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Gedema doa cestas básicas a moradores de municípios atingidos pelas cheias 

 
 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense. 
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias. 
 
Defesa Civil agradece 
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A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse que todas as doações 
são bem-vindas, já que a Defesa Civil não tem como arcar com todas as despesas. 
“Agradecemos ao Gedema e ao deputado Othelino Neto, que estão sempre presentes e 
ajudando a nossa população”. 
 
Para a pescadora Laura Costa, abrigada em uma escola do município, as doações fazem 
muita diferença na vida das mais de 1800 famílias que passam pela mesma situação. “Eu 
perdi quase tudo e é muito importante a gente saber que tem gente boa querendo 
ajudar”, agradeceu. 
 
Presidente Sarney 
 
 Moradores do distrito de Três Furos, em Presidente Sarney, onde pelo menos 130 
famílias estão desalojadas, também receberam cestas básicas. A dona de casa Nalva 
Ribeiro ficou feliz por ter sido uma das contempladas. “É muito bom receber essa ajuda 
neste momento tão difícil para nós”, disse. 
 
A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Marco Aurélio exalta resultados da EMAP e critica oposição sarneyzista 

 
 
Alvo quase que diário da oposição sarneyzista na Assembleia, a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP) está sendo atacada constantemente pelos deputados 
César Pires (PV), Adriano Sarney (PV) e Wellington do Curso (PSDB). Na sessão de ontem 
na Casa, Marco Aurélio (PCdoB) rebateu os oposicionistas com os êxitos do Porto do 
Itaqui. 
 
O comunista lembrou que a EMAP vem sendo alvo constante da oposição sarneyzista 
desde a legislatura passada. Ele atribui essa perseguição aos êxitos que estão sendo 
colhidos no Porto do Itaqui sob a gestão “séria e proba do presidente Ted Lago”. 
 
“Em 2015, quando o governador Flávio Dino iniciou a sua gestão, estava na Lei 
Orçamentária Anual uma previsão de lucro, para 2015 da Emap de R$ 300 mil. Ao final 
do ano, vocês sabem quanto teve de lucro o porto? R$ 68 milhões”, informou Marco 
Aurélio, para demonstrar os motivos dos ataques da oposição. 
 
“Será que o interesse é enfraquecer o Porto para depois privatizá-lo? O que há por trás 
dessas investidas contra a EMAP?”, questionou o deputado. “E nesse momento o que 
está sendo provocado, há muito tempo tem sido instigado é fazer política em cima de 
algo que é sério. É procurar enfraquecer aquilo que está dando certo”, afirmou. 
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Gedema dá exemplo com ação solidária 

 
 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense. 
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias. 
 
Defesa Civil agradece – A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse 
que todas as doações são bem-vindas, já que a Defesa Civil não tem como arcar com 
todas as despesas. “Agradecemos ao Gedema e ao deputado Othelino Neto, que estão 
sempre presentes e ajudando a nossa população”. 
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Para a pescadora Laura Costa, abrigada em uma escola do município, as doações fazem 
muita diferença na vida das mais de 1800 famílias que passam pela mesma situação. “Eu 
perdi quase tudo e é muito importante a gente saber que tem gente boa querendo 
ajudar”, agradeceu. 
 
Presidente Sarney – Moradores do distrito de Três Furos, em Presidente Sarney, onde 
pelo menos 130 famílias estão desalojadas, também receberam cestas básicas. A dona 
de casa Nalva Ribeiro ficou feliz por ter sido uma das contempladas. “É muito bom 
receber essa ajuda neste momento tão difícil para nós”, disse. 
 
A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Gedema doa cestas básicas a moradores de municípios atingidos pelas cheias 

 
 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense. 
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias. 
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Defesa Civil agradece 
 
A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse que todas as doações 
são bem-vindas, já que a Defesa Civil não tem como arcar com todas as despesas. 
“Agradecemos ao Gedema e ao deputado Othelino Neto, que estão sempre presentes e 
ajudando a nossa população”. 
 
Para a pescadora Laura Costa, abrigada em uma escola do município, as doações fazem 
muita diferença na vida das mais de 1800 famílias que passam pela mesma situação. “Eu 
perdi quase tudo e é muito importante a gente saber que tem gente boa querendo 
ajudar”, agradeceu. 
 
Presidente Sarney 
 
Moradores do distrito de Três Furos, em Presidente Sarney, onde pelo menos 130 
famílias estão desalojadas, também receberam cestas básicas. A dona de casa Nalva 
Ribeiro ficou feliz por ter sido uma das contempladas. “É muito bom receber essa ajuda 
neste momento tão difícil para nós”, disse. 
 
A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Daniella Tema propõe projeto de lei que assegura às mulheres 20% das vagas na área da 
Segurança Pública 

 
 
A deputada estadual, Daniella Tema (DEM), apresentou durante sessão plenária na 
Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (24), um projeto de lei que assegura às 
mulheres o percentual mínimo de 20% das vagas oferecidas em concursos públicos para 
a área da Segurança Pública no Estado do Maranhão. Para a parlamentar é preciso 
corrigir erros históricos em relação a participação das mulheres no mercado de trabalho. 
 
“Nosso projeto de lei, visa diminuir uma discrepância muito grande em relação aos 
homens no mercado de trabalho, não só no nosso País, mas também no estado do 
Maranhão onde a desigualdade é ainda maior. Somente 6,1% dos policiais militares são 
mulheres, na Polícia Civil apenas 18,9% são mulheres e no Corpo de Bombeiros são 
apenas 7,1% da corporação são do sexo feminino”, destacou Daniella Tema. 
 
A parlamentar democrata defendeu ainda, que o país vive um momento importante 
onde as políticas públicas de gênero e da mulher estão na pauta de discussões dos 
governos e da sociedade. Para ela, diminuir as desigualdades entre homens e mulheres 
é umas das principais barreiras a serem superadas na sociedade atual e que espera que 
o projeto seja aprovado pelos demais deputados. 
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“Sabemos que as mulheres de hoje, são mulheres que trabalham, cuidam da casa, da 
família e estudam. A nossa lei quer assegurar para essas mulheres, uma maior 
representatividade dentro das corporações da área de segurança, nossas mulheres são 
capazes e já provaram que podem ocupar todos os espaços na nossa sociedade. Tenho 
certeza que os nossos colegas parlamentares votarão favoráveis a este projeto de lei”, 
finalizou a deputada estadual Daniella Tema. 
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Deputado Adriano denuncia falência nas contas públicas do Maranhão 

 
 
A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa 
realizou, na manhã desta quarta-feira (24), audiência pública sobre o cumprimento de 
metas fiscais do Governo do Maranhão, relativa ao último quadrimestre de 2018. 
 
Durante a sessão, o líder da oposição, o Deputado Adriano Sarney denunciou uma série 
de irregularidades fiscais que podem levar o Maranhão a um estado de “caos fiscal” caso 
nenhuma medida seja tomada. “Podemos dizer que hoje existe um grande problema 
financeiro no estado, um problema de lei de responsabilidade fiscal. O estado hoje está 
de mãos atadas”, afirma o deputado. 
 
A realização da audiência é uma exigência da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) conforme seu artigo 9°, parágrafo 4°. 
 
Durante o evento, a gestão Flavio Dino admitiu que excedeu o Limite Prudencial de 
Despesa total com Pessoal. De acordo com o deputado Adriano Sarney “esse limite é 
uma espécie de sinal de perigo”, não apenas para alertar o poder público da aproximação 
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dos limites máximos, mas, principalmente, para impor ao gestor, restrições de gastos 
que evitem o alcance desse limite. 
 
Ao longo da apresentação do balanço fiscal, os técnicos da SEPLAN admitiram que o caixa 
do Fundo Estadual de Previdência e Aposentadoria (FEPA) possui apenas 62.9 milhões 
de reais. 
 
A dívida consolidada líquida do Estado do Maranhão passou de 43,70% em 2016 para 
53,74% em 2018. Outros fundos estão no vermelho:  a saúde do Estado está em crise; 
virou o ano com R$ 2.771.626,14 e agora a disponibilidade de caixa são de – (negativos) 
R$ 183.670.737,32; a situação da educação também é precária, virou o ano com R$ 0,00 
e agora possui em caixa – (negativos) R$ 317.641.763,24. 
 
Para o deputado Adriano, o governo precisa tomar medidas urgentes para não colapsar 
de vez a receita e comprometer os pagamentos do funcionalismo: “é importante que o 
governo reduza suas despesas para conseguir recontratar novos funcionários, melhorar 
o pagamento dos servidores públicos por que hoje a situação está no limite prudencial 
da lei de responsabilidade”. 
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Gedema doa cestas básicas a moradores de municípios atingidos pelas cheias 

 
 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense. 
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias. 
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Defesa Civil agradece 
 
A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse que todas as doações 
são bem-vindas, já que a Defesa Civil não tem como arcar com todas as despesas. 
“Agradecemos ao Gedema e ao deputado Othelino Neto, que estão sempre presentes e 
ajudando a nossa população”. 
 
Para a pescadora Laura Costa, abrigada em uma escola do município, as doações fazem 
muita diferença na vida das mais de 1800 famílias que passam pela mesma situação. “Eu 
perdi quase tudo e é muito importante a gente saber que tem gente boa querendo 
ajudar”, agradeceu. 
 
Presidente Sarney 
 
 Moradores do distrito de Três Furos, em Presidente Sarney, onde pelo menos 130 
famílias estão desalojadas, também receberam cestas básicas. A dona de casa Nalva 
Ribeiro ficou feliz por ter sido uma das contempladas. “É muito bom receber essa ajuda 
neste momento tão difícil para nós”, disse. 
 
A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Fábio Macedo reúne com Comissão para discutir exploração do Gás Natural 

 
 
O deputado estadual Fábio Macedo, presidente da Comissão de Assuntos Econômicos 
da Assembleia Legislativa, realizou nesta quarta-feira (24), reunião com os membros da 
comissão para discutir a questão da exploração do Gás Natural no Maranhão e seus 
possíveis usos para benefício da população. 
 
Durante reunião ficou definida uma visita no Complexo de Produção de Gás em Santo 
Antônio dos Lopes da Empresa Eneva no dia 16 de maio e a posterior realização de uma 
audiência pública no dia 22 de maio com vários setores da sociedade e órgãos ligados a 
temática como a Gasmar, ANP, Fiema, Sindicatos de Taxistas, Uber e Empresas de 
Transporte, prefeituras e câmaras municipais, entre outro. A reunião contou com a 
participação dos deputados Wendell Lages, Ciro Neto, Zito Rolim, Antônio Pereira e 
Leonardo Sá. 
 
“Hoje tivemos uma reunião muito proveitosa na Comissão e discutimos uma assunto que 
é muito importante para nossa população, principalmente por conta dos aumentos 
frequentes no preço da gasolina.  Essa é uma luta antiga nossa, inclusive no ano passado 
me reuni com a direção da Eneva e consideramos injusto que a nosso povo não tenha 
acesso ao Gás Natural, que hoje é todo enviado para fora do Estado”, disse Fábio. 
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Retomando as discussões 
  
Fábio Macedo defende que parte da produção de gás natural do Complexo de Produção 
de Gás Parnaíba nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo Antônio dos 
Lopes seja disponibilizada a rede de distribuição de combustíveis para ser utilizado por 
veículos automotores que trafegam no Estado. 
 
Em 2018, ainda como vice-presidente da Assembleia, Macedo chegou a se reunir com a 
direção da Eneva para discutir a viabilidade do projeto, assim como a Fiema. Agora as 
discussões serão retomadas visto que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de 
Gás Natural e o Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção para a população, 
seguindo exemplos dos outros 17 estados que utilizam o gás  como Rio de Janeiro, São 
Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso 
do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, 
Amazonas e Goiás. 
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Wellington pede explicações do governo sobre destino de verba 

Na sessão plenária desta terça-feira (23), o deputado estadual Wellington do Curso 
(PSDB) alertou para o que classifica de “ações irresponsáveis do governador Flávio Dino, 
que podem resultar em grande prejuízo para o Maranhão. Após várias pedaladas, o 
montante já retirado do Porto do Itaqui, por meio da Empresa Maranhense de 
Administração Portuária – EMAP, é de 141.867.252,20 (cento e quarenta e um milhões 
e oitocentos e sessenta e sete mil e duzentos e cinquenta e dois reais e vinte centavos)”, 
disse. 
 

 
 
Ao se pronunciar sobre o caso, o deputado Wellington destacou “as consequências 
negativas que isso pode trazer para o Maranhão, tudo sendo causado pelo Governo das 
pedaladas”. 
 
Ele prosseguiu: “Estão retirando recursos do Porto do Itaqui, por meio da EMAP, e hoje 
não é a primeira vez que alerto para isso. Essas manobras ferem o Convênio de 
Delegação 016/2000, que estipulou os parâmetros do gerenciamento do Porto do Itaqui 
pelo Governo do Maranhão. O texto é claro ao afirmar que os recursos oriundos da 
atividade portuária não podem ser utilizados em atividades externas às funções 
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desempenhadas no porto. Recentemente, a AGU também se posicionou sobre a 
questão. Medidas devem ser adotadas. Afinal, se perdermos a concessão do porto por 
conta dessas pedaladas, quem vai sofrer as consequências é a população”, disse 
Wellington. 
 
Ainda em relação às “pedaladas”, segundo o deputado, a Advocacia-Geral da União, por 
meio do procurador federal André Márcio Costa Nogueira, manifestou preocupação 
sobre a atual postura do Estado, que não sinaliza ter medidas para superar a crise 
econômica. 
 
“Como é de amplo conhecimento, o referido ente federativo atualmente não goza de 
boa situação fiscal e orçamentária. Nestes autos, se demonstra com meridiana clareza 
que houve uma mudança radical e recente na gestão das receitas portuária por parte da 
Emap, com o auxílio técnico-jurídico da Procuradoria-Geral do Estado – PGE/MA, no 
sentido de tentar fundamentar os vultosos repasses ao ente federativo”, disse o 
procurador. 
 
Conforme o deputado, em dezembro de 2017, Flávio Dino começou a realizar 
transferência de dinheiro dos cofres do Porto do Itaqui para o Tesouro Estadual. Naquele 
mês, foram sacados R$ 37.168.925,49 (trinta e sete milhões, cento e sessenta e oito mil, 
novecentos e vinte e cinco reais e quarenta e nove centavos). Em janeiro de 2018, foram 
sacados mais R$ 24.698.326,71 (vinte e quatro milhões, seiscentos e noventa e oito mil, 
trezentos e vinte e seis reais e setenta e um centavos). O governo afirmou que as duas 
movimentações são referentes a pagamento de juros sobre Capital Próprio da EMAP ao 
Estado do Maranhão. Em meados de junho de 2018, um novo saque, no valor de R$ 
80.000.000,00 (oitenta milhões). 
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Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, deputado 
defende que a produção do polo de gás maranhense seja disponibilizada à rede de 
distribuição de combustíveis 

 
DEPUTADOS ESTADUAIS REUNIDOS SOB A COORDENAÇÃO DE FÁBIO MACEDO para discutir a  
abertura de debate sobre o aproveitamento do gás natural maranhense 

 
O deputado estadual Fábio Macedo (PDT) defendeu nesta quarta-feira, 24, que parte da 
produção de gás natural do Maranhão seja disponibilizada à rede de distribuição de 
combustíveis para abastecimento de veículos no estado. 
 
Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, Macedo 
reuniu deputados para discutir o uso do produto pela população. 
 
O gás natural é produzido no Maranhão nos municípios de Santo Antonio dos Lopes, lima 
Campos e Capinzal do Norte, e utilizado pela empresa Eneva, sob concessão da Empresa 
Maranhense de Gás (Gasmar). 
 
De acordo com a própria empresa, são mais de 40 mil km2 explorados no Maranhão, 
uma área equivalente à Suíça. (Saiba mais aqui) 
 
Mas a Eneva leva todo o produto para outros polos, e o Maranhão fica sem utilização do 
produto. 
 
– É um assunto muito importante para nossa população, principalmente por conta dos 
aumentos frequentes no preço da gasolina.  Essa é uma luta antiga nossa. Inclusive no 
ano passado me reuni com a direção da Eneva e consideramos injusto que o nosso povo 

http://www.eneva.com.br/quem-somos/
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não tenha acesso ao Gás Natural, que hoje é todo enviado para fora do Estado – disse 
Fábio. 
 

 
PARQUE DE EXPLORAÇÃO DE GÁS NATURAL DA ENEVA NO MARANHÃO; área do tamanho da Suíça e nem uma  
gota do produto no Maranhão 

 
O objetivo ´garantir ao Maranhão a mesma disponibilidade de gás que já é dada aos 
estados de Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Santa Catarina, Espírito Santo, 
Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba, 
Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas e Goiás. 
 
Uma visita à Eneva foi agendada para o dia 16 de maio. na semana seguinte, a 
Assembleia realiza audiência pública sobre o tema. 
 
Também participaram da reunião os deputados Wendell Lages, Leonardo Sá, Ciro Neto, 
Zito Rolim e Antônio Pereira. 
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Rafael Leitoa destaca cerimônia de entrega das Boinas no Colégio Militar Tiradentes de 
Timon 

 
Rafael leitoa com os alunos do colégio Tiradentes, em Timon 

 
O deputado Rafael Leitoa (PDT), destacou na manhã desta terça-feira (23), em 
pronunciamento na Assembleia Legislativa do Maranhão, a cerimônia de entrega da 
boina a 500 alunos do ensino Fundamental e Médio do Colégio Militar Tiradentes – CMT 
V, em Timon. 
 
A entrega da boina simboliza o ingresso dos novos alunos no CMT V, que devido à 
parceria com a prefeitura de Timon, agora pode contar com as turmas de ensino 
fundamental nos quadros da escola. 
 
Ressaltando a qualidade, desempenho e projeto pedagógico do Colégio Militar 
Tiradentes, Rafael Leitoa lembrou desde o processo de instalação, indicado por ele, até 
a reforma do antigo CAIC, servindo hoje de sede para o CMT V. 
 
“As escolas militares do Estado do Maranhão têm tido sucesso a cada dia que passa pelo 
seu formato, desempenho, por ter ali a mão amiga da Polícia Militar cuidando também 
das políticas sociais e, muitas vezes, ultrapassando as suas funções constitucionais, 
sobretudo, trazendo também uma educação de qualidade”, comemorou. 
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Reconhecimento 
 
O deputado Rafael Leitoa foi homenageado na Cerimônia de Entrega das Boinas com 
uma camisa presenteada pelos alunos, simbolizando o reconhecimento pela instalação 
do Colégio Militar Tiradentes V em Timon. 
 
“A cada evento igual a este, vemos a grandeza do que conseguimos para Timon. O 
Colégio Militar Tiradentes é um orgulho para alunos, ex alunos, pais e população de 
nossa cidade. Parabéns aos novos alunos, a jornada está apenas iniciando”, afirmou 
Rafael Leitoa. 
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“Nenhuma redução de pena é justa para um homem que não cometeu crime algum”, diz 
Zé Inácio sobre julgamento de Lula no STJ 

 
Deputado Zé Inácio usou a tribuna para mais uma vez denunciar o que considera ser uma prisão política 

 
O deputado Zé Inácio Lula (PT) destacou da tribuna da Assembleia, na manhã desta 
quarta-feira (24), o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de um recurso da 
defesa do ex-presidente Lula, corrido ontem (23), que resultou na diminuição da pena 
de 12 anos e um mês de prisão para oito anos, 10 meses e 20 dias, pelo crime envolvendo 
o apartamento tríplex do Guarujá (SP). 
 
Na ocasião, o deputado disse que mais uma vez usava a tribuna da Assembleia para 
denunciar o que considera “prisão política” do ex-presidente Lula e que iniciava o 
pronunciamento enfatizando a frase pronunciada pelo ex-presidente Lula após o 
julgamento do STJ. “Lula afirma, de forma categórica, que nem uma pena reduzida é 
justa para o homem que não cometeu crime algum. A condenação é injusta. Na verdade, 
é uma condenação política”, enfatizou. 
 
Segundo Zé Inácio, os fatos ocorridos no decorrer desses últimos anos demonstram 
claramente que houve uma perseguição política por parte do ministro Sérgio Moro ao 
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ex-presidente Lula. “É tanto que foi uma ação política, que hoje ele é o ministro da Justiça 
do candidato a presidente que tinha como seu maior opositor uma candidatura do PT, 
representada pelo ex-presidente Lula”, argumentou. 
 
Condenação sem provas 
 
“A redução da pena nada mais é do que não reconhecer publicamente para o Brasil e 
para o mundo que o processo é eivado de nulidade e que a sentença mais correta seria 
a absolvição, porque o Presidente Lula foi condenado sem provas”, afirmou Zé Inácio 
Lula. 
 
O deputado disse que, no julgamento de ontem do STJ, não se rediscutiu a questão do 
mérito da condenação do ex-presidente sob o argumento de que a Súmula 7, do STJ, 
proíbe se rediscutir prova na terceira instância. “Ou seja, não se rediscutiu as provas, 
porque se isto acontecesse, poderia se confirmar o que parte da imprensa tem dito, que 
o ex-presidente foi condenado sem provas, inclusive com o endosso do grande jurista 
brasileiro Celso Antônio Bandeira de Melo, que considera a prisão de Lula “loucura””, 
frisou. 
 
Zé Inácio Lula disse acreditar que, com a redução da pena obtida ontem, o ex-presidente 
terá direito à remissão da pena e, assim, poderá ter a progressão de regime e entrar no 
regime semiaberto, uma vez que já teria cumprido um sexto da pena. “Daqui a três 
meses, pelas minhas contas, o ex-presidente Lula estará cumprindo o regime 
semiaberto, ou seja, poderá sair da prisão”, salientou. 
 
O deputado disse acreditar que o julgamento da ação declaratória da 
constitucionalidade da prisão em segunda instância, a ser realizado brevemente pelo 
Supremo Tribunal Federal (STF), poderá também ser favorável ao ex-presidente Lula. 
“Poderá ser uma decisão que favorecerá Lula, não por ter sido simplesmente condenado 
pela segunda instância, mas porque, diante da arbitrariedade e da injustiça, diante da 
“prisão política” que ele vem sofrendo, nesses últimos anos, nada mais justo de que o 
próprio STF fazer justiça e conceder sua liberdade”, complementou. 
 
“E nós que acreditamos na inocência do Presidente Lula, acreditamos também que ele 
será absolvido, porque foi condenado de forma injusta, sem provas”, concluiu Zé Inácio 
Lula. 
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“A saúde no Maranhão só funciona se for por decisão judicial”, diz deputado Wellington 
após ação do MPF 

 
Wellington diz que enquanto recursos são desviados, a população padece em filas e em corredores 

 
Na manhã desta quarta-feira (24), o deputado estadual Wellington do Curso abordou o 
caos em que se encontra a saúde pública no Maranhão. Trata-se da realidade de um 
sistema público de saúde que só funciona caso haja judicialização. Prova recente disso é 
a ação civil pública, que foi proposta pelo Ministério Público Federal (MPF) no Maranhão, 
em que se determinou que o município de São Luís e o Estado do Maranhão realizem 
uma série de medidas para adequação da estrutura dos hospitais Djalma Marques 
(Socorrão I) e Clementino Moura (Socorrão II). 
 
Ao falar sobre o “caos da saúde”, Wellington fez referência à situação de um idoso de 73 
anos, que estava desde o início do mês aguardando transferência para um leito 
adequado para o tratamento de que necessitava. 
 
“A saúde no Maranhão só funciona se for por decisão judicial. Nessa semana, recebemos 
a demanda de familiares de um idoso, de 73 anos, que teve que denunciar a situação ao 
Ministério Público e a mim para conseguir atendimento. É inadmissível essa postura 
omissa e negligente tanto do prefeito de São Luís quanto do governador Flávio Dino. 
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Enquanto desviam recursos, a população padece em filas e em corredores. O Ministério 
Público confirmou aquilo que já sabíamos: superlotação com o dobro da capacidade 
instalada e pacientes atendidos em macas nos corredores. Esse é o caos que o Governo 
não mostra”, disse Wellington. 
 
Atendendo a denúncia, a Justiça Federal determinou que o Município de São Luís deve 
garantir, no prazo de 30 dias, o abastecimento contínuo e ininterrupto de 
medicamentos, insumos e alimentos para os hospitais Socorrão I e Socorrão II; 
providenciar, no prazo de 60 dias, a adequação das não conformidades constatadas pela 
Vigilância Sanitária do Estado do Maranhão. Para o Governo do Estado, por sua vez, a 
Justiça determinou que deve prestar, no prazo de 60 dias, apoio técnico e financeiro ao 
município de São Luís e executar ações e serviços de urgência e emergência; garantir, no 
prazo de 60 dias, a organização da rede SUS no município de São Luís, de modo a prover 
a existência de leitos de retaguarda para os hospitais Socorrão I e Socorrão II; e, ainda, 
providenciar, no prazo de 180 dias, a atualização do Programa Pactuada Integrada (PPI) 
do estado do Maranhão, de modo a prever a explosão demográfica projetada pelo 
último recenseamento. 
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Neto Evangelista será confirmado como pré-candidato a Prefeito de São Luís na 
convenção do DEM 

 
 
A convenção estadual do DEM, nesta sexta-feira (26), no Auditório Terezinha Jansen, no 
Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, vai confirmar a pré-candidatura do 
deputado estadual Neto Evangelista a prefeito de São Luís, nas eleições de 2020. 
 
Eleito recentemente presidente do Diretório Municipal, Neto conta com o apoio das 
executivas nacional e estadual do partido e teve sua pré-candidatura consolidada 
quando assumiu o comando da legenda na capital. 
 
Em conversa com o titular deste blog, Neto admitiu que terá seu nome confirmado na 
convenção e que está preparado para enfrentar o desafio de disputar a sucessão do 
prefeito Edivaldo (PDT). 
 
O evento do Democratas contará com as presenças das principais lideranças nacionais 
da sigla, entre os quais o presidente do Senado, Davi Alcolumbra, e do prefeito de 
Salvador e presidente da executiva nacional, ACM Neto. O encontro está programado 
para acontecer a partir das 9h. 
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Cestas básicas são doadas pelo Gedema a moradores de municípios atingidos pelas 
cheias 

 
A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse que todas as doações são bem-vindas, já  
que a Defesa Civil não tem como arcar com todas as despesas 

 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense.  
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias.  
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A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Gedema dá exemplo com ação solidária 

 
 
Moradores dos municípios de Santa Helena e Presidente Sarney receberam, nesta 
quarta-feira (24), cestas básicas doadas pelo Grupo de Esposas dos Deputados do 
Maranhão (Gedema), como parte das ações do programa Gedema Solidário, 
beneficiando famílias que se encontram desalojadas em decorrência das fortes chuvas 
na Baixada Maranhense. 
 
Segundo a presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, a ação é apenas uma das 
obrigações do Grupo de Esposas dos Deputados neste momento difícil pelo qual passam 
moradores de várias cidades maranhenses. “O Gedema Solidário sensibilizou-se com os 
problemas acarretados pelos alagamentos e nós resolvemos começar a distribuição das 
cestas básicas e trazer nosso carinho e solidariedade. A população pode contar com a 
nossa ajuda e com a ajuda do deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão”, disse Ana Paula, acrescentando que as ações chegarão 
também a outros municípios castigados pelas cheias. 
 
Defesa Civil agradece – A coordenadora da Defesa Civil de Santa Helena, Célia Silva, disse 
que todas as doações são bem-vindas, já que a Defesa Civil não tem como arcar com 
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todas as despesas. “Agradecemos ao Gedema e ao deputado Othelino Neto, que estão 
sempre presentes e ajudando a nossa população”. 
 
Para a pescadora Laura Costa, abrigada em uma escola do município, as doações fazem 
muita diferença na vida das mais de 1800 famílias que passam pela mesma situação. “Eu 
perdi quase tudo e é muito importante a gente saber que tem gente boa querendo 
ajudar”, agradeceu. 
 
Presidente Sarney – Moradores do distrito de Três Furos, em Presidente Sarney, onde 
pelo menos 130 famílias estão desalojadas, também receberam cestas básicas. A dona 
de casa Nalva Ribeiro ficou feliz por ter sido uma das contempladas. “É muito bom 
receber essa ajuda neste momento tão difícil para nós”, disse. 
 
A prefeita de Presidente Sarney, Valéria Castro, reconheceu a importância da ação. “Nós 
agradecemos o apoio do Gedema, na pessoa da presidente Ana Paula Lobato, neste 
momento delicado para muitas famílias do distrito de Três Furos. Agradeço também ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, que sempre está 
presente, ajudando a população da nossa cidade”. 
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Adriano aponta falência das contas públicas do Maranhão 

 
 
A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa 
realizou, na manhã desta quarta-feira (24), audiência pública sobre o cumprimento de 
metas fiscais do Governo do Maranhão, relativa ao último quadrimestre de 2018. 
 
Durante a sessão, o líder da oposição, o Deputado Adriano Sarney denunciou uma série 
de irregularidades fiscais que podem levar o Maranhão a um estado de “caos fiscal” caso 
nenhuma medida seja tomada. “Podemos dizer que hoje existe um grande problema 
financeiro no estado, um problema de lei de responsabilidade fiscal. O estado hoje está 
de mãos atadas”, afirma o deputado. 
 
A realização da audiência é uma exigência da Lei 101/2000 (Lei de Responsabilidade 
Fiscal) conforme seu artigo 9°, parágrafo 4°. 
 
Durante o evento, a gestão Flavio Dino admitiu que excedeu o Limite Prudencial de 
Despesa total com Pessoal. De acordo com o deputado Adriano Sarney “esse limite é 
uma espécie de sinal de perigo”, não apenas para alertar o poder público da aproximação 
dos limites máximos, mas, principalmente, para impor ao gestor, restrições de gastos 
que evitem o alcance desse limite. 
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Ao longo da apresentação do balanço fiscal, os técnicos da SEPLAN admitiram que o caixa 
do Fundo Estadual de Previdência e Aposentadoria (FEPA) possui apenas 62.9 milhões 
de reais. 
 
A dívida consolidada líquida do Estado do Maranhão passou de 43,70% em 2016 para 
53,74% em 2018. Outros fundos estão no vermelho: a saúde do Estado está em crise; 
virou o ano com R$ 2.771.626,14 e agora a disponibilidade de caixa são de – (negativos) 
R$ 183.670.737,32; a situação da educação também é precária, virou o ano com R$ 0,00 
e agora possui em caixa – (negativos) R$ 317.641.763,24. 
 
Para o deputado Adriano, o governo precisa tomar medidas urgentes para não colapsar 
de vez a receita e comprometer os pagamentos do funcionalismo: “é importante que o 
governo reduza suas despesas para conseguir recontratar novos funcionários, melhorar 
o pagamento dos servidores públicos por que hoje a situação está no limite prudencial 
da lei de responsabilidade”. 
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Assembleia Legislativa aprova projeto que garante a restauração da antiga sede da 
Refesa na Beira-Mar 

 
Plenário da Assembleia durante as votações que movimentaram a sessão ontem  

 
A Assembleia Legislativa garantiu ontem a revitalização do antigo prédio da Rede 
Ferroviária Federal (Refesa), na Beira-Mar, que será transformado num complexo 
cultural e turístico. A garantia se deu pela aprovação do projeto de Lei Nº 153/2019, de 
autoria do Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial ao Fundo de 
Desenvolvimento da Cultura Maranhense (Fundecma), no valor de R$ 4 milhões com 
esse objetivo. Na Mensagem, o governador Flávio Dino explica que o projeto foi 
concebido de forma a permitir a restauração do prédio, cujo entorno está devidamente 
urbanizado. Flávio Dino lembra que em dezembro de 2017 o Governo do Estado editou 
o Projeto de Lei 114/2017, que disciplina a utilização do Fundo de Desenvolvimento da 
Cultura Maranhense (Fundecma) regulamentado em 2016 pelo Decreto Nº 31.892. O 
Fundo fora criado em 2008, seguindo orientação nacional do Ministério da Cultura, mas 
até então, nunca tinha chegado a ser usado. A partir de dezembro de 2017 passou a 
financiar até 100% do valor dos projetos e ganhou dotação orçamentária de R$ 6 
milhões. Diferente da Lei de Incentivo à Cultura, a utilização do Fundecma não necessita 
de patrocinadores. No momento em que é aprovada, a iniciativa tem os recursos 
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garantidos. A nova lei permite ainda que os municípios inscrevam projetos relacionados 
com artes cênicas, cinema, literatura, música, artes plásticas, cultura popular, 
patrimônio, pesquisa, entre outras. Trata-se, portanto, de uma medida de extrema 
importância para o desenvolvimento cultural de São Luís e do Maranhão como um todo. 
 
Em outra votação, os deputados estaduais aprovaram o Projeto de Lei 198/2019, de 
autoria do Poder Executivo, que abre crédito especial no valor de R$ 50.6 milhões ao 
Fundo Penitenciário Estadual (Funpen). 
 
(Com informações da Assessoria de Comunicação da Assembleia Legislativa) 

 


