda não se pronunciou sobre como fará para 
bancar o pagamento dos aposentados e pensionistas a partir do ano que vem. 
 
O rombo nas contas públicas foi revelado no início deste mês durante audiência 
convocada pela Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
César Pires aponta retrocessos 
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O deputado César Pires usou a tribuna da Assembleia Legislativa desta quarta-feira (21) 
para listar ações e dados oficiais que comprovam a má gestão do governo Flávio Dino 
em várias áreas. Diante desse cenário, o parlamentar disse que os próximos meses serão 
de muitas dificuldades para os maranhenses, e principalmente para os servidores 
estaduais. 
 
“O que vemos é a falência do Estado apontada por fontes oficiais”, lamentou ele. 
 
Por meio do Projeto de Lei 211 encaminhado à Assembleia, o governo estadual quer 
destinar R$ 500 milhões para a Previdência estadual, depois que o Executivo retirou mais 
de R$ 1 bilhão do Fundo Estadual de Pensão e Aposentadoria (FEPA). 
 
“É um reconhecimento do déficit que o próprio governo causou no fundo previdenciário 
dos servidores estaduais. Além do uso desses recursos, sabe-se lá em que finalidade, 
ainda criaram um instituto para gerir o FEPA a um custo anual de R$ 6 milhões, criando 
cargos para atender ao seu grupo político”, enfatizou César Pires. 
 
Citando dados oficiais do Plano Brasil sem Miséria, César Pires lamentou o aumento da 
pobreza extrema no Maranhão, durante o governo Flávio Dino. “Aumentou e muito, de 
8,7% para 12,2%, o percentual de pobres extremos no Maranhão, que também passou 
a ter nota C na avaliação financeira, segundo o Valor Econômico”, informou o 
parlamentar. 
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César Pires se disse inconformado com a decisão do governo de dispensar o trabalho 260 
militares da reserva que continuavam prestando serviços à Polícia Militar. Segundo 
informou o deputado, a dispensa desses policiais foi anunciada segunda-feira passada. 
 
“O governo que prometeu aumentar o efetivo está reduzindo o número de policiais na 
ativa. Essas contratações já não farão parte das folhas de dezembro e do 13° salário, 
numa prova inequívoca de que o governo não tem dinheiro em caixa nem para pagar o 
13º”, destacou. 
 
Para o parlamentar, o Executivo não tem como negar os dados oficiais – que incluem 
também a redução do PIB – nem se eximir da responsabilidade, pois eles se referem ao 
período de 2015 a 2017. “O que concluímos é que, ao contrário do que o atual governo 
alardeou durante a campanha, a situação do Estado é de falência e de prenúncio de 
muitas dificuldades”, finalizou César Pires. 
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Deputados do MA reúnem-se com Rodrigo Maia 

 
 
Na terça-feira (20), o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), 
reuniu parte da nova bancada maranhense para um jantar em sua residência oficial, em 
Brasília. 
 
O parlamentar, que é pré-candidato à reeleição para presidência da casa, realizou o 
jantar para uma confraternização com os deputados que foram reeleitos e uma espécie 
de boas-vindas para os eleitos, ou seja, àqueles que estão chegando à Câmara Federal. 
 
O deputado federal reeleito e colega de legenda, Juscelino Filho, destacou o encontro 
importante. 
 
“O jantar foi para conhecer, aproximar, dar as boas-vindas aos novos parlamentares que 
assumirão mandato em fevereiro, e dialogar sobre o momento que o país vive. Também 
falamos do grande desafio que o Congresso terá para ajudar na retomada do 
crescimento do país”, afirmou o presidente do Democratas do Maranhão, Juscelino 
Filho. 
 
O deputado federal eleito Edilázio Júnior, também presente no evento, classificou como 
importante esse primeiro contato, mas deixou claro que o assunto ‘eleição da Câmara 
Federal’ ainda não foi tratado. 
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“Foi um jantar com todos os membros da atual Mesa Diretora da Câmara Federal, com 
líderes de bancada e de partido, foi muito importante, mas em nenhum momento foi 
tratado sobre as eleições do parlamento. Rodrigo Maia inclusive nos convidou para uma 
visita ao Palácio do Alvorada, pois ele estará assumindo novamente a presidência da 
República durante a semana”, afirmou o deputado do PSD. 
 
Além de Juscelino Filho e Edilázio Júnior, estavam presentes no encontro: Gil Cutrim 
(PDT), Márcio Jerry (PCdoB), Marreca Filho (PEN), Eduardo Braide e Pastor Gildenemyr 
(ambos PMN). 
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Nova edição do Parlamento Estudantil acontecerá no próximo dia 23 

 
 
A edição 2018 do Parlamento Estudantil acontece nesta sexta-feira (23), às 14h, no 
Plenário “Nagib Haickel” da Assembleia Legislativa do Maranhão (Cohafuma). O tema 
será “Uma Lição de Democracia”. 
 
O programa, organizado pela Consultoria Legislativa da Casa, tem como objetivo levar 
estudantes maranhenses a refletir sobre política local e nacional, bem como a exercitar 
a cidadania. 
 
Segundo Aristides Lobão Neto, consultor geral, os 22 alunos são oriundos de escolas 
públicas estaduais da capital e de outras cidades maranhenses, entre elas, Matinha, 
Colinas, São João dos Patos e Barão de Grajaú. 
 
(Nice Moraes/Agência Assembleia) 
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O petista concedeu uma longa entrevista abordando várias questões importantes do 
interesse da sociedade maranhense em geral, em particular para o povo da baixada. 

 
 
Muito importante a defesa feita por Zé Inácio (PT) em prol da união dos deputados 
estaduais da Regão da Baixada na Assembleia Legislativa do Maranhão 
 
Em entrevista na manhã desta quarta-feira, 21, concedida ao programa Ponto Final 
(Mirante AM), apresentado por Roberto Fernandes, o parlamentar petista, reeleito com 
quase 32 mil votos, disse acreditar que a Baixada poderá ter mais força com a eleição de 
três deputados da região. 
 
“Eu acho que os deputados que foram eleitos na região na Baixada, alguns com origem 
na região da Baixada e outros com atuação na Baixada é importante ter essa sintonia 
e articulação para defender as pautas em defesa da Baixada. Eu acredito que a boa 
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relação entre os deputados que foram eleitos poderá contribuir muito para que 
tenhamos uma atuação em conjunto na defesa da Baixada”, destacou. 
 
Além de Zé Inácio, a partir de fevereiro de 2019, o parlamento maranhense contará com 
mais dois deputados “baixadeiros”: Leonardo Sá (PRTB) e Thaiza Genésio (PP). 
 
Ainda na entrevista à Mirante AM, Zé Inácio afirmou que continuará defendendo temas 
importantes que foram destaques nos primeiros 4 anos. 
 
“Nós temos uma expectativa de continuar e ampliar as pautas que defendemos no 
primeiro mandato, dentre elas a questão racial, educação, saúde, agricultura familiar, 
defesa das comunidades quilombolas, mobilidade urbana, segurança pública, enfim 
são temas que defendemos e vamos continuar trabalhando na Assembleia”, 
assegurou. 
 
Ponte Bequimão-Central 
 
Zé Inácio não deixou passar batida uma questão cara para a Região da Baixada 
maranhense, que é a obra da ponte Bequimão-Central e disse que continuará lutando 
para a conclusão da obra. 
 
“A ponte Bequimão-Central que é um sonho da população dos municípios dessa região 
e 10 municípios serão beneficiados. Continua a cobrança muito grande para que a obra 
venha a ser concluída. Nós não temos dúvida de que ela será concluída. A única 
questão é que ela está se dando de forma muito lenta por conta de diversos fatores, 
mas essa é uma outra pauta que nós estaremos numa posição muito firme de cobrar o 
governo do Estado que tem uma posição firme de fazer essa obra. Na verdade a obra 
nunca parou, os serviços é que estão sendo executados de forma muito lenta. Eu 
acredito que a partir do ano que vem, a obra ganhará um ritmo mais acelerado e esse 
é o nosso papel como deputado cobrar a conclusão da obra que é importante para o 
crescimento econômico da região”, considerou. 
 
O PT 
 
Outro assunto abordado na entrevista o resultado das eleições deste. 
 
Como não poderia deixar de ser, Zé Inácio faz uma avaliação sobre o desempenho do PT 
nas eleições 2018, considerando positivo o resultado para o partido mesmo com a 
derrota na disputa presidencial. 
 
“Primeiramente é importante destacar que nesses últimos dois três anos, o PT sofreu 
um desgaste muito grande. O partido foi criminalizado. Várias lideranças nossas foram 
perseguidas sobre o ponto de vista político e ainda assim com esse desgaste, a minha 
opinião é de que o PT saiu um partido fortalecido nos municípios, com os movimentos 
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sindicais. Nós fizemos a maior bancada na Câmara dos Deputados. Nós elegemos 4 
governadores. Somos o segundo partido que mais elegeu deputados estaduais a nível 
nacional e na eleição presidencial com a retirada da candidatura do Lula, nós tivemos 
que colocar o Fernando Hadad e mesmo com a derrota nas urnas o partido saiu 
fortalecido. O partido agora tem que se organizar para disputar a eleição de 2020 e 
depois pensar em 2022. Com o massacre midiático que o PT sofreu isso fez com que o 
partido tivesse uma rejeição muito grande, mas nós conseguimos confrontar dois 
projetos políticos bem distintos e nós temos que respeitar o projeto vencedor que foi 
o de Jair Bolsonaro que foi eleito para fazer o que ele tem dito. Ele já disse que vai 
acabar com o Mais Médicos e retirar os médicos cubanos. Esse é um exemplo típico 
dos debates que nós teremos entre o projeto que foi apresentado pelo PT e o programa 
da ulta-direita respaldada no neo-liberalismo. O PT agora tem que se comportar como 
Oposição, mas fazendo uma Oposição responsável para que não possa aprofundar a 
crise política que tomou conta do país nos últimos anos”, explicou. 
 
(Com informações do blog do Zeca Soares). 

  

https://www.blogsoestado.com/zecasoares/2018/11/21/ze-inacio-prega-uniao-dos-deputados-da-baixada/
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12 mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. Em 2017, foram 4.473 homicídios 
dolosos, sendo 946 feminicídios... 

JM Cunha Santos 
 

 
Deputada Valéria Macedo 

 
Sem dúvidas há neste mundo pessoas que gostam de maltratar, matar e fazer sofrer. No 
mundo moderno, infelizmente, a Mulher é uma das principais vítimas desses bárbaros 
algozes. Doze mulheres são assassinadas todos os dias no Brasil. Em 2017 foram 4.473 
homicídios dolosos, sendo 946 feminicídios – crimes de ódio motivados pela condição 
de gênero. 
 
O Brasil ocupa a sétima posição em matéria de violência contra a mulher, entre 83 países, 
segundo dados da Organização Mundial de Saúde. 
 
Abraçando essa causa, a Assembleia Legislativa do Maranhão, através de parceria entre 
a Procuradoria da Mulher e o GEDEMA, adotou o slogan “Não feche os olhos”, conforme 
informação da deputada Valéria Macedo. A campanha 16 Dias de Ativismo pelo Fim da 
Violência Contra a Mulher uniu-se nesse propósito ao Dia Nacional da Consciência Negra, 
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posto que o número de assassinatos de mulheres negras cresceu 54 % entre 2003 e 2013, 
enquanto o número de assassinatos de mulheres brancas reduziu em 10 %, dados 
também fornecidos em discurso pela deputada Valéria Macedo. 
 
Oficialmente, a campanha se inicia no dia 25 de novembro, Dia Internacional de 
Eliminação da Violência Contra a Mulher e encerra no dia 10 de dezembro, Dia 
Internacional dos Direitos Humanos. E informa Valéria Macedo que à campanha o Brasil 
já recebeu a adesão de mais de 60 países. 
 
O governo do Estado criou, na Secretaria de Segurança Pública, o Departamento de 
Feminicídio e a Patrulha Maria da Penha, grupo institucional que combate o feminicídio 
e do qual fazem parte a Polícia Militar, Polícia Civil, Instituto de Perícias, Poder Judiciário, 
Defensoria Pública, Secretaria da Mulher e a Casa da Mulher Brasileira, esta criada com 
muita dificuldade no Maranhão, segundo a deputada. Além disso, foram inauguradas 
mais delegacias da mulher, tudo na tentativa de reduzir no Estado essa macabra 
estatística de horror e violência. 
 
Autora do projeto de lei que criou na Assembleia a Procuradoria da Mulher, Valéria 
Macedo noticiou, em seu discurso, 38 casos de feminicídio no Maranhão somente este 
ano. 
 
Ela também agradeceu ao presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto, a atenção 
dada à Procuradoria da Mulher que é “A grande e especial novidade do Poder Legislativo 
no combate à violência contra a mulher”, frisou. 
 
E só podemos pedir: sendo homem ou mulher “Não feche os olhos”, denuncie. É preciso, 
de uma vez por todas, por um fim a essa tão desumana e covarde carnificina. 
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Por iniciativa do presidente Othelino Neto, Assembleia Legislativa homenageia a Receita 
Federal 

 
Roosevelt Sabóia recebe do presidente Othelino Neto a placa alusiva aos 50 anos da Receita Federal na homenagem  
prestada ontem pelo Legislativo à instituição 

 
A Assembleia Legislativa homenageou ontem a Receita Federal do Brasil pelos seus 50 
anos de existência, tempo em que se consolidou como uma das instituições mais 
importantes no processo de desenvolvimento do País. “Não há como negar o quanto é 
vital a atuação da Receita Federal para a promoção da justiça social, administrando a 
arrecadação de tributos que garantem o financiamento das políticas públicas visando à 
melhoria de vida da população”, declarou o presidente Othelino Neto (PCdoB), que é 
economista de formação. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa entregou uma placa alusiva aos 50 anos da 
Receita Federal ao atual delegado regional da instituição em São Luís, Roosevelt Aranha 
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Saboia. Assinalou que no transcurso deste meio século, a Receita Federal vem se 
consolidando como instituição moderna e inovadora. “Na década de 1990, foi adotada 
uma nova filosofia: o Centro de Atendimento ao Contribuinte. Posteriormente, o cidadão 
passou a resolver seus problemas com o fisco em um único local. A nova Receita cuida 
dos principais tributos federais, da aduana, das contribuições previdenciárias, sem 
esquecer do combate à sonegação fiscal”, complementou o presidente da Assembleia 
Legislativa. 
 
O delegado da Receita Federal em São Luís, Roosevelt Aranha Saboia, e o ex-delegado 
Manoel Rubim da Silva ocuparam a tribuna e exaltaram o papel histórico da instituição 
para o País, salientando também a importância do trabalho desempenhado pelos 
auditores fiscais, analistas tributários e demais servidores do órgão pelo alto grau de 
eficiência e comprometimento demonstrados ao longo desses anos. Roosevelt Aranha 
Saboia afirmou: “Ao longo dessas cinco décadas de dedicação e trabalho, a instituição 
consolidou-se como grande patrimônio do povo brasileiro”. 

 


