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“O povo não quer mais esse projeto”, afirma deputado Aurélio sobre sarneyzismo 

 
 
O deputado estadual Marco Aurélio (PCdoB) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa, 
nesta terça-feira (22), para detonar a tentativa de volta do sarneyzismo ao Maranhão, 
segundo o parlamentar, o povo não quer mais esse projeto, que já foi testado nas urnas. 
“Porque alguém que teve quatro mandatos de governadora e não conseguiu fazer em 
tempos muito melhores, em condições muito melhores não conseguiu”, disse sobre a 
ex-governadora Roseana. 
 
“O que justifica, em condições infinitamente melhores nacionais, de repente não 
construir nenhuma escola de tempo integral? Em condições muito melhores, de repente 
não conseguir construir nenhuma escola de ensino técnico na rede estadual?”, 
questionou o comunista. 
 
Marco Aurélio lembrou também do caos na segurança pública, com cabeças rolando na 
Penitenciária de Pedrinhas, ônibus queimados e inocentes morrendo por causa da falta 
de controle na área, maior legado de Roseana em 14 anos de gestão. 
 
“E, de repente, voltar e falar: Eu vou para cima. Para fazer o quê? Para ter mais do 
mesmo? É este o legado? Eu vou para cima, de repente, para não construir mais 
nenhuma escola? Para não reformar escola? Para não construir nenhuma escola em 
tempo integral? Eu fico procurando entender o motivo dessa inspiração que buscam ter, 
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mas não consigo entender, será que pensam que vão despertar o povo, com que cara 
irão para as ruas?”, detonou. 
 
O deputado afirmou que o povo não é besta em acreditar que Roseana possa representar 
o novo para o Maranhão. Ele lembrou que a família Sarne tentou de todas as formas 
destruir a reputação do governador Flávio Dino, “mas não conseguem, enquanto vão 
pensar em começar, Flávio Dino está todos os dias inaugurando obras em todas as 
regiões do Estado, está fazendo um trabalho político sério, está agregando lideranças e 
vai ser reeleito em primeiro turno”. 
 
Para ele, vai ser muito fácil comparar os 50 anos de oligarquia com os três anos de Flávio 
Dino à frente do Maranhão. “Quantas escolas vocês construíram, quantas escolas Flávio 
Dino construiu? Espera aí, quantas escolas em tempo integral vocês construíram, 
quantas Flávio Dino construiu? Quantas viaturas vocês colocaram nas ruas, quantas 
Flávio Dino colocou? É um comparativo que vai ser muito fácil e vi ser muito óbvio para 
as pessoas entenderem, é um trabalho muito sério que o Governador Flávio Dino está 
fazendo”, afirmou. 
 
“Será um desafio muito interessante, porque é isso que o povo do Maranhão vai dar de 
resposta: a vitória do governador Flávio Dino em primeiro turno. A vitória do trabalho, a 
vitória de uma articulação política séria, a vitória do bem, a vitória do trabalho que 
precisa continuar”, finalizou Marco Aurélio. 
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Para Edilázio, IEMA e Ninar não mudaram a vida das pessoas 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) disse em discurso na Assembleia Legislativa 
do Maranhão que não conhece nenhuma “obra estruturante” do governo Flávio Dino 
(PCdoB). 
 
Com o comentário infeliz, Edilázio desconsiderou, por exemplo, a importância social da 
construção de unidades do Instituto Estadual de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Maranhão (Iema). Criado pelo governador Flávio Dino no segundo dia do seu governo, 
os 19 Iemas já inaugurados ampliaram a oferta de educação profissional, técnica e em 
tempo integral no estado, uma ação inédita no Maranhão. 
 
Edilázio também fechou os olhos para outra obra revolucionária do governo Dino, a Casa 
de Apoio Ninar. O projeto, que atende crianças com problemas de 
neurodesenvolvimento e seus familiares, foi destaque nacional em reportagem do 
programa Bem-Estar, da TV Globo. A Casa de Apoio Ninar virou referência em 
atendimento público pelo serviço humanizado e por resgatar a chamada “maternagem”. 
 
Em entrevista a uma rádio, Edilázio disse ainda que não considera como “obra” as 
unidades escolares construídas dentro do programa Escola Digna, que vem substituindo 
escolas de taipa ou palha por estruturas de alvenaria, marcas dos governo Sarneys, grupo 
político de Edilázio Júnior. 
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Com o apoio do deputado Zé Inácio, Fetraf participa de audiência com o governador 
Flávio Dino 

 
 
Na tarde desta segunda-feira 21/05, com o apoio do deputado estadual Zé Inácio (PT) a 
coordenação da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar-
Fetraf/MA participou de uma audiência com o governador Flávio Dino, no Palácio dos 
Leões. E o Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular-Sedihpop, Francisco 
Gonçalves da Conceição; Secretário de Estado da Agricultura Familiar-Saf, Júlio César 
Mendonça; e a Presidenta da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão 
Rural do Maranhão- Agerp, Loroana Santana. 
 
 Na audiência a Fetraf dialogou com o governo sobre assistência técnica, organização da 
produção, tecnologias ecologicamente sustentáveis para a os agricultores e agricultoras 
do campo. Além de questões sobre titularização de terras. 
 
Para o deputado Zé Inácio essa audiência com o governador para discutir sobre a 
agricultura familiar no Estado vem a fortalecer ainda mais as políticas públicas que já 
estão sendo executadas. “Mais assistência técnica, mais crédito, políticas de apoio e a 
comercialização dos produtos irão contribuir ainda mais para a continuação do 
trabalho que já vem sendo realizado”, disse. 
 
O governador Flávio Dino reafirmou seu compromisso com a Fetraf e os agricultores do 
Estado, além das políticas públicas que já estão sendo implantadas como pauta da 
federação desde 2015, articuladas aos órgãos como a Saf, Agerp e Iterma. 
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A Fetraf ainda dará prosseguimento a reunião a ser realizada com o Secretário da Saf, 
Júlio Mendonça. 
 
Participaram da audiência: a Presidenta da Fetraf Graça Amorim, Presidenta do Sintraf 
de Bom Lugar Maria de Jesus, Secretária de mulheres da Fetraf Maria Ivanilde, Secretária 
de Finanças da Fetraf Mariana Rodrigues, Secretária de Finanças do Sintraf de Turiaçu 
Raimunda Nonata, da Associação Quilombola e Sintraf de Brejo Francisco José de Sousa, 
Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Associação Quilombola de Brejo Francisco José 
Almeida, Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Sintraf de Santa Inês Ademir Pereira, 
Associação Quilombola de Santa Inês Francisco da Conceição Vieira, Presidente do 
Sintraf de Santa Inês João da Cruz Vieira, Sintraf de Brejo Isaumir Sousa. 

 

 

  



 

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: 
Tema clama pelo Pacto Federativo durante reunião com 

Bancada Maranhense em Brasília 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 23/05/2018 

Tema clama pelo Pacto Federativo durante reunião com Bancada Maranhense em 
Brasília 

O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM), e prefeito 
de Tuntum, Cleomar Tema, disse, durante pronunciamento na tarde desta terça-feira 
(21), no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, ser necessária a materialização do 
Pacto Federativo, para que os municípios brasileiros saiam dessa grave crise financeira 
em que estão mergulhados. 
 

 
 
O pronunciamento do dirigente municipalista foi feito durante encontro com 
parlamentares da bancada federal e dezenas de prefeitos, como desdobramento da XXI 
Marcha a Brasília, movimento criado duas décadas atrás e que mobiliza prefeitos do 
Brasil inteiro na Capital Federal anualmente. 
 
Além de clamar pelo Pacto Federativo, Tema disse que os programas federais não 
conseguem se sustentar, fazendo com que as prefeituras tenham que entrar com sua 
contrapartida. Exemplificou a situação do Programa Nacional de Família (PSF), que acaba 
se tornando um sufoco para os prefeitos. 
 



 

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

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

“O Governo Federal, através do DENASUS, quer que os médicos exerçam uma jornada 
de 40 horas semanais, com um salário que não passa de R$ 7 mil. Ora, todos sabem que 
há uma grande carência de médicos no Brasil, e nenhum deles aceita essa jornada com 
esse minguado salário”, pontuou. 
 
Cleomar Tema destacou ainda a questão da merenda escolar, afirmando que os recursos 
são parcos, e que acabam sendo complementados pelos municípios. Disse ainda o líder 
municipalista, que estes são alguns dos problemas que preocupam os gestores 
municipais. 
 
“Estamos atravessando talvez a pior crise econômica das últimas décadas, com elevação 
diária no preço dos combustíveis, um drama que já afeta milhares de brasileiros, assim 
com uma alta taxa de desemprego. E não estamos vislumbrando saída a curto prazo, mas 
todos os problemas acabam recaindo sobre a cabeça é dos prefeitos”, salientou Tema. 
 
O presidente da FAMEM conclamou os deputados federais do Maranhão para que 
insistam no projeto de se estabelecer o tão discutido, tão prometido, tão sonhado e 
nunca realizado Pacto Federativo. 
 
O pronunciamento de Tema teve aparte do prefeito Dr. Borba, da cidade de Timbiras. 
Ele afirmou que tudo o que Tema falou se enquadra com sua linha de raciocínio e foi 
mais além, ao pedir o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Médicos. Disse que é 
médico há 30 anos assegurando que é uma categoria desemparada, que tem que 
trabalhar em mais de um emprego para garantir o sustento. “Vejamos os profissionais 
do Direito: todos têm garantias salariais, ao contrário de nós médicos, que trabalhamos 
até à exaustão, com uma carga de trabalho muito sacrificante. por conta disso, dou meu 
total apoio ao seu pronunciamento, presidente Tema”, afirmou Borba. 
 
A reunião no Nereu Ramos foi conduzida pela deputada Luana Costa (PSC), atual 
coordenadora da bancada e contou com as presenças dos deputados Rubens Pereira 
Júnior (PC do B), João Marcelo (MDB), Hildo Rocha (MDB), Julião Amin (PDT), Juscelino 
Filho (DEM), Kleber Verde (PRB), José Carlos da Caixa (PT), Zé Reinaldo (PSDB), Pedro 
Fernandes (PTB), Aluísio Mendes (Podemos), o vice-governador Carlos Brandão e os 
deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT) e Vinícius Louro (PR). 
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Júnior Verde pede pavimentação da MA-006 e conclusão do Anel da Soja 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) solicitou nesta terça-feira, 22, a pavimentação 
da MA-006, que corta Alto Parnaíba e Balsas, e a conclusão das obras do Anel da Soja. A 
solicitação foi feita por meio de Indicação, e foi destaque no pronunciamento do 
parlamentar. 
 

 
 
Pela MA-006, passa mais da metade da produção agrícola do Sul do Maranhão e uma 
parte da safra do Piauí. Atualmente a estrada está em péssimas condições, causando 
prejuízo, sobretudo para o transporte da safra de grãos. A precariedade, agravada pelo 
período chuvoso, provoca o aumento do preço do frete e atrasa as viagens. 
“Segundo relato que ouvi de caminhoneiros que por lá passam, para percorrer um trecho 
de 240 km é gasto até 10 horas. Um absurdo. A falta de manutenção da via compromete 
o escoamento da produção. Por isso estamos empenhados para que a pavimentação da 
MA-006 se concretize. Um sonho para a região”, justificou Júnior Verde. 
O deputado pediu ainda a conclusão do Anel da Soja, também imprescindível para o 
escoamento da produção e consequente desenvolvimento da agricultura no Maranhão. 
“Precisamos de infraestrutura, uma das lutas desde o início do nosso mandato. Apoio e 
logística para o desenvolvimento da produção maranhense, que precisa de mais atenção 
e investimentos”, concluiu. 
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Rafael Leitoa defende o “Pacto Pela Paz” e destaca avanços da Segurança no MA… 

 
 
“Comparar é necessário para não repetirmos os erros do passado”, esse foi o alerta feito 
pelo deputado estadual Rafael Leitoa (PDT), na tarde desta segunda-feira (21), na 
Assembleia Legislativa. No pronunciamento de aproximadamente dez minutos, o 
deputado pedetista apresentou avanços ocorridos desde a posse do governador Flávio 
Dino, em especial na Segurança Pública, destacando o Pacto Pela Paz. 
 
Tendo como referência a posse do Conselho Comunitário pela Paz, ocorrido na última 
sexta-feira, em Timon, e que contou com a presença do secretário de Estado da 
Segurança Pública, Jefferson Portela, do coordenador Executivo do Pacto pela, Paz 
Dicival Gonçalves da Silva, além de diversas autoridades, serviu para Rafael Leitoa 
destacar também a Lei n.º 10.387, de 2015, aprovada na Assembleia, que instituiu o 
Programa Pacto pela Paz destinado a promover e apoiar os esforços das instituições 
públicas em defesa do cidadão. 
 
“Devemos olhar para o futuro, pegar as experiências vitoriosas e utilizá-las sempre como 
exemplos. O Maranhão é hoje um dos estados que mais investiu, e investe, em 
Segurança Pública. Maior contingente de policiais nas ruas, viaturas, maior número de 
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promoções e valorização do funcionário público e uma gestão atenta às necessidades da 
população. Não podemos retroceder e tampouco nos intimidar”, alertou Rafael Leitoa. 
 
Programa Pacto Pela Paz 
 
O programa Pacto pela Paz reúne uma série de ações para reestruturação da Segurança 
Pública do Maranhão. As iniciativas envolvem a contratação de mais policiais, 
promoções, investimentos em formação profissional, tecnologia e infraestrutura.  
 
O diálogo com a população, através do estreitamento das relações com as lideranças 
comunitárias, e a realizações de cursos e oficinas para estimular a cultura de paz são 
outras vertentes do programa social. 
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Com o apoio de Zé Inácio, Fetraf tem audiência com o governador Flávio Dino… 

 
 
Na tarde desta segunda-feira, 21, com o apoio do deputado estadual Zé Inácio (PT) a 
coordenação da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar-
Fetraf/MA participou de uma audiência com o governador Flávio Dino, no Palácio dos 
Leões. 
 
E o Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular-Sedihpop, Francisco 
Gonçalves da Conceição; Secretário de Estado da Agricultura Familiar-Saf, Júlio César 
Mendonça; e a Presidenta da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de Extensão 
Rural do Maranhão (Agerp), Loroana Santana. 
 
Na audiência a Fetraf dialogou com o governo sobre assistência técnica, organização da 
produção, tecnologias ecologicamente sustentáveis para a os agricultores e agricultoras 
do campo. Além de questões sobre titularização de terras. 
 
Para o deputado Zé Inácio essa audiência com o governador para discutir sobre a 
agricultura familiar no Estado vem a fortalecer ainda mais as políticas públicas que já 
estão sendo executadas. 
 
“Mais assistência técnica, mais crédito, políticas de apoio e a comercialização dos 
produtos irão contribuir ainda mais para a continuação do trabalho que já vem sendo 
realizado”, disse. 
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O governador Flávio Dino reafirmou seu compromisso com a Fetraf e os agricultores do 
Estado, além das políticas públicas que já estão sendo implantadas como pauta da 
federação desde 2015, articuladas aos órgãos como a Saf, Agerp e Iterma. 
 
A Fetraf ainda dará prosseguimento a reunião a ser realizada com o Secretário da Saf, 
Júlio Mendonça.  
 
Participaram da audiência: a Presidenta da Fetraf Graça Amorim, Presidenta do Sintraf 
de Bom Lugar Maria de Jesus, Secretária de mulheres da Fetraf Maria Ivanilde, Secretária 
de Finanças da Fetraf Mariana Rodrigues, Secretária de Finanças do Sintraf de Turiaçu 
Raimunda Nonata, da Associação Quilombola e Sintraf de Brejo Francisco José de Sousa, 
Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Associação Quilombola de Brejo Francisco José 
Almeida, Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Sintraf de Santa Inês Ademir Pereira, 
Associação Quilombola de Santa Inês Francisco da Conceição Vieira, Presidente do 
Sintraf de Santa Inês João da Cruz Vieira, Sintraf de Brejo Isaumir Sousa. 
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Tema clama pelo Pacto Federativo durante reunião com Bancada Maranhense em 
Brasília 

 
O presidente da FAMEM conclamou os deputados federais do Maranhão para que insistam no projeto de  
se estabelecer o tão discutido, tão prometido, tão sonhado e nunca realizado Pacto Federativo 

 
O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM), e prefeito 
de Tuntum, Cleomar Tema, disse, durante pronunciamento na tarde desta terça-feira 
(21), no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, ser necessária a materialização do 
Pacto Federativo, para que os municípios brasileiros saiam dessa grave crise financeira 
em que estão mergulhados. 
 
O pronunciamento do dirigente municipalista foi feito durante encontro com 
parlamentares da bancada federal e dezenas de prefeitos, como desdobramento da XXI 
Marcha a Brasília, movimento criado duas décadas atrás e que mobiliza prefeitos do 
Brasil inteiro na Capital Federal anualmente. 
 
Além de clamar pelo Pacto Federativo, Tema disse que os programas federais não 
conseguem se sustentar, fazendo com que as prefeituras tenham que entrar com sua 
contrapartida. Exemplificou a situação do Programa Nacional de Família (PSF), que acaba 
se tornando um sufoco para os prefeitos. 
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“O Governo Federal, através do DENASUS, quer que os médicos exerçam uma jornada 
de 40 horas semanais, com um salário que não passa de R$ 7 mil. Ora, todos sabem que 
há uma grande carência de médicos no Brasil, e nenhum deles aceita essa jornada com 
esse minguado salário”, pontuou. 
 
Cleomar Tema destacou ainda a questão da merenda escolar, afirmando que os recursos 
são parcos, e que acabam sendo complementados pelos municípios. Disse ainda o líder 
municipalista, que estes são alguns dos problemas que preocupam os gestores 
municipais. 
 
“Estamos atravessando talvez a pior crise econômica das últimas décadas, com elevação 
diária no preço dos combustíveis, um drama que já afeta milhares de brasileiros, assim 
com uma alta taxa de desemprego. E não estamos vislumbrando saída a curto prazo, mas 
todos os problemas acabam recaindo sobre a cabeça é dos prefeitos”, salientou Tema. 
 
O presidente da FAMEM conclamou os deputados federais do Maranhão para que 
insistam no projeto de se estabelecer o tão discutido, tão prometido, tão sonhado e 
nunca realizado Pacto Federativo. 
 
Aparte 
 
O pronunciamento de Tema teve aparte do prefeito Dr. Borba, da cidade de Timbiras. 
Ele afirmou que tudo o que Tema falou se enquadra com sua linha de raciocínio e foi 
mais além, ao pedir o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Médicos. 
 
Disse que é médico há 30 anos assegurando que é uma categoria desemparada, que tem 
que trabalhar em mais de um emprego para garantir o sustento. “Vejamos os 
profissionais do Direito: todos têm garantias salariais, ao contrário de nós médicos, que 
trabalhamos até à exaustão, com uma carga de trabalho muito sacrificante. por conta 
disso, dou meu total apoio ao seu pronunciamento, presidente Tema”, afirmou Borba. 
 
A reunião no Nereu Ramos foi conduzida pela deputada Luana Costa (PSC), atual 
coordenadora da bancada e contou com as presenças dos deputados Rubens Pereira 
Júnior (PC do B), João Marcelo (MDB), Hildo Rocha (MDB), Julião Amin (PDT), Juscelino 
Filho (DEM), Kleber Verde (PRB), José Carlos da Caixa (PT), Zé Reinaldo (PSDB), Pedro 
Fernandes (PTB), Aluísio Mendes (Podemos), o vice-governador Carlos Brandão e os 
deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT) e Vinícius Louro (PR). 
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Com apoio do deputado Zé Inácio, Fetraf participa de audiência com o governador Flávio 
Dino 

 
Na audiência. a Fetraf dialogou com o governo sobre assistência técnica, organização da produção, tecnologias  
ecologicamente sustentáveis para a os agricultores e agricultoras do campo, além de questões sobre titularização de terras 

 
Com o apoio do deputado estadual Zé Inácio (PT), a coordenação da Federação dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar-Fetraf/MA participou, na tarde 
desta segunda-feira 21/05, de uma audiência com o governador Flávio Dino, no Palácio 
dos Leões. E o Secretário de Direitos Humanos e Participação Popular-Sedihpop, 
Francisco Gonçalves da Conceição; Secretário de Estado da Agricultura Familiar-Saf, Júlio 
César Mendonça; e a Presidenta da Agência Estadual de Pesquisa Agropecuária e de 
Extensão Rural do Maranhão- Agerp, Loroana Santana. 
 
Na audiência a Fetraf dialogou com o governo sobre assistência técnica, organização da 
produção, tecnologias ecologicamente sustentáveis para a os agricultores e agricultoras 
do campo. Além de questões sobre titularização de terras. 
 
Para o deputado Zé Inácio essa audiência com o governador para discutir sobre a 
agricultura familiar no Estado vem a fortalecer ainda mais as políticas públicas que já 
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estão sendo executadas. “Mais assistência técnica, mais crédito, políticas de apoio e a 
comercialização dos produtos irão contribuir ainda mais para a continuação do trabalho 
que já vem sendo realizado”, disse. 
 

 
O governador Flávio Dino reafirmou seu compromisso com a Fetraf e os agricultores do Estado 

 
O governador Flávio Dino reafirmou seu compromisso com a Fetraf e os agricultores do 
Estado, além das políticas públicas que já estão sendo implantadas como pauta da 
federação desde 2015, articuladas aos órgãos como a Saf, Agerp e Iterma. 
 
A Fetraf ainda dará prosseguimento a reunião a ser realizada com o Secretário da Saf, 
Júlio Mendonça. 
 
Participaram da audiência: a Presidenta da Fetraf Graça Amorim, Presidenta do Sintraf 
de Bom Lugar Maria de Jesus, Secretária de mulheres da Fetraf Maria Ivanilde, Secretária 
de Finanças da Fetraf Mariana Rodrigues, Secretária de Finanças do Sintraf de Turiaçu 
Raimunda Nonata, da Associação Quilombola e Sintraf de Brejo Francisco José de Sousa, 
Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Associação Quilombola de Brejo Francisco José 
Almeida, Sintraf de Turiaçu Eduardo Soares, Sintraf de Santa Inês Ademir Pereira, 
Associação Quilombola de Santa Inês Francisco da Conceição Vieira, Presidente do 
Sintraf de Santa Inês João da Cruz Vieira, Sintraf de Brejo Isaumir Sousa. 
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“É a melhor candidata a ser enfrentada”, diz Bira sobre Roseana 

 
 
O deputado Bira do Pindaré (PSB), ao comentar o lançamento da candidatura de Roseana 
Sarney (MDB), disse que considera importante que ela seja candidata e que “não tem 
candidatura melhor para enfrentar nesse momento do que a dela, porque permitirá à 
população fazer a comparação do que era o Governo na sua gestão, nos seus quatro 
mandatos, e os três anos e meio do governador Flávio Dino, em todas as áreas”. 
 
Bira teve uma áspera discussão com o deputado Edilázio Júnior (PV) na sessão de terça-
feira quando rebateu acusações do parlamentar integrante da oligarquia, disse que ele 
não tem moral para agredir o governador e sugeriu que o Edilázio, que é genro da 
polêmica desembargadora Nelma Sarney, “se elege na caneta da juíza”. 
 
Após longo período de indecisão, a ex-governadora finalmente cedeu as pressões do 
velho oligarca José Sarney, a anunciou que vai ser candidata a um quinto mandato, 
embora as pesquisas indiquem que no índice de rejeição dela seja maior do que o 
percentual de intenções de voto nela. 
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Edilázio Jr não vê problema na Oligarquia Sarney ter Ilha particular 

 
 
Nesta terça-feira (22), em discurso para enaltecer o clã Sarney, o deputado estadual 
Edilázio Júnior (PSD) disse não vê problema nenhum no fato de a família Sarney ter como 
propriedade uma ilha particular no Maranhão, a ilha de Curupu, localizada no município 
da Raposa. 
 
Durante discussão com o também deputado estadual Bira do Pindaré (PSB), em que 
atacava o governo Flávio Dino (PCdoB) e defendia a pré-candidatura da ex-governadora 
Roseana Sarney (MDB), Edilázio disse que ter uma ilha “não vai manchar” a imagem da 
família que governou o Maranhão por quase meio século. 
 
Para o parlamentar, associar o poder do grupo Sarney à ilha de Curupu é “coisa 
pequena”. “Eu vou ter raiva se alguém tem um carro melhor que o meu? Se tem uma 
casa melhor que a minha? Se tem um iate, sem tem uma ilha?”, questionou Edilázio. 
 
Genro da desembargadora Nelma Sarney, Edilázio é reconhecido como “viúva da 
oligarquia”. Ao proferir esse tipo de discurso o deputado desconsidera que o grupo 
Sarney é apontado até por pesquisadores como o grande causador da miséria do 
Maranhão, um dos estados mais pobres da federação. 
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Maior obra estruturante de Flávio Dino é a Educação, diz Bira… 

 
Bira do Pindaré rebateu críticas ao governo 

 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) respondeu ao colega de Parlamento, Edilázio 
Júnior (PV), que criticou o governo do estado por não ter “nenhuma obra estruturante, 
que mudou a vida das pessoas”. 
 
O pessebista rebateu: “a maior obra estruturante que está mudando a vida das pessoas 
é justamente o investimento em Educação”. 
 
Bira lembrou que os investimentos em Educação são prioridade na gestão Dino. Ele 
destacou as 750 unidades escolares entregues pelo atual governo, entre reformadas, 
construídas e reconstruídas, por meio do Programa Escola Digna, e os 19 prédios do 
Institutos de Educação, Ciência e Tecnologia (Iema) já inaugurados pelo governador em 
todo o Maranhão. 
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Declaração de César Pires mostra como a oligarquia é cruel e sente saudades das escolas 
de taipa 

 
 
A sessão plenária da Assembleia Legislativa desta terça-feira (22) foi marcada por dois 
fatos curiosos. 
 
Se por um lado o deputado Bira do Pindaré (PSB) detonou o deputado Edilázio Júnior 
(PV) revelando que suas eleições se sustentam na “caneta da Juíza”, o deputado César 
Pires (PV) disparou uma pérola estarrecedora. 
 
O ex-reitor da UEMA e ex-secretário de Educação no governo Roseana disse com todas 
as letras que “falar em reforma de escola como avanço é mediocridade interpretativa”. 
 
O absurdo de César Pires foi proferido justamente quando Bira do Pindaré e Marco 
Aurélio (PCdoB) destacavam os avanços do programa “Escola Digna” que requalificou e 
deu dignidade a centenas de escolas que antes eram de taipa. 
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A frase de Cesar simboliza como a oligarquia sempre tratou a educação do Maranhão, 
com total desprezo. Esse comportamento mesquinho e cruel também foi marca de um 
discurso da deputada Andrea Murad (PRP) em sessões anteriores. 
 
A filha do chefe da Organização Criminosa acusada pela Polícia Federal de desviar mais 
de R$ 1 Bilhão dos cofres da Saúde do Maranhão, também fez pouco caso do programa 
que vem revolucionado a Educação do estado, inclusive com reconhecimento nacional 
da revista “Nova Escola”, como o blog já destacou. 
 
É triste ter a constatação de que a oligarquia sente saudades do tempo em que o 
Maranhão era vergonha nacional por ter escolas de taipa com crianças e professores se 
protegendo da chuva dentro da sala de aula. 
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César Pires diz que falar de reforma de escola como avanço é medíocre 

 
 
O deputado estadual César Pires deu um testemunho estarrecedor na sessão desta 
terça-feira (22) na Assembleia Legislativa. Por ser ex-reitor da UEMA e ex-secretário de 
Educação no governo Roseana, o testemunho do parlamentar chocou ainda mais os que 
estavam presentes na Casa. 
 
De acordo com César Pires, “falar em reforma de escola como avanço é mediocridade 
interpretativa”. A afirmação do deputado sarneyzista explica muito de como a oligarquia 
tratava a educação no Maranhão. É por esse pensamento que o estado possui centenas 
de escolas de taipa e barro, que foram se formando ao longo de anos de descaso com a 
educação. 
 
César Pires fez a afirmação depois que o deputado Marco Aurélio listou uma série de 
avanços na educação do Maranhão, reconhecidas, inclusive, nacionalmente. Mas, para 
o deputado sarneyzista, isso não significa absolutamente nada. Logo ele, que teve a 
oportunidade de mudar o triste quadro educacional do estado no regime oligárquico e 
fez foi piorar. Lamentável! 
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Guerra eleitoral desembarca na Assembleia Legislativa: governistas e oposicionistas 
fazem debate duro, mas republicano 

 
Edilázio Jr., Marco Aurélio, Max Barros, Bira do Pindaré e César Pires: debate de bom nível sobre  
realizações de Governos 

 
Como estava previsto, a guerra pelo Governo do Estado desembarcou de vez na 
Assembleia Legislativa. O desembarque se deu ontem, 24 horas depois que a ex-
governadora Roseana Sarney (MDB) confirmou sua candidatura e se deu na forma de 
um denso, amplo e tenso embate verbal entre os deputados oposicionistas Edilázio Jr. 
(PSD), Max Barros (PMB) e César Pires (PV) e os governistas Marco Aurélio (PCdoB) e Bira 
do Pindaré (PSB). Foi um embate duro, mas de bom nível, como há tempos não ocorria 
no Plenário Gervásio Santos, com uma discussão sobre a importância e a qualidade da 
obra dos quase 14 anos de Governo de Roseana Sarney e os três anos e meio da gestão 
do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
A largada do debate foi dada por Edilázio Jr., que foi à tribuna comentar a confirmação 
da candidatura de Roseana Sarney, dizendo que ela é “o pesadelo do Governo”, 
acusando forças governistas de criar a versão de que a ex-governadora não seria 
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candidata, comparou o Governo do PCdoB “com o de Maduro na Venezuela”, disse que 
as pesquisas que apontam a liderança do governador na corrida eleitoral “são falsas”, 
repetiu o bordão de que o governador pé “perseguidor” e disse estar convencido de que 
a emedebistas vencerá a eleição. 
 
Ato contínuo, o deputado governista Marco Aurélio reagiu criticando o lançamento 
“tardio” da candidatura e “o palanque desfalcado de grandes lideranças” em que se deu.  
No rebate a Edilázio Jr., Marco Aurélio: “De repente querem encontrar uma inspiração, 
reinventar e numa atitude pessoal dizer que vão para cima. O povo não quer mais esse 
projeto”. E acrescentou: “Qual foi o legado de Roseana Sarney na segurança? Cabeças 
rolando na penitenciária, cabeças rolando, o caos, ônibus sendo incendiados, a falta de 
controle, este foi o legado”. 
 
Diante da reação do governista Marco Aurélio, o governista Max Barros entrou na 
ciranda com um discurso equilibrado no qual saudou a confirmação da candidatura da 
ex-governadora:  “Eu quero saudar o lançamento da candidatura da ex-governadora 
Roseana Sarney para as próximas eleições. Eu acho que é um fato importante na política 
maranhense e é um fato louvável e saudável”.  E defendeu as obras de Roseana Sarney 
centrando críticas ao atual Governo com um debate sobre o que é e o que não é “obra 
estruturante”, elevando mais ainda o nível do embate:  “Obra estruturante é que 
abrange uma região, abrange o estado todo, e infelizmente não há, de fato não há. Duas 
obras que eu considero estruturantes: a Ponte do Pericumã, que realmente foi iniciada 
pelo Governador Flávio Dino, tem quatro anos e não está nem na metade da ponte”. 
 
O governista Bira do Pindaré entrou no debate fazendo uma bem armada contestação 
às declarações de Max Barros. Começou declarando: Não tem candidatura melhor para 
enfrentar nesse momento do que a dela, para que a gente possa realmente fazer essa 
comparação do que era o Governo na sua gestão, nos seus quatro mandatos. Não foram 
quatro anos; foram quatro mandatos. E os três anos e meio do Governador Flávio Dino, 
em todas as áreas, nós vamos ter a oportunidade de comparar em todas as áreas: 
educação, segurança, saúde, infraestrutura, etc., tudo. No seu discurso, Bira do Pindaré 
argumentou que o conceito de obra estruturante vai muito além da obra civil, como 
ponte, estrada, etc. Para ele, implantação escolas de tempo integral e escolas técnicas 
como os Iemas e as escolas básicas como a Escola Digna, assim como a construção e 
aparelhamento de hospitais regionais são obras estruturantes, por que abrem caminho 
para uma nova realidade. 
 
O deputado César Pires colocou mais ânimo no debate ao fazer rasgados elogios aos 
Governos de Roseana Sarney e em seguida centrar o seu longo e empolgado discurso no 
campo da educação fazendo críticas seguidas à polpitica educacional do atual Governo: 
“Reforma de escola é mediocridade de discussão como reforma. Não tem como se 
pensar outra forma. Os indicadores do ENEM são testemunho vivo”. E no final defendeu 
o debate no nível em que ele estava se dando ontem. 
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O embate entre governistas e oposicionistas poderia ter prosseguido, mas um 
estremecimento entre os deputados Edilázio Jr. e Bira do Pindaré, que trocaram insultos 
mesmo fora da tribuna, obrigou o presidente da sessão, deputado Zé Inácio (PT) a 
encerrar os trabalhos, deixando no ar a impressão de que o confronto verbal estava 
apenas começando, conforme previu o deputado Bira do Pindaré. 
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Tema clama pelo Pacto Federativo durante reunião com Bancada Maranhense em 
Brasília 

 
 
O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (FAMEM), e prefeito 
de Tuntum, Cleomar Tema, disse, durante pronunciamento na tarde desta terça-feira 
(21), no auditório Nereu Ramos da Câmara Federal, ser necessária a materialização do 
Pacto Federativo, para que os municípios brasileiros saiam dessa grave crise financeira 
em que estão mergulhados. 
 
O pronunciamento do dirigente municipalista foi feito durante encontro com 
parlamentares da bancada federal e dezenas de prefeitos, como desdobramento da XXI 
Marcha a Brasília, movimento criado duas décadas atrás e que mobiliza prefeitos do 
Brasil inteiro na Capital Federal anualmente. 
 
Além de clamar pelo Pacto Federativo, Tema disse que os programas federais não 
conseguem se sustentar, fazendo com que as prefeituras tenham que entrar com sua 
contrapartida. Exemplificou a situação do Programa Nacional de Família (PSF), que acaba 
se tornando um sufoco para os prefeitos. 
 
 “O Governo Federal, através do DENASUS, quer que os médicos exerçam uma jornada 
de 40 horas semanais, com um salário que não passa de R$ 7 mil. Ora, todos sabem que 
há uma grande carência de médicos no Brasil, e nenhum deles aceita essa jornada com 
esse minguado salário”, pontuou. 
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Cleomar Tema destacou ainda a questão da merenda escolar, afirmando que os recursos 
são parcos, e que acabam sendo complementados pelos municípios. Disse ainda o líder 
municipalista, que estes são alguns dos problemas que preocupam os gestores 
municipais. 
 
“Estamos atravessando talvez a pior crise econômica das últimas décadas, com elevação 
diária no preço dos combustíveis, um drama que já afeta milhares de brasileiros, assim 
com uma alta taxa de desemprego. E não estamos vislumbrando saída a curto prazo, mas 
todos os problemas acabam recaindo sobre a cabeça é dos prefeitos”, salientou Tema. 
 
O presidente da FAMEM conclamou os deputados federais do Maranhão para que 
insistam no projeto de se estabelecer o tão discutido, tão prometido, tão sonhado e 
nunca realizado Pacto Federativo. 
 
O pronunciamento de Tema teve aparte do prefeito Dr. Borba, da cidade de Timbiras. 
 
Ele afirmou que tudo o que Tema falou se enquadra com sua linha de raciocínio e foi 
mais além, ao pedir o Plano de Cargos Carreiras e Salários dos Médicos. 
 
Disse que é médico há 30 anos assegurando que é uma categoria desemparada, que tem 
que trabalhar em mais de um emprego para garantir o sustento. “Vejamos os 
profissionais do Direito: todos têm garantias salariais, ao contrário de nós médicos, que 
trabalhamos até à exaustão, com uma carga de trabalho muito sacrificante. por conta 
disso, dou meu total apoio ao seu pronunciamento, presidente Tema”, afirmou Borba. 
 
A reunião no Nereu Ramos foi conduzida pela deputada Luana Costa (PSC), atual 
coordenadora da bancada e contou com as presenças dos deputados Rubens Pereira 
Júnior (PC do B), João Marcelo (MDB), Hildo Rocha (MDB), Julião Amin (PDT), Juscelino 
Filho (DEM), Kleber Verde (PRB), José Carlos da Caixa (PT), Zé Reinaldo (PSDB), Pedro 
Fernandes (PTB), Aluísio Mendes (Podemos), o vice-governador Carlos Brandão e os 
deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT) e Vinícius Louro (PR). 

 


