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Assembleia do MA cria resolução para permitir posse de deputada que sofreu acidente 

 
 
Do site do Elias Lacerda – A Assembleia Legislativa do Maranhão publicou Resolução 
modificando o regimento interno da casa para permitir que a deputada eleita no último 
dia 7 de outubro, Andreia Resende possa tomar posse através de um procurador. 
 
Esposa do atual deputado Stênio Resende, Andreia Resende foi candidata a deputada 
estadual e junto com o marido sofreu um acidente de carro em plena campanha no dia 
26 de agosto. A parlamentar passou o resto da campanha inteira internada em hospital. 
 
Ela perdeu o movimento das pernas e continua em tratamento. Por esta razão a 
mudança no regimento interno da casa, pois acredita-se que não poderá participar da 
solenidade de posse e pelas normas antigas a posse não poderia ser feita por procurador. 

 

  



 

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: 
Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do 

servidor, diz Adriano 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/11/2018 

Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do servidor, diz Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) divulgou em suas redes sociais um vídeo 
intitulado “Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do servidor”, criticando 
o decreto anunciado pelo governo comunista, que trata de cortes de gastos na 
administração. Adriano destacou que o servidor público será o maior prejudicado com 
as novas medidas. 
 
“O governador assumiu em janeiro de 2015 dizendo que o estado estava quebrado e 
por quatro anos manteve as contas do jeito que está. Agora, em novembro de 2018, 
depois que Flávio Dino foi reeleito, ele começa a fazer cortes, demitindo pessoas, 
suspendendo diárias, atrasando salários e cortando direitos. Você acha que se o 
Maranhão estivesse em condições ruins, já em 2015, o governador iria esperar, até 
hoje, quatro anos depois para acertar essas contas?”, questionou. 
 
Adriano disse que o único responsável pela crise atual do Maranhão é o governo 
comunista e sugeriu que, em vez de prejudicar o servidor público, os cortes de gastos 
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sejam iniciados na área de comunicação, ressaltando que nos últimos quatro anos foram 
gastos mais de R$ 200 milhões com publicidade e propaganda. 
 

 
 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9ZhXOxvVWRA
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Diplomação e posse do prefeito eleito foi adiada em consequência do atentado e aulas 
na rede municipal de ensino foram suspensas durante o dia de ontem. 

 
 
O prefeito Edvan Brandão reuniu na manhã desta ontem, segunda-feira (26) com o 
secretário de Segurança Pública do Maranhão, delegado Jefferson Portela. 
 
O Secretário de Estado chegou em Bacabal por volta das 9h para acompanhar de perto 
as investigações que visam prender o bando que invadiu a cidade e aterrorizou os 
moradores com disparos de armas de fogo e ainda conseguiu realizar um assalto ao cofre 
do Banco do Brasil. 
 
Edvan Brandão encontrou com o secretário Jefferson Portela no quartel do 15º Batalhão 
de Polícia Militar, acompanhado do deputado federal João Marcelo, do deputado 
estadual Roberto Costa e do vereador Dedê da Trizidela. 
 
Diplomação e posse adiados em função do atentado 
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O clima de instabilidade na cidade levou o prefeito Edvan Brandão, ainda na madrugada 
desta segunda-feira (26) a determinar a suspensão das aulas nas escolas municipais de 
Bacabal, como medida preventiva da segurança física dos alunos. 
 
Outra consequência do atentado foi o adiamento pela Justiça Eleitoral da cerimônia de 
diplomação do prefeito eleito e da vice-prefeita. O Presidente da Câmara também adiou 
a solenidade de posse. A Diplomação estava marcada para as 16h30 de ontem e a posse 
marcada para as 18h foram adiadas para quarta-feira (28) nos mesmos horários. 
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Zé Inácio participa de comemoração pelos 70 anos do TCE… 

 
 
O deputado Zé Inácio participou sexta-feira (23) da inauguração do prédio anexo do 
Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE-MA). 
 
O momento foi marcado com placa inaugural pelo presidente do TCE, Caldas Furtado, e 
pelo vice-governador do Estado Carlos Brandão, além de entrega de medalhas a 
homenageados. 
 
O deputado Zé Inácio compôs a mesa das autoridades presente representando a 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
A inauguração faz parte das comemorações de 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. 
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“Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do servidor”, diz Adriano Sarney 

 
Adriano Sarney acusa Flávio Dino de querer sacrificar finanças dos maranhenses 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) divulgou em suas redes sociais um vídeo 
intitulado “Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do servidor”, criticando 
o decreto anunciado pelo governo comunista, que trata de cortes de gastos na 
administração. Adriano destacou que o servidor público será o maior prejudicado com 
as novas medidas. 
 
“O governador assumiu em janeiro de 2015 dizendo que o estado estava quebrado e por 
quatro anos manteve as contas do jeito que está. Agora, em novembro de 2018, depois 
que Flávio Dino foi reeleito, ele começa a fazer cortes, demitindo pessoas, suspendendo 
diárias, atrasando salários e cortando direitos. Você acha que se o Maranhão estivesse 
em condições ruins, já em 2015, o governador iria esperar, até hoje, quatro anos depois 
para acertar essas contas?”, questionou. 
 
Adriano disse que o único responsável pela crise atual do Maranhão é o governo 
comunista e sugeriu que, em vez de prejudicar o servidor público, os cortes de gastos 
sejam iniciados na área de comunicação, ressaltando que nos últimos quatro anos foram 
gastos mais de R$ 200 milhões com publicidade e propaganda. 
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https://www.youtube.com/watch?v=9ZhXOxvVWRA
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Adriano sugere cortes em propaganda para equilibrar contas do MA 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) divulgou em suas redes sociais um vídeo 
intitulado “Flávio Dino quer fazer economia mexendo no bolso do servidor”, criticando 
o decreto anunciado pelo governo comunista, que trata de cortes de gastos na 
administração. Adriano destacou que o servidor público será o maior prejudicado com 
as novas medidas. 
 
“O governador assumiu em janeiro de 2015 dizendo que o estado estava quebrado e por 
quatro anos manteve as contas do jeito que está. Agora, em novembro de 2018, depois 
que Flávio Dino foi reeleito, ele começa a fazer cortes, demitindo pessoas, suspendendo 
diárias, atrasando salários e cortando direitos. Você acha que se o Maranhão estivesse 
em condições ruins, já em 2015, o governador iria esperar, até hoje, quatro anos depois, 
para acertar essas contas?”, questionou. 
 
Adriano disse que o único responsável pela crise atual do Maranhão é o governo 
comunista e sugeriu que, em vez de prejudicar o servidor público, os cortes de gastos 
sejam iniciados na área de comunicação, ressaltando que nos últimos quatro anos foram 
gastos mais de R$ 200 milhões com publicidade e propaganda. 
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“Não sei se você sabe, mas a sua Secretaria de Comunicação custou mais de R$ 200 
milhões aos pagadores de impostos apenas nos últimos quatro anos”, revelou o 
parlamentar, citando contratos da Secap com a Informe Comunicação Integrada (saiba 
mais) e com a Núcleo Arquitetura, por exemplo. 
 

 
 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/01/23/empresa-ja-recebeu-r-11-milhoes-para-cuidar-da-imagem-de-flavio-dino/
http://gilbertoleda.com.br/2018/01/23/empresa-ja-recebeu-r-11-milhoes-para-cuidar-da-imagem-de-flavio-dino/
https://www.youtube.com/watch?v=9ZhXOxvVWRA
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Sarneys querem cassar Dutra para fundamentar pedido de afastamento de Dino 

 
 
Blog do Clodoaldo, com edição 
 
O jornalista Jorge Vieira informa a investida pesada de políticos com acesso ao judiciário 
maranhense para cassar o prefeito de Paço Lumiar, Domingos Dutra (PCdoB). A Ação de 
Investigação Judicial Eleitoral em que o MDB, o PRB e a coligação derrotada “Vontade de 
Todos”, que teve como candidato o ex-presidiário Gilberto Aroso, acusa o prefeito eleito 
em 2016, Domingos Dutra (PCdoB), de suposto abuso de poder será julgada nesta terça-
feira (27). 
 
Quem neste caso é o advogado Fred Campos, irmão do ex-vereador ficha suja Alderico 
Campos, representantes do sarneysismo no município. E quem deseja tomar o poder em 
Paço são Josimar de Maranhãozinho, Cléber Verde e Edilázio Júnior. 
 
O genro da desembargadora Nelma Sarney foi o principal cabo eleitoral de Gilberto 
Aroso em Paço. O Clã Sarney vê em Paço a primeira ponta do novelo para fundamentar 
a cassação do governador Flávio Dino. 
 
Diferente do que fizeram em Coroatá, não colocaram o governador no processo, mesmo 
tendo como base as mesmas premissas de que o governo fez uso eleitoreiro do 
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programa Mais Asfalto, mesmo Dutra sequer tendo participado de inaugurações de 
asfaltamento no município. 
 
Como aliados de ocasião do governador estão por trás da tentativa de cassação de Dutra, 
não arrolaram Flávio no processo. Mas Edilázio já vê a possível cassação de Dutra para 
forçar elementos contra Flávio tanto em Paço quanto no famigerado processo de 
Coroatá. 
 
Embora não aja elemento minimamente plausível para sustentar abuso de poder 
político, uma vez que o ex-prefeito Josemar Sobreiro foi absolvido por processo 
extremamente semelhante, a movimentação sarneyzista pela cassação é muito intensa 
e preocupa a população da possibilidade de retorno via tapetão do grupo que dilapidou 
os cofres do município e foi motivo de vergonha para os luminenses. 
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Seis cotados para disputar a Prefeitura de São Luís são políticos atuantes e de bom nível 
da nova geração 

 
Eduardo Braide, Bira do Pindaré, Neto Evangelista, Duarte Jr., Felipe Camarão e Victor Mendes:  
nomes da nova geração com cacife para comandar São Luís 

 
Desde que voltou a escolher seus prefeitos pelo voto direto e secreto, na histórica 
eleição de 1985, quando elegeu Gardênia Castelo numa intensa disputa em que o 
adversário foi Jaime Santana, que envolveu diretamente o então presidente da 
República, José Sarney, São Luís não abrigava um time de aspirantes tão grande e 
diversificado como o que está sendo mobilizado para o enfrentamento na sucessão do 
prefeito Edivaldo Holanda Jr. (PDT) em 2020. E com uma vantagem excepcional: todos 
são da nova geração e fazem parte de um contexto onde não há vaga para quem já virou 
sessentão. Os deputados federais eleitos Eduardo Braide (PMN) e Bira do Pindaré (PSB), 
o deputado estadual reeleito Neto Evangelista (DEM), o deputado estadual eleito Duarte 
Jr. (PCdoB), o deputado federal Victor Mendes (MDB), e o secretário de Estado da 
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Educação Felipe Camarão são nomes de envergadura política e que nas eleições de 
Outubro mostraram que têm potencial eleitoral. Reúnem também boa formação 
técnica, o que lhes dá mais cacife ainda para entrar com chances de chegar ao Palácio 
de la Ravardière. 
 
Entre esses nomes, o que parece mais viável é o deputado Eduardo Braide, pela 
musculatura política e pelo tamanho eleitoral adquiridos nos últimos dois anos. Sem 
padrinho nem grana, só com lenço e documento, foi a grande sensação da eleição de 
São Luís em 2016, quando ameaçou perigosamente a reeleição do prefeito Edivaldo 
Holanda Jr., e depois, também sem fanfarra, saiu das urnas como vice-campeão de votos 
para a Câmara Federal em 2018, depois que evitou a perigosa tentação de entrar na briga 
pelo Governo do Estado. Sem lastro como gestor, é bom em direito público e tem perfil 
de quem sabe planejar e comandar. Tem São Luís e seus problemas na cabeça. 
 
Advogado e bancário (Caixa), o deputado Bira do Pindaré tem a vantagem de quem já 
reuniu experiência como militante político coerente e hoje líder partidário inconteste. 
Sindicalista de ponta, tendo presidido o respeitado Sindicato dos Bancários de São Luís, 
ganhou peso nas eleições de 2006, quando disputou o Senado e bateu até o mito Epitácio 
Cafeteira (PTB) em São Luís. Elegeu-se deputado estadual em 2010, reelegeu-se em 2014 
e vai agora para a Câmara Federal com quase 100 mil votos. No Governo Flávio Dino, 
mostrou eficiência administrativa como secretário de Ciência e Tecnologia. Sabe muito 
sobre São Luís. 
 
Advogado por formação, o deputado estadual Neto Evangelista entrou na política como 
herdeiro do ex-deputado e presidente da Assembleia Legislativa João Evangelista, mas 
logo mostrou personalidade e construiu o seu próprio espaço. Como secretário de 
desenvolvimento Social do Governo Flávio Dino, cumpriu com desenvoltura e eficiência 
a desafiadora tarefa de multiplicar por quatro o número de restaurantes populares. Sem 
perder o foco, manteve suas bases eleitorais e alcançou a reeleição num cenário de 
muita disputa e candidatos fortes. Conhece bem as entranhas de São Luís. 
 
O deputado estadual eleito Duarte Jr. é, de longe, a grande novidade da política de São 
Luís. Advogado, pouco mais de 30 anos, professor de Direito, revelou competência 
administrativa ao dirigir o Procon, e  mais ainda quando lhe foi entregue também a rede 
Viva de prestação de serviços à comunidade. Nesse período, reuniu excelência 
administrativa, talento político e uma forte dose de carisma e ousadia num uso 
inteligente das redes sociais, nas quais tornou-se um fenômeno e saiu das urnas como o 
terceiro mais votado para a Assembleia Legislativa. Sabe tudo sobre São Luís. 
 
Presença obrigatória em todas as listas e conversas sobre a sucessão do prefeito Edivaldo 
Holanda Jr., o advogado Felipe Camarão é considerado a maior revelação da sua geração 
como gestor público. No Governo Flávio Dino, foi diretor do Procon, secretário de 
Administração e de Cultura e hoje comanda a Secretaria de estado de Educação, sempre 
apontado como  “o cara” do atual Governo em matéria de gestão. Ninguém duvida que 
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ele esteja se preparando para disputar a Prefeitura de São Luís, com o discreto, mas 
visível, estímulo do Palácio dos Leões. Ele próprio de mantém focado na ação do 
Governo, ao mesmo tempo em que aprofunda seus conhecimentos sobre os problemas 
e o potencial de São Luís. 
 
Colocado no tabuleiro político da Capital pelo MDB, que acatou sua proposta de ser o 
representante do partido na sucessão do prefeito Edivaldo Holanda Jr., o deputado 
federal Victor Mendes é também um quadro de ponta. Ambientalista e por vários anos 
filiado ao PV, foi secretário de Estado do Meio Ambiente no Governo Roseana Sarney 
(MDB), tendo dedicou boa parte da sua gestão aos problemas ambientais de São Luís, o 
que lhe deu um lastro respeitável, que o credencia para se apresentar como aspirante a 
prefeito. Ao colocar-se à disposição do MDB para ser o candidato a prefeito, disse que 
sabe o que fazer para melhorar São Luís. 
 
São quadros políticos de peso, cientes de que representam uma geração nova e com o 
desafio de dar continuidade à guinada iniciada pelo prefeito Edivaldo Holanda Jr. em 
2013. Vale a pena acompanhar os seus movimentos. 
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Eleita na aliança governista, bancada feminina poderá ter votos divergentes em questões 
pontuais 

 
Cleide Coutinho, Daniela Tema, Ana do Gás, Andreia Resende e, Thaíza Ortega alinhadas na base governista; Mical  
Damasceno, Detinha e Helena Duailibe: posições independentes em questões pontuais em votações na Assembleia 

 
A bancada feminina na Assembleia Legislativa será integralmente governista. A deputada 
reeleita Ana do Gás (PCdoB), e as eleitas Cleide Coutinho (PDT), Daniela Tema (DEM), 
Andreia Resende (DEM), Helena Duailibe (SD), Detinha (PP), Thais Ortegal (PP) e Mical 
Damasceno (PTB) se elegeram por partidos da aliança liderada pelo governador Flávio 
Dino. Mas há sinais de que algumas parlamentares terão atuação mais independente, 
sem sair da base governista. Há quem afirme, por exemplo, que a evangelica Mical 
Damasceno, não orará sempre de comum acordo com o Palácio dos Leões, sendo 
também o caso de Detinha, que segue rigorosamente a cartilha do marido, Josimar 
Maranhãozinho – deputado estadual e deputado federal eleito como campeão de votos 
Josimar, podendo se posicionar diferentemente do Governo em questões relacionadas 
com municípios. Também poderá ter rasgos de independência a deputada eleita Helena 
Duailibe, principalmente em questões ligadas à Saúde, que ela domina como poucos no 
Maranhão. Isso não significa que essas três parlamentares farão Oposição ao Governo, 
que deve contar com os seus votos nas questões essenciais. 
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Duas certezas em relação ao grupo de federais eleitos que jantou com Rodrigo Maia 

 
Pastor Gildemeyr. Eduardi Braide, Marreca Júnior, Rodrigo Maia, Edilázio Jr. Márcio Jerry e Gil Cutrim: posições  
distintas na disputa pela presidência da Câmara Federal 

 
Nenhum deputado federal eleito declarou posição em relação à Mesa da Câmara 
Federal. Na semana passada, os deputados federais eleitos Márcio Jerry (PCdoB), 
Eduardo Braide (PMN), Edilázio Lr. (PSD), Gil Cutrim (PDT), Bira do Pindaré (PSB) e Júnior 
Lourenço (PR) foram recebidos em Brasília para um jantar pelo presidente e deputado 
federal reeleito Rodrigo Maia (DEM-RJ), que articula para renovar também o mandato 
presidencial. Quem falou disse que foi uma reunião “muito boa”, mas ninguém admitiu 
ter-se deixado seduzir pela conversa do chefe da Câmara Baixa. Isso significa dizer que 
as articulações estão se dando ali em três frentes, uma liderada por Rodrigo Maia, outra 
organizada pela Oposição e a terceira engendrada pela turma que cerca hoje o 
presidente eleito Jair Bolsonaro. Duas certezas podem-se ter em relação a esse grupo: 
uma é que Márcio Jerry, Bira do Pindaré e Gil Cutrim votarão em bloco sob a orientação 
do Palácio dos Leões, e a outra é que Edilázio Jr. e Pastor Gildemeyr seguirão a orientação 
dos porta-vozes do presidente Jair Bolsonaro. 

 


