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“Nenhuma redução de pena é justa para um homem
que não cometeu crime algum”, diz Zé Inácio
http://www.diegoemir.com/
POLÍTICA
26/04/2019

“Nenhuma redução de pena é justa para um homem que não cometeu crime algum”, diz
Zé Inácio

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
ex-presidente Lula. “É tanto que foi uma ação política, que hoje ele é o ministro da Justiça
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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.

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

Gedema doa cestas básicas a moradores de municípios
atingidos pelas cheias
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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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Zé Inácio destaca julgamento do STJ que resultou na diminuição da pena do expresidente Lula
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
ex-presidente Lula. “É tanto que foi uma ação política, que hoje ele é o ministro da Justiça
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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 terço 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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Roberto Costa e Edvan Brandão entregam 20 toneladas
de peixes em Bacabal
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Roberto Costa e Edvan Brandão entregam 20 toneladas de peixes em Bacabal
Marco Aurélio D’Eça
O deputado estadual Roberto Costa (MDB), o prefeito Edvan Brandão (PSC), o deputado
federal João Marcelo (MDB), secretários e vereadores entregaram 20 toneladas de peixe
em Bacabal, durante a Semana Santa.

A tradição beneficiou milhares de bacabalenses dos bairros Trizidela I e II, Mangueira,
Presídio, Areia, Novo Bacabal, Boa Vista, Brejinho, Vila São José, Pantanal Vila da Paz,
Vila São João, Alto Bandeirantes, Vila das Almas e Bela Vista.
O prefeito Edvan Brandão disse que o povo de Bacabal sempre será lembrado por ele.
“Esta é uma ação que já vem sendo realizada há anos pelo deputado Roberto Costa e
também gosto de ajudar o próximo. Tenho a certeza de que todos os anos irei participar
desta ação. Nossa cidade completou 99 anos e temos muito o que comemorar e a fazer.
Quero aproveitar e destacar que, assim como pude ver o sorriso no rosto dos
bacabalenses ao receber o peixe, verei nos próximos meses, quando asfaltarmos todas
as ruas da nossa cidade e melhorarmos ainda mais a saúde, educação e segurança”, disse
o prefeito Edvan Brandão.
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O deputado destacou que a entrega dos peixes é um ato de amor ao próximo.
“Como já é tradição essa entrega, todos os anos as nossas expectativas são superadas.
Desta vez, quando Bacabal completa 99 anos, fazemos uma ação em conjunto com o
prefeito Edvan Brandão e o deputado João Marcelo. Andamos por todos os bairros e
povoados entregando os peixes. Foram 20 toneladas de pescados entregue e o que mais
me anima debaixo desse sol, desde às 6h na rua, até o fim de tarde, é que milhares de
pessoas poderão seguir a tradição de comer peixe na Ceia de Páscoa. Para mim, isso é
mais que significativo, é um ato de amor. Por isso, estamos fazendo a nossa parte da
pastilha que Jesus nos ensinou”, disse o deputado.

O parlamentar ainda destacou que este ano deu início à entrega de ovos de chocolate
para as crianças.
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“Nós entregamos todos esses pescados com muita alegria e paz no coração. Com o
pescado, atendemos às famílias na hora da ceia e pensamos em alegrar as nossas
crianças também, pois muitas delas não têm condições de comprar e comer um ovo de
chocolate no Domingo de Páscoa. Mas este ano, estamos dando início a mais esta ação,
que se tornará uma tradição em Bacabal”, disse o deputado.
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Agora lascou: Governo comunista gastou acima do limite com pessoal e pode
comprometer salários
A crise nas finanças do Governo do Estado do Maranhão é bem mais séria do que se
imaginava. Ontem, quarta-feira (24), em audiência pública obrigatória na Assembleia
Legislativa, técnicos da gestão comunista reconheceram que houve excesso nos gastos
com pagamento de pessoal e não tiveram como esconder os saldos financeiros negativos
na Educação e Saúde.

A Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa,
durante a audiência, constatou o estado de caos fiscal. “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”, disse preocupado o deputado Adriano
Sarney.
Ficou claro na explanação dos técnicos da Seplan que o Fepa caminha para uma das suas
piores crises, tendo hoje menos de 10% do que havia em caixa até o ano de 2017. Isso
pode comprometer o pagamento de aposentadorias.
Para que se tenha ideia da gravidade e irresponsabilidade do governo, a dívida líquida
saltou de 43,70% para 53,74 em menos de dois anos. Só na Educação o saldo negativo
em caixa é da ordem de mais de R$ 300 milhões. Ainda assim, o governo tem problemas
da falta de professores nas salas de aulas e terá que contratar mais gente.
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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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Convenção do DEM marcará início do projeto Neto
Evangelista 2020…
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Com a presença do presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP), evento marcado para
esta sexta-feira, em São Luís, será comandado pelo deputado federal Juscelino Filho

Juscelino Filho e Neto Evangelista, do DEM: partido ainda não se sente contemplado no governo comunista

O DEM maranhense deverá dar nesta sexta-feira, 26, o primeiro passo do seu projeto
São Luís 2020 – que tem o deputado estadual Neto Evangelista como pré-candidato a
prefeito.
A festa democrata, que será comandada pelo deputado federal Juscelino Filho, terá
entre as lideranças o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (AP).
Juscelino, que já confirmou e reafirmou a candidatura de Evangelista pelo partido, quer
dar uma demonstração de força partidária na convenção, que acontece no Multicenter
Sebrae.
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O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, será uma das lideranças presentes à convenção

E para isso, espera a presença de lideranças do PDT, do PR, do PP e do PTB, partidos com
s quais pretende formar a aliança rumo à prefeitura.
E a presença dessas lideranças reforçará também o prestígio de Evangelista…
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Wellington denuncia assalto a escola e volta a condenar demissão de vigilantes e não
nomeação de policiais

Wellington relatou medo de professores e alunos da escola

O professor e deputado estadual Wellington do Curso utilizou a tribuna, na manhã de
hoje (25), para denunciar o “arrastão” que aconteceu na noite de ontem, dia 24, ao
Centro Educacional Professor Luís Rêgo. A escola é do Estado e está localizada no bairro
Jardim Tropical.
Ao relatar a situação, professores afirmaram que a sensação é de medo e que isso já era
previsível, diante da insegurança que predomina no local.
“Isso aqui todos nós já imaginávamos que iria acontecer, mais cedo ou mais tarde. É
inseguro, principalmente à noite. Aqui, se não for Deus para nos proteger, não tem quem
faça isso”, lamentou uma das professoras.
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Centro de Ensino Professor Luís Rego, no Jardim Tropical, foi alvo de assaltantes

Sobre a situação, o deputado Wellington lamentou a postura do Governo que, embora
reconheça ser necessário garantir a segurança dos professores, recentemente anunciou
a demissão de 1.200 vigilantes.
“Sou professor e, por isso, meus colegas professores confiam em nosso mandato. Ontem
à noite recebi a ligação de um deles, desesperado, falando que a escola em que dava
aula tinha acabado de ser assaltada. Três assaltantes entraram, fizeram alunos de reféns
e levaram celulares dos estudantes e educadores. Poderiam ter agredido ou, até mesmo,
tirado a vida de alguém. O que o estado tem feito? Nada! Escola é assaltada enquanto
Flávio Dino demite 1.200 vigilantes e não nomeia policiais. Já oficiei a Secretaria de
Educação, o Governador e a Promotoria para apontar quais medidas serão tomadas. Não
podem brincar com a segurança e com a vida dos nossos professores e estudantes”, disse
o professor e deputado Wellington.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Deputado Adriano denuncia falência nas contas públicas
do Maranhão
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Técnicos da SEPLAN admitiram que governo excedeu limite prudencial de despesas.
Dívida do estado aumentou 10 % em dois anos e Fundo Estadual de Previdência e
Aposentadoria (FEPA) dispõe de apenas 62 milhões de reais

Para o deputado Adriano, o governo precisa tomar medidas urgentes para não colapsar de vez a receita e
comprometer os pagamentos do funcionalismo

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°.
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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.
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 Homenageia ACM Neto com Entrega da Medalha Manuel
Beckman

A Assembleia Legislativa entrega nesta sexta-feira (26) a Medalha do Mérito Legislativo
Manuel Beckman ao prefeito de Salvador (BA) e presidente nacional do DEM, Antonio
Carlos Magalhães Neto.
A homenagem a ACM Neto é fruto do Projeto de Resolução Legislativa 032/2019, de
autoria dos deputados Neto Evangelista (DEM) e Adriano Sarney (PV), aprovado por
unanimidade pelo plenário.
O presidente nacional do Democratas veio a São Luís para participar da convenção
estadual do partido que acontece nesta sexta no Centro de Convenções e vai aproveitar
para receber a honraria. O ato acontece às 8h30, no salão nobre da Assembleia.
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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 – 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
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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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DEM promete realizar grande evento político amanhã em São Luís

A Convenção também vai lançar o nome do deputado estadual, Neto Evangelista, como pré-candidato
à Prefeitura de São Luís

O Democratas do Maranhão vai realizar, amanhã (26), sua Convenção Estadual em São
Luís. O evento vai reunir a partir das 9h, no Multicenter Sebrae, diversas lideranças
políticas do estado.
O evento vai contar com a presença do presidente nacional da legenda, o prefeito de
Salvador ACM Neto. A Convenção também vai lançar o nome do deputado estadual,
Neto Evangelista, como pré-candidato à Prefeitura de São Luís.
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Zé Inácio comenta diminuição da pena do ex-presidente Lula

O deputado disse que mais uma vez usava a tribuna da Assembleia para denunciar
o que considera “prisão política”

O deputado Zé Inácio Lula (PT) destacou da tribuna da Assembleia, na manhã de quartafeira (24), o julgamento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) de um recurso da defesa do
ex-presidente Lula, 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
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.
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Pedido de vista adia apreciação de empréstimo na CCJ da AL

De O Estado
Um pedido de vista ao Projeto de Lei nº 129, de autoria do Poder Executivo e que trata
de uma solicitação de empréstimo de R$ 623 milhões para o pagamento de precatórios,
adiou a apreciação da peça na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) da
Assembleia Legislativa.
A matéria entrou na pauta na parte final da reunião da CCJ, realizada no período da tarde
na Sala das Comissões, mas acabou não sendo votada. O deputado Adriano Sarney (PV)
pediu vista e adiou para a próxima terça-feira a apreciação da peça, considerada
prioridade do governo Flávio Dino (PCdoB) no Legislativo Estadual.
O relator da matéria é o deputado Yglésio Moises (PDT), que ainda não apresentou o seu
relatório sobre o tema à CCJ. A expectativa do pedetista era submeter o parecer à
apreciação do colegiado ontem mesmo. Ele fará isso na próxima semana.
Somente depois de analisada a sua constitucionalidade na CCJ é que o projeto de lei de
autoria do governador Flávio Dino poderá ser submetido ao Plenário da Casa.
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A votação da peça tem sido adiada desde o mês de março, quando o projeto de lei foi
protocolado na Assembleia. E muito do adiamento se deu por movimentação da própria
base governista, e não da oposição, como ocorre agora diante do pedido de vista.
Pressão
No fim de março, O Estado revelou a articulação de um grupo de deputados da base
governista que tinha por objetivo impor pressão ao governador Flávio Dino a voltar a
discutir com o Legislativo temas como o pagamento de emendas parlamentares e a
abertura para a indicação política em órgãos regionais do estado.
O movimento foi organizado por deputados reeleitos – insatisfeitos desde o ano passado
por conta do não pagamento de emendas -, e fortalecido pelos deputados de primeiro
mandato.
Dentre as propostas para pressionar o Governo do Estado, foi analisada a possibilidade
de trancamento da pauta e inviabilidade de votação de projetos de interesse do
Executivo. Dentre os projetos estava o empréstimo de R$ 623 milhões, que deve ser
utilizado para o pagamento de precatórios.
No início do mês de abril, deputados do Bloco Parlamentar Democrático, formado por
PR e PMN, e do Bloco Parlamentar Solidariedade Progressista, composto por PP e
Solidariedade, decidiram deixar o plenário após o início da Ordem do Dia – o que, aliado
à obstrução da oposição, impediu a continuação das votações.
Na ocasião, pelo menos seis matérias de interesse do Governo não puderam ser votadas
no Plenário da Casa. Depois disso o Palácio dos Leões se mobilizou para tentar amenizar
a crise junto a base governista.
Apesar disso, o projeto de lei que trata do empréstimo para o pagamento de precatórios
até o ano de 2024 ainda não foi apreciado.
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Zé Inácio comenta redução de pena de Lula: ‘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
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.
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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 terço 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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DEM faz convenção para mostrar força e mirando as prefeituras de São Luís e Imperatriz

Juscelino Filho quer mostrar um novo DEM com Neto Evangelista em São Luís e Assis Ramos em Imperatriz, e
ainda Daniella Tema, Luis Fernando Silva e outros líderes

A convenção estadual do Democratas, que será realizada hoje, tem dois eixos centrais.
Um é a consolidação da nova realidade do partido no Maranhão, e o outro é a largada
do projeto de chegar à Prefeitura de São Luís em 2020 com a candidatura do deputado
estadual Neto Evangelista e chegar de vez à Prefeitura de Imperatriz com o projeto de
reeleição do prefeito Assis Ramos, recém desembarcado no partido após deixar o MDB.
Num contexto mais aberto, a aspiração da nova cúpula do DEM é lançar pelo menos
candidatos a prefeito em pelo menos 150 municípios. Com esse horizonte, o presidente
da agremiação, deputado federal Juscelino Filho, quer mostrar a políticos dos quatro
cantos do Maranhão que o DEM é um partido viável, está bem situado no cenário
nacional e na seara maranhenses e pode ser um bom caminho para aqueles que estão
insatisfeitos dentro das suas atuais agremiações partidárias. Seus argumentam são
reforçados pelo fato de o DEM contar hoje com cinco deputados estaduais – Daniella
Tema, Andreia Resende, Antônio Pereira, Paulo Neto e Neto Evangelista.
Em São Luís, o projeto de chegar ao Palácio de la Ravardière já tem linha de ação
definida: uma aliança com o PDT, articulada pelo chefe maior do partido no estado,
senador Weverton Rocha, e avalizada pelo prefeito Edivaldo Holanda Jr. Essa aliança,
que parece definida e deve se consolidar a partir de agora, ainda não tem o aval nem um
sinal de desaprovação do Palácio dos Leões. Mas é visível que o DEM e o PDT têm atuado
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juntos para minar o poder de fogo de adversários com elevado poder de fogo, como o
deputado estadual Duarte Jr. (PCdoB). Ao mesmo tempo, se movimentam para atrair a
simpatia do governador Flávio Dino (PCdoB), sem a qual o projeto corre sérios riscos de
não prosperar. Neto Evangelista tem sido apontado pelas novas lideranças do DEM como
o melhor nome do partido para uma disputa na qual se enfrentarão nomes como os
deputados federais Eduardo Braide (PMN) e Bira do Pindaré (PSB), Duarte Jr. e
Wellington do Curso (PSDB), todos com cacife para entrar na briga em condições de se
viabilizar.
O prefeito de Imperatriz, Assis Ramos, deverá ser apresentado como uma das estrelas
do DEM na convenção de hoje. Recém chegado ao partido após deixar o MDB, o alcaide
tocantino poderá vir a consolidar seu projeto de reeleição numa aliança do DEM com o
PDT, a exemplo do que acontece em São Luís em torno do deputado Neto Evangelista.
Não há qualquer indicação nesse sentido, mas a julgar pela desenvoltura com que seus
novos dirigentes têm atuado, não será surpresa se esse projeto vier a ser viabilizado.
Para tanto, Assis Ramos terá de mostrar serviço e turbinar sua gestão, de modo a se
tornar de fato um candidato em condições de renovar o mandato.
É provável que na convenção de hoje – que será prestigiada por ACM Neto, prefeito de
Salvador (BA) e presidente nacional da agremiação, pelo da Câmara Federal, Rodrigo
Maia, e o governador Flávio Dino, que tem o partido na sua base de apoio -, o DEM inicie
articulações para definir pré-candidatos em São José de Ribamar, Caxias, Timon, Bacabal,
Pedreiras, Pinheiro, Chapadinha, entre outros municípios de grande peso político. O
presidente Juscelino Filho sabe que vencer em alguns municípios grandes dá visibilidade
e força política ao partido. E para isso precisa contar com uma constelação na qual já
figuram estrelas como o ex-prefeito de São José de Ribamar e atual secretário de Estado
de Projetos Especiais, Luis Fernando Silva, por exemplo.
O grande desafio do DEM é se manter na base do governador Flávio Dino estando a
cúpula nacional do seu partido inclinada a se manter na base do presidente Jair
Bolsonaro (PSL). Até aqui o comando partidário, tem sabido se movimentar nesse
ambiente político ao qual tem de se ajustar depois de ter sido um dos pilares do Grupo
Sarney.
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Prefeito de Salvador, ACM Neto recebe medalha nesta sexta na Assembleia

Medalha para ACM Neto é fruto de uma articulação
do dep. Juscelino Filho…

O prefeito de Salvador (BA), Antonio Carlos Magalhães Neto (presidente Nacional do
Democratas), será homenageado pela Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta sextafeira (26), com a Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman”.
A solenidade de entrega da honraria acontecerá às 8:30h, no Salão Nobre da Alema.
A homenagem a ACM Neto é fruto do Projeto de Resolução Legislativa 032/2019, de
autoria dos deputados Neto Evangelista (DEM) e Adriano Sarney (PV), aprovado por
unanimidade pelo Plenário.
A Medalha Manuel Beckman é a mais alta comenda [honraria] do poder legislativo do
Maranhão.
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