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Geraldo Alckmin e João Dória virão ao Maranhão em novembro 

 
 
Os tucanos Geraldo Alckmin e João Dória, que disputam dentro do PSDB a indicação do 
partido à Presidente da República, aterrizarão em novembro no Maranhão. 
 
Alckmin, governador de São Paulo, participará, no dia 11 de novembro, em Imperatriz, 
do VI Seminário “Revitalização dos Rios Maranhenses e Suas Nascentes”, evento 
idealizado pelo senador Roberto Rocha (PSDB) que acontece no auditório da Associação 
Comercial e Industrial da cidade. 
 
Já no dia 30 de novembro, será a vez do prefeito de São Paulo, João Dória pisar em solo 
maranhense. Ele estará em São Luís a convite dos empresários locais. Dória deve proferir 
uma palestra sobre “Modernização da gestão pública”. 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou na última quarta-feira (25) a concessão 
de medalha do Mérito Legislativo Nagib Haickel para o prefeito de São Paulo, João Dória 
Júnior. A comenda foi aprovada por 14 a 13 em primeiro turno. Segue para votação em 
segundo turno. 
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Campanha fora de época no Maranhão – por Oswaldo Viviani e Lourival Bogéa 
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Eleições 2018: eleitores não podem votar em político que beneficia a corrupção. 

Na gestão passada, da governadora Roseana Sarney, esses mesmo políticos diziam era 
prejudicial para os cofres do Maranhão contrair empréstimos, mas, nesta gestão da 
“mudança” não é mais? 
 

 
Atenção eleitores, aí estão os culpados pelo dívida milionária. Agora pode? 

 
Na mesma semana em que o grupo comunista faz campanha contra alguns deputados 
federais, que votaram a favor do Presidente Michel Temer, estampando em suas 
manchetes, nos blogues, sites, rádios e tvs e apaniguados etc, alguns deputados 
estaduais, da base governista votaram pelo endividamento de mais 100 milhões. 
 
Abaixo, informações do blog do Felipe Mota: 
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“Flávio Dino é o governador dos impostos e dos empréstimos”, diz deputado Wellington 
ao repudiar e votar contra o endividamento do governo em mais de R$ 100 milhões… 

 
 
Contra o aumento de impostos e em defesa da população, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) votou contra a proposta do Governo do Estado do Maranhão 
que foi encaminhada à Assembleia, por meio do Projeto de Lei nº 262/2017, que dispõe 
sobre um empréstimo de US$ 35 milhões (mais de R$ 100 milhões) junto ao Banco 
Interamericano. Os recursos serão usados Projeto de Gestão Fiscal do Estado (Profisco 
II), que na prática, vai ampliar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão. 
 
Para o deputado Wellington, além de a medida ser inconstitucional, trará resultados 
negativos para o maranhense e maus endividamento da máquina pública. 
 
“O meu posicionamento aqui é claro: não sou a favor desse empréstimo. Esse projeto é 
inconstitucional: Flávio Dino quer que autorizemos os ajustes fiscais que só serão 
decididos no final da implantação do projeto. Ou seja: autorizar algo que nem sabemos 
em que dimensão ocorrerá! Como justificativa, usou o termo técnico de ‘modernização 
fiscal’. Na prática, isso significará o arrocho pra cima de pequenos e médios empresários 
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e consequentemente mais demissões no Maranhão. Com essas ações a população 
começa a ver o desgoverno que tomou de conta do Maranhao. Governador, Vossa 
Excelência não está satisfeito com o aumento na conta de luz, nos combustíveis, internet 
e telefonia? Ainda acha pouco? Isso é maldade com a população! Esse não é o “Governo 
de Todos Nós”! Esse sim, é o Governo dos Empréstimos e do aumento de Impostos. Não 
conte comigo nesse projeto sem transparência, que penaliza e endivida mais uma vez o 
maranhense que é quem vai pagar a conta”, afirmou Wellington. 
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Processos de pagamento da SES em 2014 desmontam farsa e MPE pede a cassação de 
Nina Melo 

 
A deputada Nina Melo mesmo que seja condenada, caso o TRE/MA resolva julgar denúncia de inelegibilidade 
protocolada em 2014, será recompensada com mais de 3 anos de mandato 

 
O Ministério Público Federal, através da Procuradoria Regional Eleitoral no Maranhão, 
voltou a pedir a cassação do diploma da deputada estadual Nina Melo (PMDB) por não 
ter se desincompatibilizado dentro do prazo legal do cargo que ocupava na Sociedade 
Empresa Clínica do Coração LTDA, hospital de sua família em Colinas conveniado à época 
com o governo Roseana Sarney. 
 
Filha do ex-presidente da Assembleia Legislativa, Arnaldo Melo, Nina Melo se mantém 
no cargo quase três anos depois de eleita por obra da lentidão – quando o caso requer 
– do Tribunal Superior Eleitoral e do entendimento do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão que deferiu a sua candidatura em 2014 ao considerar intempestiva a denúncia 
de inelegibilidade então apresentada, mesmo com parecer favorável do MPE, que de 
imediato recorreu ao TSE. 
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Somente em setembro de 2016, o pleno do Tribunal Superior acatou definitivamente a 
apelação do Ministério Público ao negar e considerar protelatórios os embargos de 
declaração interpostos por Nina Melo para tentar reverter decisão anterior com base no 
voto da relatora ministra Luciana Lóssio. 
 

 
 
O TSE determinou o retorno do processo ao tribunal regional do Maranhão para o devido 
julgamento da denúncia. Expedido em 05 de outubro de 2016 para o TRE/MA, a relatoria 
está por conta de Daniel Blume Pereira de Almeida, advogado com cadeira na corte 
eleitoral do estado. 
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Sem qualquer sinal de movimentação desde então, o caso ganhou capilaridade em 18 
de outubro passado com a nova manifestação do Ministério Público Eleitoral, acrescida 
de documentos apresentados 15 dias antes em representação criminal contra a herdeira 
dos melos, eleita no lugar do pai que trocara o projeto de reeleição pela vaga de vice-
governador na chapa de Edinho Lobão. 
 

 
 
Além de ratificar parecer anterior pelo indeferimento do registro de candidatura por não 
ter sido demonstrado o afastamento de Nina Melo da função de administradora do 
hospital de sua família em Colinas, o Procurador Regional Eleitoral Substituto, Galtiênio 
da Cruz Paulino, desta vez afirma que há provas de que ela exerceu o cargo até junho de 
2014, período vedado por Lei e motivo de sua inelegibilidade. 
 
Segundo o procurador, elas constam da notícia-crime encaminhada à Procuradoria pelo 
eleitor Lucas Lopes Tertulino, dando conta do possível cometimento de crime eleitoral 
previsto no art.349 do Código Eleitoral, consistente na falsificação de documento 
particular com finalidade eleitoral. 
 
De acordo com a representação, o instrumento de alteração contratual apresentado por 
Nina Melo por meio do qual teria sido formalizada a sua renúncia à administração do 
hospital seria ideologicamente falso, produzido com o objetivo exclusivo de simular o 
afastamento da candidata e, com isso, a sua elegibilidade. 
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Para provar suas alegações – e é aí que a porca torce o rabo – Lucas Tertulino apresentou 
cópias dos processos administrativos nº 60475/2014, 85456/2014, 98776/2014, 
117692/2014 e 141086/2014, referentes às solicitações de pagamento dos meses de 
março, abril, maio, junho e julho de 2014, respectivamente, relativas ao contrato nº 
375/2012/SES, formuladas pela Clínica do Coração LTDA ao Estado do Maranhão. 
 
Embora todas as solicitações sejam subscritas unicamente por Diana Cristina Couto de 
Melo Lehmkuhl (irmã da candidata, a quem teria sido transferida a exclusiva 
administração da empresa), Nina Melo assina como “diretora clínica” cada página dos 
relatórios de atendimento relativos aos meses de março, abril, maio e junho de 14. 
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A situação se complica ainda mais com a cópia do Cadastro Nacional de 
Estabelecimentos de Saúde – CNES anexada à representação, onde a por ora deputada 
figura como “diretora de serviços de saúde” da clínica familiar entre abril e junho 
daquele ano. 
 
Em seu parecer, Galtiênio da Cruz Paulino diz que chama a atenção o fato de que a 
parlamentar colinense apenas deixou de assinar os relatórios como “diretora clínica” e 
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de constar no CNES como “diretora de serviços de saúde” a partir de julho de 2014, 
justamente após o protocolo da acusação de inelegibilidade. 
 
E ressalta que a “coincidência” se repete quando verificada a data do reconhecimento 
de firma e apresentação à junta comercial da alteração contratual que lhe afastaria da 
administração da empresa. 
 
“Embora datada de 31/03/2014, a alteração contratual somente teve firma reconhecida 
em 29/09/2014… e somente foi solicitada a alteração de dados à Jucema em 
14/11/2014… Tais circunstâncias revelam que, somente após ser noticiada a sua 
inelegibilidade à Justiça Eleitoral, é que a pretensa candidata resolveu tomar as 
providências relativas à sua desincompatibilização”. 
 

 
 
No despacho, o procurador requer a juntada aos autos de cópia dos processos 
administrativos e do histórico de Nina Melo no CNES, “documentos que somente agora 
se tornaram conhecidos pelo MPE”, intimando-a a se manifestar sobre eles em “prazo 
razoável”. 
 
Com o intuito de evitar que a Justiça dilate esse prazo, o procurador estabeleceu como 
razoável os 15 dias previstos no parágrafo primeiro do art. 437 do Código de Processo 
Civil, por considerar não haver quantidade e complexidade nos novos documentos que 
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possam justificar que o relator Daniel Blume, a requerimento da defesa, o amplie 
conforme exige o parágrafo segundo do mesmo artigo do CPC. 
 
Mas nada garante que o TRE/MA coloque o caso na pauta de julgamento antes do 
término do mandato de Nina Melo em 2018. E mesmo que assim o faça e a sentença 
acompanhe o entendimento do MPE, o seu crime foi recompensado! 
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“Eu já recomendei Aldir Júnior ir para oposição ao prefeito Edivaldo”, revela Josimar de 
Maranhãozinho 

 
 
O presidente do PR no estado, Josimar de Maranhãozinho, já revelou não ter mais 
paciência com o prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT), tanto que recentemente 
declarou que o pedetista não cumpriu nada que prometeu na campanha eleitoral de 
2016 e o classificou como “um cara estranho”. Diante desse quadro, o deputado estadual 
disse já ter recomendado o seu sobrinho, vereador Aldir Júnior (PR), passar ao grupo da 
oposição na Câmara de São Luís. 
 
“Eu já recomendei Aldir Júnior ir para oposição ao prefeito Edivaldo. Ele não cumpriu 
a palavra com a gente, Prometeu Secretaria para o nosso partido, prometeu um monte 
de coisa e não tivemos nada”, revelou de forma impaciente, Josimar de Maranhãozinho. 
 
Questionado sobre a orientação do presidente do partido, Aldir Júnior apenas soltou um 
sorriso sobre o comentário do tio… 
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Zé Inácio discute com Ted Lago melhorias nos terminais marítimos de São Luis e 
Alcântara 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve reunido nesta quinta-feira (26) como presidente da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Ted Lago, para tratar das 
reformas e ampliações que estão sendo realizadas nos terminais marítimos da Ponta da 
Espera e Cujupe. 
 
“Essas obras além de gerar emprego, irão garantir aos usuários dos serviços de ferry-
boats mais comodidade e segurança. Além de dar aos vendedores dos terminais 
condições adequadas para comercializarem seus produtos”, diz Zé Inácio. 
 
No último dia 26 de setembro o deputado Zé Inácio já havia ido ao terminal da Ponta da 
Espera para verificar as condições dos ferry-boats que realizam o transporte de 
passageiros e cargas para a baixada maranhense. 
Foram vistoriados os ferry-boats Cidade de Tutóia (operado pela empresa Serviporto) e 
Cidade de Alcântara (gerenciado pela Internacional Marítima) e neles constatadas uma 
série de necessidades. 
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Zé Inácio lembrou que algumas melhorias já foram feitas no serviço ao longo do tempo, 
mas ressaltou a importância de que essas melhorias continuem a acontecer e num curto 
espaço de tempo. E uma das principais ações para melhorar o serviço seria a Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB realizar licitação. 
 
*Cujupe* 
 
No terminal será construída uma nova estrutura para embarque multimodal de 
passageiros, beneficiando tanto o transporte aquaviário quanto o rodoviário, além disso, 
contará com um sistema de reaproveitamento de águas de chuvas, reformulação de 
pátio de espera e estacionamento, reforma estrutural da área do entorno, reorganização 
do comércio ambulante e pavimentação de toda a área do terminal. 
 
*Ponta da Espera* 
 
Entre as melhorias realizadas na estrutura estão a restauração de todo o prédio principal, 
construção e reforma de novas passarelas; reforma do box da Polícia Militar, reforma do 
coreto, construção de nova praça de alimentação, instalações adequadas para 
restaurantes, novo estacionamento com ponto de táxi e melhorias na acessibilidade do 
Terminal. 
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Reintegração de posse no Residencial Nova Era é suspensa, anuncia Zé Inácio 

 
 
Os moradores do Residencial Nova Era em São José de Ribamar visitaram nesta quinta-
feira 25/10, o Deputado Zé Inácio (PT) em agradecimento ao apoio dado pelo 
parlamentar ao caso. 
 
A reintegração de posse que autorizava o despejo foi suspensa pelo despacho do juiz 
Gilmar de Jesus Everton, da 1ª Vara Cível de São José de Ribamar. Na decisão, o juiz 
entendeu que o caso envolve uma relação complexa e que requer uma análise e estudo 
da situação. 
 
“A articulação política com as entidades e órgãos, juntamente com o advogado que 
está acompanhando o caso, contribuiu para mostrar a situação dos moradores que 
estavam prestes a serem despejados. Agora, com a suspensão da reintegração de 
posse, a situação deles deve ser julgada pela Vara especializada em Direitos Difusos e 
Coletivos para julgar a matéria, por se tratar de um conflito coletivo ”, disse Zé Inácio. 
 
Desde que foi informado sobre a situação pelos moradores, o Deputado Zé Inácio se 
mostrou sensibilizado com a causa e realizou algumas ações. Dentre elas, reunião com o 
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
Para que a situação seja acompanhada pelo Estado e as medidas necessárias de 
prevenção e assistência de acordo com a Lei Estadual nº. 10.246, de 29 de maio de 2015, 
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sejam cumpridas pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB, que ajuizou a ação. 
 
O parlamentar, que é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, também 
relatou a decisão judicial aos conselheiros, e repassou o processo a Defensoria Pública 
do Estado. 
 
Outra medida será oficializar à Prefeitura de São José de Ribamar o pedido de 
levantamento cadastral das famílias que ocupam a área para que elas não fiquem em 
estado de vulnerabilidade social. 
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“Flávio Dino é o governador dos impostos e dos empréstimos”, dispara Wellington 

 
 
Contra o aumento de impostos e em defesa da população, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) votou contra a proposta do Governo do Estado do Maranhão 
que foi encaminhada à Assembleia, por meio do Projeto de Lei nº 262/2017, que dispõe 
sobre um empréstimo de US$ 35 milhões (mais de R$ 100 milhões) junto ao Banco 
Interamericano. Os recursos serão usados Projeto de Gestão Fiscal do Estado (Profisco 
II), que na prática, vai ampliar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão. 
 
Para o deputado Wellington, além de a medida ser inconstitucional, trará resultados 
negativos para o maranhense e maus endividamento da máquina pública. 
 
“O meu posicionamento aqui é claro: não sou a favor desse empréstimo. Esse projeto 
é inconstitucional: Flávio Dino quer que autorizemos os ajustes fiscais que só serão 
decididos no final da implantação do projeto. Ou seja: autorizar algo que nem sabemos 
em que dimensão ocorrerá! Como justificativa, usou o termo técnico de ‘modernização 
fiscal’. Na prática, isso significará o arrocho pra cima de pequenos e médios 
empresários e consequentemente mais demissões no Maranhão. Com essas ações a 
população começa a ver o desgoverno que tomou de conta do Maranhão. Governador, 
Vossa Excelência não está satisfeito com o aumento na conta de luz, nos combustíveis, 
internet e telefonia? Ainda acha pouco? Isso é maldade com a população! Esse não é 
o “Governo de Todos Nós”! Esse sim, é o Governo dos Empréstimos e do aumento de 
Impostos. Não conte comigo nesse projeto sem transparência, que penaliza e endivida 
mais uma vez o maranhense que é quem vai pagar a conta”, afirmou Wellington. 
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Deputado Edilázio repudia novo arrocho fiscal no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou na Assembleia Legislativa e em 
entrevista concedida ao jornalista Roberto Fernandes, no Programa Ponto Final, da 
Rádio Mirante AM, a aprovação do Projeto de Lei 262/2017, de autoria do Poder 
Executivo, que dispõe sobre a aquisição de um empréstimo de US$ 35 milhões para o 
Governo do Maranhão. 
 
O montante deve ser utilizado na implantação do Projeto de Modernização da Gestão 
Fiscal do Estado (Profisco II), que na prática amplia a efetividade do sistema de cobrança 
de impostos no estado e autoriza o Poder Executivo a implementar ajustes fiscais e 
financeiros no âmbito do projeto. 
 
“Se esse governo fosse bom de povo quanto é bom é aumentar impostos, não estaria 
precisando lotear secretaria a partidos políticos. Os empresários de todo o Maranhão 
não aguenta mais tantos impostos. Não aguentam mais esse arrocho fiscal. Empresas 
estão fechando, o desemprego aumentando, e o governador Flávio Dino implementa 
o ‘Mais Impostos’”, disse. 
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Edilázio criticou o projeto que pediu a autorização para aquisição de empréstimo, uma 
vez que faltavam informações sobre o objeto. 
 
“Não se sabe qual a taxa de juros, qual a carência e nem em quantas parcelas o 
empréstimo vai ser pago. Estamos votando um empréstimo com a informação apenas 
do valor: US$ 35 milhões. E esta Casa se furta a discutir”, completou. 
 
O parlamentar lembrou que o trabalhador e o pequeno investidor tem sido penalizado 
pelo Governo do Maranhão. 
 
“Hoje os menos favorecidos estão com seus nomes no Serasa porque não conseguiram 
honrar o seu IPVA, por conta do desemprego gerado pelos Mais Impostos. O pequeno 
empresário e o trabalhador, o cidadão humilde, está sendo penalizado hoje pelo 
Governo do Maranhão. Infelizmente é essa a realidade”, finalizou. 
 
Na entrevista a Roberto Fernandes Edilázio também apontou insegurança jurídica 
imposta pelo Poder Executivo à sociedade – com desrespeito a decisões judiciais, por 
exemplo, de reintegração de posse -, falou da falta de investimento em obras ou projetos 
sociais de impacto, e afirmou que Flávio Dino não conseguiu deixar uma “marca 
positiva”, de sua gestão. 
 
“A gestão de Flávio Dino não tem legado. Não há um programa sequer que a gente 
consiga lembrar que foi implantado na atual gestão”, finalizou. 
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“Edivaldo é um cara estranho, não cumpriu nada que prometeu”, dispara Josimar de 
Maranhãozinho 

 
 
O deputado estadual Josimar de Maranhãozinho (PR), revelou um verdadeiro 
arrependimento por ter apoiado a reeleição de Edivaldo Holanda Júnior (PDT), em 2016. 
De acordo com o parlamentar, o prefeito nunca mais falou com ele e disparou: “Edivaldo 
é um cara estranho, não cumpriu nada que prometeu. Garantiu que o PR teria uma 
Secretaria, até hoje esperamos esse espaço na administração municipal”. 
 
Josimar de Maranhãozinho ainda aproveitou para avaliar que não vai cometer o mesmo 
erro em 2018, por isso ele terá tempo para tomar a decisão de forma tranquila e 
paciente, e não como em 2016, como acabou acreditando em Edivaldo Holanda Júnior e 
terminou enrolado. 
 
Sobre Edivaldo, Josimar disse que nem ligação o prefeito atende mais e que por ele o PR 
já estaria na oposição à sua gestão… 
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Zé Inácio acompanha assentados de Santa Luzia do Paruá em audiência no Incra 

 
 
O deputado Zé Inácio (PT) participou nesta terça-feira 24/10, de reunião com o 
Superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal, de Santa Luzia do Paruá. 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase 3 mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (ITERMA), – PE. Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada 
ao INCRA. 
 
“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
 
Ao término da reunião, o Superintendente do INCRA se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do ITERMA seja definitivamente incorporada ao 
INCRA, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 
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“A Câmara virou as costas para o povo brasileiro”, diz Othelino ao criticar votação sobre 
Temer 

 
 
O primeiro vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB), classificou de triste página da história política do Brasil o fato da 
Câmara Federal não ter autorizado a ação penal contra o presidente da República, 
Michel Temer (PMDB), na sessão da última quarta-feira (26). Segundo o parlamentar, o 
Congresso Nacional virou as costas para o povo brasileiro, quando deveria aprovar a 
investigação e o prosseguimento do processo contra o peemedebista. 
 
“Se autorizasse a ação penal, a Câmara apenas permitiria ao Supremo Tribunal Federal 
(STF) que desse andamento ao processo criminal proposto pelo Ministério Público. Ao 
final, poderia o presidente da República ser condenado ou absolvido, mas o 
parlamento, num momento, repito e enfatizo, triste da sua história, resolveu, mais 
uma vez, negar autorização para que o presidente da República fosse processado, a 
mesma Casa que afastou a presidente da República, Dilma Rousseff. Independente 
daqueles que simpatizam mais do que antipatizam ou simpatizam menos, ela foi 
penalizada sob acusação de ter cometido pedaladas fiscais”, lamentou Othelino. 
 
Segundo o vice-presidente da Assembleia, pedalada fiscal não pode ser considerada um 
crime mais grave que formação de quadrilha, que associação criminosa, que obstrução 
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da Justiça, etc. O deputado disse que, além das razões jurídicas que ensejaram a 
denúncia, existe uma ampla reprovação, desejo nacional manifestado nas mais diversas 
pesquisas feitas, inclusive, por veículos de imprensa que patrocinaram a chegada de 
Michel Temer ao poder, que evidenciam o quanto o país deseja ver o presidente da 
República fora do Palácio do Planalto. 
 
“Enquanto isso, o saco de maldade continua aberto na história recente. Desde a 
redemocratização do Brasil, nunca um presidente da República tinha tido coragem de 
tantos atos contra a sociedade, contra os direitos, historicamente, conquistados a 
duras penas, nem o PSDB, que inaugurou a redução do Estado brasileiro – em alguns 
casos, com razão, em outros tantos de forma equivocada – atreveu-se a ir tocar lá no 
direito sagrado do trabalhador, revogando itens importantes da CLT (Consolidação das 
Leis do Trabalho), ameaçando mudar a legislação previdenciária a ponto de impedir 
que maranhenses cheguem à aposentadoria, porque nós temos ainda a menor 
expectativa de vida do país”, comentou o vice-presidente da Assembleia. 
 
Da tribuna, Othelino questionou a que preço a Câmara dos Deputados negou a 
autorização para processar o presidente da República. “A preço de favores aos ruralistas 
que cometeram ilícitos ambientais e agora tiveram as suas multas perdoadas. Ao preço 
de permitir que trabalhadores sejam escravizados e impedir que a fiscalização chegue 
e possa ter atitudes rápidas para resgatar os trabalhadores. A preço que custarão 
milhões aos brasileiros em detrimento do Sistema de Saúde Pública, em detrimento 
de ações que, efetivamente, os brasileiros estão esperando”, afirmou o deputado. 
 
Othelino disse que, há décadas, o Brasil não enfrentava uma situação como essa, de 
retração econômica, de crise política e de falta de absoluta credibilidade do presidente 
da República. Segundo ele, 253 deputados federais tiraram do Brasil a possibilidade de 
virar essa página triste da história. “Ainda bem que a população está atenta para saber 
reconhecer quem ficou do lado do Brasil e contra o país apenas para proteger 
interesses políticos imediatos com vistas às eleições do ano que vem”, frisou. 
 
Durante o pronunciamento, o vice-presidente da Assembleia cumprimentou sete dos 18 
deputados federais do Maranhão, nas pessoas de Rubens Pereira Júnior e de Weverton 
Rocha, estendendo aos outros que votaram “sim” ao prosseguimento da denúncia e para 
que o presidente da República pudesse ser afastado do cargo e julgado pelo Supremo 
Tribunal Federal. 
 
“Que daqui para frente tenhamos páginas melhores, mas esses momentos tristes 
ficarão para a história e aqueles que chancelaram, certamente, no futuro, vão ver que 
fizerem péssimo serviço ao Brasil”, concluiu Othelino Neto. 
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Após solicitação do deputado Wellington, concurso da PM reabre inscrições com mais 
locais de realização das provas 

 
 
A indicação N 1216/2017 do deputado estadual Wellington do Curso (PP), que solicitava 
a descentralização dos polos para aplicação das provas e realização das demais etapas 
do concurso da Polícia Militar, foi atendida pelo Governo do Estado. Agora, após a 
solicitação do deputado Wellington, o concurso da PM reabriu as inscrições com mais 
locais de realização das provas, incluindo as cidades de Imperatriz e Caxias. 
 
Sobre a questão, o deputado Wellington destacou que essa não é uma conquista sua em 
particular, mas sim dos homens e mulheres que sonham em integrar os quadros da 
Polícia Militar. 
 
“Nós apresentamos essa indicação após recebermos as solicitações de homens e 
mulheres de vários municípios, que seriam prejudicados caso a aplicação de provas 
fosse apenas em São Luís, a exemplo das mais de 100 solicitações oriundas de 
Imperatriz tanto de sub judice quanto de candidatos que ainda farão o concurso. 
Agora, com a descentralização dos locais de prova, certamente, estaremos dando mais 
chances à toda população maranhense. Essa não é uma conquista apenas minha, mas 
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sim de todo homem ou mulher que sonha em ingressar na Polícia Militar do 
Maranhão”, disse o professor e Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi apresentada no dia 05 de outubro, na 
Assembleia Legislativa, e encaminhada no dia ao Governador Flávio Dino e ao Secretário 
de Estado de Gestão e Previdência, solicitando, em caráter de urgência, que 
modificassem o edital da PM e incluíssem a cidade de Imperatriz e outros municípios 
como polos. 
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Os moradores do Residencial Nova Era em São José de Ribamar visitaram nesta quinta-
feira 25/10, o Deputado Zé Inácio (PT) em agradecimento ao apoio dado pelo 
parlamentar ao caso. 

 
Foto/legenda: Deputado Zé Inácio com a comissão dos moradores do Residencial Nova Era. 

 
A reintegração de posse que autorizava o despejo foi suspensa pelo despacho do juiz 
Gilmar de Jesus Everton, da 1ª Vara Cível de São José de Ribamar. Na decisão, o juiz 
entendeu que o caso envolve uma relação complexa e que requer uma análise e estudo 
da situação. 
 
“A articulação política com as entidades e órgãos, juntamente com o advogado que está 
acompanhando o caso, contribuiu para mostrar a situação dos moradores que estavam 
prestes a serem despejados. Agora, com a suspensão da reintegração de posse, a 
situação deles deve ser julgada pela Vara especializada em Direitos Difusos e Coletivos 
para julgar a matéria, por se tratar de um conflito coletivo ”, disse Zé Inácio. 
 
Desde que foi informado sobre a situação pelos moradores, o Deputado Zé Inácio se 
mostrou sensibilizado com a causa e realizou algumas ações. Dentre elas, reunião com o 
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
Para que a situação seja acompanhada pelo Estado e as medidas necessárias de 
prevenção e assistência de acordo com a Lei Estadual nº. 10.246, de 29 de maio de 2015, 
sejam cumpridas pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB, que ajuizou a ação. 
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O parlamentar, que é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, também 
relatou a decisão judicial aos conselheiros, e repassou o processo a Defensoria Pública 
do Estado. 
 
Outra medida será oficializar à Prefeitura de São José de Ribamar o pedido de 
levantamento cadastral das famílias que ocupam a área para que elas não fiquem em 
estado de vulnerabilidade social. 
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Júnior Verde inicia discussões sobre animais nas rodovias do Maranhão 

Problema que afeta os motoristas que trafegam nas rodovias do Maranhão, os animais 
na estrada serão tema de debate permanente a partir de agora, na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. A iniciativa é do presidente da Comissão de Segurança Pública, 
deputado estadual Júnior Verde (PRB), que vai discutir com a sociedade e elaborar lei 
sobre a problemática a partir de audiências públicas. A primeira foi realizada na tarde 
desta quinta-feira (26), na sala das Comissões, com a participação da deputada Francisca 
Primo (PC do B). 
 

 
 
“Precisamos encarar esse problema, debatê-lo em profundidade e encontrar soluções. 
A Assembleia se coloca à disposição para contribuir com esse debate e com o 
encaminhamento de possíveis soluções. Eu mesmo já fui vítima de acidente 
automobilístico causado por animais soltos nas rodovias, graças a Deus só sofri danos 
materiais”, reconheceu o deputado. 
 
De acordo com Júnior Verde, será iniciado um procedimento junto à Assessoria 
Legislativa da Casa quanto à elaboração de uma minuta de projeto de lei, e encaminhado 
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expediente à Federação dos Municípios do Maranhão (FAMEM) sugerindo assinatura de 
Termo de Cooperação com os municípios no enfrentamento do problema. 
 
O problema é considerado histórico na região Nordeste. De janeiro a setembro deste 
ano, só no Maranhão, foram registrados 70 acidentes provocados por animais soltos em 
BRs, sendo seis com mortes e 14 com feridos graves. As BRs 316 e 135 são as que têm 
maior incidência de acidentes. “Realmente algo precisa ser feito para resolver esse 
problema”, disse o superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão (PRF), 
Paulo Fernandes Nunes Moreno. 
 
“Sempre que viajo, esse é um motivo de preocupação. No Maranhão, esse é um 
problema cotidiano que já vitimou e lesionou muitas pessoas. De forma conjunta, 
precisamos compreender esse problema em toda sua complexidade e propor soluções. 
Algo precisa ser feito para evitar que se perca mais vidas e tenhamos mais pessoas com 
lesões”, declarou a deputada Francisca Primo. 
 
O Ceará é um dos Estados que assumiu a responsabilidade do problema e comprou duas 
fazendas para colocar os animais recolhidos nas rodovias, além de atribuir competências 
muito claras a vários órgãos estaduais, por intermédio da elaboração de uma lei 
estadual. 
 
Segundo Paulo Moreno, a PRF se sente de pés e mãos atados diante do problema, pois 
não tem onde colocar os animais que são recolhidos nas rodovias. “Não adianta 
combater os efeitos do problema, mas sim atacar suas causas. A solução do problema 
implica na contribuição de todos, principalmente da conscientização da sociedade. 
Precisamos também de uma lei estadual que imponha regramentos e estabeleça 
competências”, argumentou. 
 
A fiscal estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Michelle 
Lemos Vargem, falou da abordagem sobre como a AGED e PRF vem atuando, ao longo 
do tempo, no enfrentamento dessa problemática. “Temos um acordo de cooperação 
com a PRF em plena vigência, que já deu bons resultados, mas que esbarra na falta de 
uma legislação estadual que estabeleça competências e medidas punitivas aos 
infratores”, salientou. 
 
 “O problema de animais soltos nas estradas, que chamamos de “animais errantes’, 
também é um grave problema de saúde pública, pois muitos deles apresentam graves 
patologias que representam riscos em potencial de contaminação de pessoas. Por isso 
que, após recolhidos, esses animais precisam ser submetidos a exames. Outro fator que 
dificulta a solução desse problema é a intervenção das entidades protetoras de animais 
que, muitas vezes, interpretam a ação dos órgãos públicos como sendo de maus tratos 
aos animais”, advertiu Michelle. 
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O secretário de Meio Ambiente de Miranda do Norte, José Alberto Carvalho Filho, 
destacou as medidas adotadas para enfrentar o problema no município. “Alteramos 
nosso Código de Postura e criamos uma legislação própria, uma portaria, que nos 
respalda para tomar medidas mais drásticas como, por exemplo, a expropriação dos 
animais recolhidos, após sete dias de apreensão. Mas reconhecemos que precisamos 
estabelecer parcerias para solucionar esse grave problema”, salientou. 
 
Otávio Augusto Mendes Nóbrega, analista de infraestrutura do Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transporte (DNIT), afirmou que esse órgão contribui com o 
enfrentamento desse problema por intermédio da execução do programa de sinalização 
das BRs, denominado BR Legal, mas reconheceu que a questão exige medidas mais 
amplas. “Defendeu medidas mais duras no sentido de enfrentar o problema. A simples 
apreensão de animais não resolve o problema. É preciso punir os donos dos animais com 
rigor, aplicar multas, abater os animais e distribuir a carne para entidades carentes”, 
argumentou. 
 
A Assembleia fará um convite ao Ministério Público Federal e Estadual para participar 
das discussões e vai elaborar uma proposta para realização de uma campanha educativa 
em relação ao problema. 
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Zé Inácio discute com Ted Lago melhorias nos terminais marítimos de São Luis e 
Alcântara 

O deputado Zé Inácio esteve reunido nesta quinta-feira (26) como presidente da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Ted Lago, para tratar das 
reformas e ampliações que estão sendo realizadas nos terminais marítimos da Ponta da 
Espera e Cujupe. 
 

 
 
“Essas obras além de gerar emprego, irão garantir aos usuários dos serviços de ferry-
boats mais comodidade e segurança. Além de dar aos vendedores dos terminais 
condições adequadas para comercializarem seus produtos”, diz Zé Inácio. 
 
No último dia 26 de setembro o deputado Zé Inácio já havia ido ao terminal da Ponta da 
Espera para verificar as condições dos ferry-boats que realizam o transporte de 
passageiros e cargas para a baixada maranhense. 
Foram vistoriados os ferry-boats Cidade de Tutóia (operado pela empresa Serviporto) e 
Cidade de Alcântara (gerenciado pela Internacional Marítima) e neles constatadas uma 
série de necessidades. 
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Zé Inácio lembrou que algumas melhorias já foram feitas no serviço ao longo do tempo, 
mas ressaltou a importância de que essas melhorias continuem a acontecer e num curto 
espaço de tempo. E uma das principais ações para melhorar o serviço seria a Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB realizar licitação. 
 
Cujupe 
 
No terminal será construída uma nova estrutura para embarque multimodal de 
passageiros, beneficiando tanto o transporte aquaviário quanto o rodoviário, além disso, 
contará com um sistema de reaproveitamento de águas de chuvas, reformulação de 
pátio de espera e estacionamento, reforma estrutural da área do entorno, reorganização 
do comércio ambulante e pavimentação de toda a área do terminal. 
 
Ponta da Espera 
 
Entre as melhorias realizadas na estrutura estão a restauração de todo o prédio principal, 
construção e reforma de novas passarelas; reforma do box da Polícia Militar, reforma do 
coreto, construção de nova praça de alimentação, instalações adequadas para 
restaurantes, novo estacionamento com ponto de táxi e melhorias na acessibilidade do 
Terminal. 

 

  



 

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: 
Assembleia vai elaborar lei sobre animais nas rodovias 

do Estado do Maranhão 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/10/2017 

Assembleia vai elaborar lei sobre animais nas rodovias do Estado do Maranhão 

A Assembleia vai debater com a sociedade e elaborar lei sobre o problema de animais 
nas rodovias do Maranhão. A decisão foi tomada em audiência pública realizada, na 
tarde desta quinta-feira (26), na sala das Comissões, para debater sobre o problema de 
animais nas rodovias do Estado do Maranhão. 
 

 
 
Os autores da proposta de realizar o debate sobre essa problemática foram os deputados 
Junior Verde (PRB), presidente da Comissão de Segurança Pública, e a deputada 
Francisca Primo (PC do B). 
 
Esse é um problema histórico do Maranhão que têm causado inúmeros acidentes 
automobilísticos, muito deles com vítimas fatais e feridos graves. “Precisamos encarar 
esse problema, debatê-lo em profundidade e encontrar soluções. A Assembleia se coloca 
à disposição para contribuir com esse debate e com o encaminhamento de possíveis 
soluções. Eu mesmo já fui vítima de acidente automobilístico causado por animais soltos 
nas rodovias, graças a Deus só sofri danos materiais”, afirmou o deputado Júnior Verde. 
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“Sempre que viajo, esse é um motivo de preocupação. No Maranhão, esse é um 
problema cotidiano que já vitimou e lesionou muitas pessoas. De forma conjunta, 
precisamos compreender esse problema em toda sua complexidade e propor soluções. 
Algo precisa ser feito para evitar que se perca mais vidas e tenhamos mais pessoas com 
lesões”, declarou a deputada Francisca Primo. 
 
DADOS SOBRE O PROBLEMA NO MARANHÃO 
 
“Este é um problema histórico da região Nordeste. De janeiro a setembro deste ano, só 
no Maranhão, registramos 70 acidentes provocados por animais soltos em BRs, sendo 
seis com mortes e 14 com feridos graves. As BRs 316 e 135 são as que têm maior 
incidência de acidentes. Algo precisa ser feito para resolver esse problema”, disse Paulo 
Fernandes Nunes Moreno, superintendente da Polícia Rodoviária Federal do Maranhão 
(PRF). 
 
Segundo Paulo Moreno, a PRF se sente de pés e mãos atados diante do problema, pois 
não tem onde colocar os animais que são recolhidos nas rodovias. “Não adianta 
combater os efeitos do problema, mas sim atacar suas causas. A solução do problema 
implica na contribuição de todos, principalmente da conscientização da sociedade. 
Precisamos também de uma lei estadual que imponha regramentos e estabeleça 
competências”, argumentou Moreno. 
 
DEBATE 
 
A fiscal estadual da Agência de Defesa Agropecuária do Maranhão (AGED), Michelle 
Lemos Vargem, fez uma ampla abordagem sobre como a AGED e PRF vem atuando, ao 
longo do tempo, no enfrentamento dessa problemática. “Temos um acordo de 
cooperação com a PRF em plena vigência, que já deu bons resultados, mas que esbarra 
na falta de uma legislação estadual que estabeleça competências e medidas punitivas 
aos infratores”, salientou. 
 
De acordo com Michele, o Estado do Ceará é o que mostra ter o problema melhor 
equacionado. “O Ceará assumiu a responsabilidade do problema e comprou duas 
fazendas para colocar os animais recolhidos nas rodovias, além de atribuir competências 
muito claras há vários órgãos estaduais quanto ao seu enfrentamento, por intermédio 
da elaboração de uma lei estadual. Fico muito satisfeita em saber que, no Maranhão, 
podemos também chegar a elaboração de uma lei estadual com regramentos sobre essa 
grave problemática”, revelou. 
 
“O problema de animais soltos nas estradas, que chamamos de “animais errantes’, 
também é um grave problema de saúde pública, pois muitos deles apresentam graves 
patologias que representam riscos em potencial de contaminação de pessoas. Por isso 
que, após recolhidos, esses animais precisam ser submetidos a exames. Outro fator que 
dificulta a solução desse problema é a intervenção das entidades protetoras de animais 
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que, muitas vezes, interpretam a ação dos órgãos públicos como sendo de maus tratos 
aos animais”, advertiu Michelle. 
 
O secretário de Meio Ambiente de Miranda do Norte, José Alberto Carvalho Filho, 
destacou as medidas adotadas para enfrentar o problema no município. “Alteramos 
nosso Código de Postura e criamos uma legislação própria, uma portaria, que nos 
respalda para tomar medidas mais drásticas como, por exemplo, a expropriação dos 
animais recolhidos, após sete dias de apreensão. Mas reconhecemos que precisamos 
estabelecer parcerias para solucionar esse grave problema”, salientou. 
 
Otávio Augusto Mendes Nóbrega, analista de infraestrutura do Departamento Nacional 
de Infraestrutura e Transporte (DNIT), afirmou que esse órgão contribui com o 
enfrentamento desse problema por intermédio da execução do programa de sinalização 
das BRs, denominado BR Legal, mas reconheceu que a questão exige medidas mais 
amplas. “Defendeu medidas mais duras no sentido de enfrentar o problema. A simples 
apreensão de animais não resolve o problema. É preciso punir os donos dos animais com 
rigor, aplicar multas, abater os animais e distribuir a carne para entidades carentes”, 
argumentou. 
 
ENCAMINHAMENTOS 
 
Ao final, foram feitos os seguintes encaminhamentos: a) Iniciar procedimentos junto à 
Assessoria Legislativa da Casa quanto à elaboração de uma minuta de projeto de lei; b) 
Encaminhar expediente à Federação dos Municípios do Maranhão (FAMEM) sugerindo 
assinatura de Termo de Cooperação com os municípios no enfrentamento do problema; 
c) Convidar o Ministério Público Federal e Estadual para participar das discussões; d) 
Propor à Assembleia que faça uma campanha educativa em relação ao problema; e) 
Articular a participação da Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) e do Conselho 
Estadual de Medicina Veterinária nas discussões. 
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“Flávio Dino é o governador dos impostos e dos empréstimos”, diz deputado Wellington 
ao repudiar e votar contra o endividamento do governo em mais de R$ 100 milhões 

Contra o aumento de impostos e em defesa da população, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) votou contra a proposta do Governo do Estado do Maranhão 
que foi encaminhada à Assembleia, por meio do Projeto de Lei nº 262/2017, que dispõe 
sobre um empréstimo de US$ 35 milhões (mais de R$ 100 milhões) junto ao Banco 
Interamericano. Os recursos serão usados Projeto de Gestão Fiscal do Estado (Profisco 
II), que na prática, vai ampliar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão. 
 

 
 
Para o deputado Wellington, além de a medida ser inconstitucional, trará resultados 
negativos para o maranhense e maus endividamento da máquina pública. 
 
“O meu posicionamento aqui é claro: não sou a favor desse empréstimo. Esse projeto é 
inconstitucional: Flávio Dino quer que autorizemos os ajustes fiscais que só serão 
decididos no final da implantação do projeto. Ou seja: autorizar algo que nem sabemos 
em que dimensão ocorrerá! Como justificativa, usou o termo técnico de ‘modernização 
fiscal’. Na prática, isso significará o arrocho pra cima de pequenos e médios empresários 
e consequentemente mais demissões no Maranhão. Com essas ações a população 
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começa a ver o desgoverno que tomou de conta do Maranhão. Governador, Vossa 
Excelência não está satisfeito com o aumento na conta de luz, nos combustíveis, internet 
e telefonia? Ainda acha pouco? Isso é maldade com a população! Esse não é o “Governo 
de Todos Nós”! Esse sim, é o Governo dos Empréstimos e do aumento de Impostos. Não 
conte comigo nesse projeto sem transparência, que penaliza e endivida mais uma vez o 
maranhense que é quem vai pagar a conta”, afirmou Wellington. 
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Ana do Gás participa de entregas de obras e anúncios de ações para UEMA e vistoria 
‘Rua Digna’ na Zona Rural de São Luís 

A deputada estadual Ana do Gás acompanhou na manhã de hoje (27), o governador 
Flávio Dino e a comitiva do governo em duas visitas para vistorias, entrega de obras e 
anúncios de mais benefícios na capital maranhense. 
 

 
 
Uma das visitas foi  ao Campus da UEMA onde foram entregues obras e anunciadas uma 
série de investimentos e medidas para aperfeiçoamento institucional tanto na 
infraestrutura quanto na qualidade do processo de formação dos alunos e de trabalho 
dos professores e funcionários em geral. 
 
Dentre os benefícios estão a concessão de gratificação funcional aos servidores técnicos-
administrativos da Uema; a assinatura dos editais do programa de Assistência Estudantil: 
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auxílio moradia, auxílio alimentação, auxílio creche e bolsa permanência; nova guarita 
principal; a assinatura de ordem de serviço para construção do prédio dos cursos de 
Matemática, Física e Engenharia da Computação, dentre outros. 
 
Em seguida a comitiva seguiu para a Vila São Domingos na zona rural de São Luís onde 
vistoriaram obras do programa Rua Digna na localidade. O programa pavimenta vias de 
bairros com ajuda da própria comunidade, onde os moradores têm possibilidade de 
trabalhar na obra, gerando assim mais oportunidades e renda. “Esse é o governo com o 
qual ando de mãos dadas. Um governo de fato preocupado com o avanço do povo do 
Maranhão. Parabenizo o governador Flávio Dino, o Secretário de Infraestrutura, Clayton 
Noleto e todos os envolvidos nesse belíssimo trabalho. Na Assembleia continuarei dando 
meu apoio, pois nosso Estado tem crescido muito nos últimos três anos e essa realidade 
precisa continuar ”, disse Ana do Gás. 
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Zé Inácio discute com Ted Lago melhorias nos terminais marítimos de São Luis e 
Alcântara 

 
Zé Inácio conversa com Ted lago no Porto do Itaqui 

 
O deputado Zé Inácio esteve reunido nesta quinta-feira, 26, como presidente da Empresa 
Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Ted Lago, para tratar das reformas e 
ampliações que estão sendo realizadas nos terminais marítimos da Ponta da Espera e 
Cujupe. 
 
“Essas obras além de gerar emprego, irão garantir aos usuários dos serviços de ferry-
boats mais comodidade e segurança. Além de dar aos vendedores dos terminais 
condições adequadas para comercializarem seus produtos”, diz Zé Inácio. 
 
No último dia 26 de setembro o deputado Zé Inácio já havia ido ao terminal da Ponta da 
Espera para verificar as condições dos ferry-boats que realizam o transporte de 
passageiros e cargas para a baixada maranhense. 
 
Foram vistoriados os ferry-boats Cidade de Tutóia (operado pela empresa Serviporto) e 
Cidade de Alcântara (gerenciado pela Internacional Marítima) e neles constatadas uma 
série de necessidades. 
 
Zé Inácio lembrou que algumas melhorias já foram feitas no serviço ao longo do tempo, 
mas ressaltou a importância de que essas melhorias continuem a acontecer e num curto 
espaço de tempo. 
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E uma das principais ações para melhorar o serviço seria a Agência Estadual de 
Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB realizar licitação. 
 
Cujupe 
 
No terminal será construída uma nova estrutura para embarque multimodal de 
passageiros, beneficiando tanto o transporte aquaviário quanto o rodoviário, além disso, 
contará com um sistema de reaproveitamento de águas de chuvas, reformulação de 
pátio de espera e estacionamento, reforma estrutural da área do entorno, reorganização 
do comércio ambulante e pavimentação de toda a área do terminal. 
 
Ponta da Espera 
 
Entre as melhorias realizadas na estrutura estão a restauração de todo o prédio principal, 
construção e reforma de novas passarelas; reforma do box da Polícia Militar, reforma do 
coreto, construção de nova praça de alimentação, instalações adequadas para 
restaurantes, novo estacionamento com ponto de táxi e melhorias na acessibilidade do 
Terminal. 
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Governador estimula entrada do deputado Bira do Pindaré na disputa pelas vagas de 
senador, com o principal auxiliar de suplente; secretário ainda resiste 

 
Márcio Jerry ainda resiste em estar numa chapa com Bira… 

 
Principal auxiliar do governador Flávio Dino (PCdoB), o titular da Comunicação e da 
Articulação Política, Márcio Jerry, é um dos governistas favoritos na disputa por vagas na 
Câmara Federal em 2018. 
 
Mas se defender de Flávio Dino – que quer tê-lo como coordenador de sua campanha – 
ele não disputará as eleições proporcionais. 
 
O governador estimula uma candidatura do deputado estadual Bira do Pindaré ao 
Senado, pelo PSB, com a garantia de que Jerry seja seu primeiro suplente. 
 
A candidatura de Jerry tem criado problema para outros membros da base. Além disso, 
uma candidatura de Bira – amigo íntimo do governador – criaria uma perspectiva para a 
sucessão do próprio Flávio. 
 
Com a estratégia, Dino garantiria espaço de poder próprio ao principal aliado – que 
poderia sonhar com quatro anos no Senado, a partir de 2022 – e ainda manteria o PSB 
alinhado ao seu projeto. 
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O problema é que Márcio Jerry tem a ambição pessoal de ser eleito no voto no 
Maranhão. 
 

 
…Mas até quando resistirá a este abraço?!? 

 
Por isso, tem resistido ao projeto do amigo governador. 
 
Até quando? Não há como saber… 
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A pedido de Rafael Leitoa, Coronel Roberto é condecorado na Assembleia Legislativa… 

 
 
Em uma belíssima cerimônia na Assembleia Legislativa, ocorrida no final da manhã desta 
quinta-feira, 26, o Coronel Antonio Roberto Silva, Sub-chefe do Estado Maior da Polícia 
Militar do Maranhão, foi condecorado com a maior honraria do Poder Legislativo 
Estadual. 
 
A Medalha Manuel Beckman foi solicitada pelo deputado Rafael Leitoa (PDT), em 
reconhecimento ao trabalho do Coronel Roberto como militar, servidor público e 
incentivador da educação no Maranhão. 
 
Na cerimônia, o deputado Rafael discursou lembrando como conheceu o Coronel 
Roberto e a forma que ele tratava o ensino, quando foi Diretor de Ensino da Corporação. 
 
“Percebemos que os alunos dos Colégios da PM no Maranhão eram tratados como 
filhos, como uma imensa família pelo Coronel Roberto. O zelo justifica todas as 
merecidas honrarias”, afirmou o deputado, lembrando também que a instalação do 
Colégio Militar Tiradentes V, em Timon, foi apoiada e incentivada por Antonio Roberto 
desde o início. 
 
“Levamos a ideia e o Coronel Roberto abraçou desde o início. Hoje, os jovens de Timon, 
matriculados no Colégio Tiradentes V, estão alicerçando o futuro com uma educação 
de excelente qualidade” reforçou Rafael Leitoa. 
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Em pronunciamento, o Coronel fez um apanhado de agradecimentos, lembrando dos 
pais e tia que tanto lhe incentivaram o trabalho e os valores morais adquiridos na criação 
familiar. Ressaltou também a trajetória como militar, desde o final dos anos 80, quando 
ingressou como aluno do Curso de Formação de Oficiais.  Grato pela condecoração, o 
Coronel Roberto destacou que está prestes a finalizar a missão como militar da ativa e 
agradeceu o reconhecimento pelo trabalho em quase 30 anos de farda. 
 
“É um sentimento de muito orgulho pelo reconhecimento de meu trabalho, como 
militar e servidor público. Agradeço ao deputado Rafael Leitoa por fazer a minha 
indicação. Isto só aumenta a minha responsabilidade”, comemorou. 
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Deputado Fábio Braga ressalta importância da mamografia… 

 
 
“Estamos finalizando o mês de outubro e nele tivemos justas homenagens à luta que 
a mulher brasileira, a mulher maranhense travam cotidianamente contra o câncer de 
mama, essa chaga que ameaça e infelicita as famílias, tirando a vida de milhares, quiçá 
de milhões de mulheres a cada ano no Brasil, no Maranhão e no mundo inteiro”, disse 
o parlamentar, abrindo sua fala na tribuna da Assembleia Legislativa, na última quinta-
feira, 26. 
 
“Este mês, propositalmente chamado de Outubro Rosa, soa como um grito de alerta 
para estimular e detectar precocemente a doença, porque reforça a luta pela cura, 
dissemina um maior volume possível de informação sobre acesso a serviços, 
diagnósticos e tratamento, contribuindo para o controle e, por consequência, para a 
redução da mortalidade desse tipo de câncer”, continuou. 
 
Lembrou que a doença avançava com velocidade e intensidade porque, “segundo o 
Instituto Nacional de Câncer – INCA, são estimados mais 55 mil casos este ano no Brasil 
e que a idade da mulher surgia como um fator de risco importante para a doença, pois 
80% de incidência acontecem justamente entre os 50 e os 69 anos de idade”. 
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E lamentou porque isso era um dado péssimo para o nosso país, já que segundo o IBGE, 
o Brasil possui uma população ao redor de 20 milhões de mulheres nessa faixa de risco, 
significando que estamos diante de uma realidade que impõe uma espécie de 
tratamento de choque, a fim de que a doença e essa moléstia não se propaguem ainda 
mais no país. 
 
Lembrou, também, da importância do auto-exame, porque ninguém melhor do que a 
própria mulher conhece seu corpo, e ressaltou que a “mamografia era um dos exames 
obrigatórios para as mulheres a partir de 50 anos porque ele ajuda na identificação da 
doença antes mesmo do seu aparecimento”. 
 
Relatou, ainda, que o “Sistema Único de Saúde-SUS garante a oferta gratuita do exame 
para a mulher brasileira em todas as faixas etárias, mas lamentou às dificuldades de 
muitas e muitas cidades, principalmente nas cidades mais carentes do nosso Estado, 
onde dificilmente temos a oferta de mamógrafo ou, em alguns casos, a baixa oferta na 
região de equipamento, o que representa uma dificuldade a mais para quem procura 
esse exame”. 
 
E concluiu seu discurso: 
 
“Saúdo a mulher maranhense tão bem representada nesta Casa pelas deputadas 
Valéria Macedo, Nina Melo, Graça Paz, Ana do Gás, Andréa Murad e Francisca Primo, 
e torcendo para que este Outubro Rosa tenha sido mais um mês de uma luta que deve 
ser continuada durante todos os anos, para que se possa alardear e ter essa 
preocupação que temos no Estado do Maranhão, que é diminuir a mortalidade de um 
tipo  de um câncer, que tem uma possibilidade de cura superior a 90%, a partir do  seu 
descobrimento, portanto,  na fase inicial”. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=8H5batqeiN0
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Rafael Leitoa lamenta descaso com a educação em Parnarama… 

 
 
Uma matéria veiculada na manhã desta quinta-feira, 26, no Bom dia Brasil, relatando os 
tristes índices na educação básica em diversos municípios do Brasil, destacou 
negativamente a cidade de Parnarama, situada no leste maranhense. Em discurso na 
Assembleia Legislativa, o deputado Rafael lamentou a notícia negativa e a qualidade da 
educação no município. 
 
A péssima condição das escolas, algumas ainda de taipa, sem banheiro e um quadro 
decente para ministrar as aulas, serviram de moldura para a matéria. 
 
O deputado Rafael Leitoa lamentou que mesmo na atualidade, com os esforços do 
governador Flávio Dino em implantar o Programa Escola Digna, que visa erradicar as 
escolas de taipa pelo Maranhão afora, a cidade de Parnarama seja destaque nacional em 
descaso com a educação dos jovens do município. 
 
“O Escola Digna é um programa que salva vidas, investe na população e que com 
certeza trará os resultados necessários. Mas, infelizmente, Parnarama foi novamente 
manchete nacional. O prefeito Raimundo Silveira necessita ter olhar mais sério e 
responsável, inclusive porque já é a 5ª vez que administra a cidade. Então, se 
Parnarama continua até os dias de hoje nessa situação vexatória e que envergonha 
todos os parnaramarenses, é porque boa parte se deve a gestões anteriores do prefeito 
Raimundo Silveira”, lamentou o deputado. 
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Wellington convida para audiência que discutirá direitos de portadores de deficiência, 
em Imperatriz 

 
 
Efetivar direitos e garantir do desenvolvimento de políticas públicas que garantam a 
inclusão. É com esse objetivo que o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
convidou a população para participar de audiência pública que discutirá as garantias das 
pessoas com deficiência e o Programa Travessia em Imperatriz. A audiência pública 
acontecerá na próxima segunda-feira, 30, a partir das 8 horas, na Câmara de Vereadores 
do Município. 
 
Efetivar direitos e garantir do desenvolvimento de políticas públicas que garantam a 
inclusão. É com esse objetivo que o deputado estadual Wellington do Curso (PP) 
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convidou a população para participar de audiência pública que discutirá as garantias das 
pessoas com deficiência e o Programa Travessia em Imperatriz. A audiência pública 
acontecerá na próxima segunda-feira, 30, a partir das 8 horas, na Câmara de Vereadores 
do Município. 
 
Segundo o deputado Wellington, o evento é o momento para se ouvir as pessoas com 
deficiência e, posteriormente, articular soluções para os problemas identificados. 
 
“Recebemos essa solicitação do movimento das pessoas com deficiência e não 
poderíamos nos omitir da discussão. Enquanto deputado estadual, não podemos 
desenvolver as ações, já que isso cabe ao Governador, ao Prefeito. O que podemos fazer 
é ouvir o maranhense, levar o problema até o Executivo e apresentar a possível solução. 
Certamente, a busca pela inclusão e plena acessibilidade é o que nos motiva a realizar 
tal audiência”, disse Wellington. 
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Zé Inácio discute com Ted Lago melhorias nos terminais marítimos de São Luis e 
Alcântara 

 
Para Zé Inácio, obras vão garantir aos usuários dos serviços de ferry-boats mais comodidade e segurança 

 
O deputado Zé Inácio esteve reunido nesta quinta-feira (26) como presidente da 
Empresa Maranhense de Administração Portuária – EMAP, Ted Lago, para tratar das 
reformas e ampliações que estão sendo realizadas nos terminais marítimos da Ponta da 
Espera e Cujupe. 
 
“Essas obras além de gerar emprego, irão garantir aos usuários dos serviços de ferry-
boats mais comodidade e segurança. Além de dar ao vendedores dos terminais 
condições adequadas para comercializarem seus produtos.”, diz Zé Inácio. 
 
No último dia 26 de setembro o deputado Zé Inácio já havia ido ao terminal da Ponta da 
Espera para verificar as condições dos ferry-boats que realizam o transporte de 
passageiros e cargas para a baixada maranhense. 
Foram vistoriados os ferry-boats Cidade de Tutóia (operado pela empresa Serviporto) e 
Cidade de Alcântara (gerenciado pela Internacional Marítima) e neles constatadas uma 
série de necessidades. 
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Zé Inácio lembrou que algumas melhorias já foram feitas no serviço ao longo do tempo, 
mas ressaltou a importância de que essas melhorias continuem a acontecer e num curto 
espaço de tempo. E uma das principais ações para melhorar o serviço seria a Agência 
Estadual de Mobilidade Urbana e Serviços Públicos – MOB realizar licitação. 
 
Cujupe 
 
No terminal será construída uma nova estrutura para embarque multimodal de 
passageiros, beneficiando tanto o transporte aquaviário quanto o rodoviário, além disso, 
contará com um sistema de reaproveitamento de águas de chuvas, reformulação de 
pátio de espera e estacionamento, reforma estrutural da área do entorno, reorganização 
do comércio ambulante e pavimentação de toda a área do terminal. 
 
*Ponta da Espera* 
 
Entre as melhorias realizadas na estrutura estão a restauração de todo o prédio principal, 
construção e reforma de novas passarelas; reforma do box da Polícia Militar, reforma do 
coreto, construção de nova praça de alimentação, instalações adequadas para 
restaurantes, novo estacionamento com ponto de táxi e melhorias na acessibilidade do 
Terminal. 
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Deputado Wellington chama Flávio Dino de governador dos impostos e dos empréstimos 

 
Wellington posicionou-se contra o empréstimo porque o projeto que o autoriza é inconstitucional: 

 
Contra o aumento de impostos e em defesa da população, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) votou contra a proposta do Governo do Estado do Maranhão 
que foi encaminhada à Assembleia, por meio do Projeto de Lei nº 262/2017, que dispõe 
sobre um empréstimo de US$ 35 milhões (mais de R$ 100 milhões) junto ao Banco 
Interamericano. Os recursos serão usados Projeto de Gestão Fiscal do Estado (Profisco 
II), que na prática, vai ampliar o sistema de cobrança de impostos no Maranhão. 
 
Para o deputado Wellington, além de a medida ser inconstitucional, trará resultados 
negativos para o maranhense e maus endividamento da máquina pública. 
 
“O meu posicionamento aqui é claro: não sou a favor desse empréstimo. Esse projeto é 
inconstitucional: Flávio Dino quer que autorizemos os ajustes fiscais que só serão 
decididos no final da implantação do projeto. Ou seja: autorizar algo que nem sabemos 
em que dimensão ocorrerá! Como justificativa, usou o termo técnico de ‘modernização 
fiscal’. Na prática, isso significará o arrocho pra cima de pequenos e médios empresários 
e consequentemente mais demissões no Maranhão. Com essas ações a população 
começa a ver o desgoverno que tomou de conta do Maranhao. Governador, Vossa 
Excelência não está satisfeito com o aumento na conta de luz, nos combustíveis, internet 
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e telefonia? Ainda acha pouco? Isso é maldade com a população! Esse não é o “Governo 
de Todos Nós”! Esse sim, é o Governo dos Empréstimos e do aumento de Impostos. Não 
conte comigo nesse projeto sem transparência, que penaliza e endivida mais uma vez o 
maranhense que é quem vai pagar a conta”, afirmou Wellington. 
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Reintegração de posse no Residencial Nova Era é suspensa, anuncia Zé Inácio 

 
Zé Inácio se reuniu com moradores do Residencial Nova era para anunciar o cancelamento da reintegração de posse 

 
Os moradores do Residencial Nova Era em São José de Ribamar visitaram nesta quinta-
feira 25/10, o deputado Zé Inácio (PT) em agradecimento ao apoio dado pelo 
parlamentar ao caso. 
 
A reintegração de posse que autorizava o despejo foi suspensa pelo despacho do juiz 
Gilmar de Jesus Everton, da 1ª Vara Cível de São José de Ribamar. Na decisão, o juiz 
entendeu que o caso envolve uma relação complexa e que requer uma análise e estudo 
da situação. 
 
“A articulação política com as entidades e órgãos, juntamente com o advogado que está 
acompanhando o caso, contribuiu para mostrar a situação dos moradores que estavam 
prestes a serem despejados. Agora, com a suspensão da reintegração de posse, a 
situação deles deve ser julgada pela Vara especializada em Direitos Difusos e Coletivos 
para julgar a matéria, por se tratar de um conflito coletivo ”, disse Zé Inácio. 
 
Desde que foi informado sobre a situação pelos moradores, o Deputado Zé Inácio se 
mostrou sensibilizado com a causa e realizou algumas ações. Dentre elas, reunião com o 
Secretário de Estado de Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves. 
Para que a situação seja acompanhada pelo Estado e as medidas necessárias de 
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prevenção e assistência de acordo com a Lei Estadual nº. 10.246, de 29 de maio de 2015, 
sejam cumpridas pela Cooperativa Habitacional do Grupo Comunitário Independente-
COOPHAB, que ajuizou a ação. 
 
O parlamentar, que é membro do Conselho Estadual dos Direitos Humanos, também 
relatou a decisão judicial aos conselheiros, e repassou o processo a Defensoria Pública 
do Estado. 
 
Outra medida será oficializar à Prefeitura de São José de Ribamar o pedido de 
levantamento cadastral das famílias que ocupam a área para que elas não fiquem em 
estado de vulnerabilidade social. 
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“Governo que só sabe aumentar impostos”, condena Adriano Sarney 

 
Adriano criticou duramente a política administrativa e fiscal de Dino 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) criticou o teor do Projeto de Lei 262/2017, de 
autoria do Poder Executivo, e que autorizou o Governo do Maranhão a adquirir 
empréstimo milionário e promover novo ajuste fiscal no estado. 
 
Para Adriano, faltou transparência ao Poder Executivo na apresentação da peça. 
“Ninguém sabe qual a carência desse empréstimo, qual prazo de pagamento, de que 
forma o dinheiro vai ser utilizado e muito menos que ajuste fiscal será efetivado pelo 
governador Flávio Dino. É um Governo que não dá transparência a suas ações e que 
ignora o diálogo”, disse. 
 
Adriano criticou a política administrativa e fiscal de Dino. “Esse é um Governo que só 
aumenta impostos, um Governo que aumenta a conta de luz, um Governo que corta 
programas importantes deixados por gestões passadas, o Governo que faz e que 
pressiona o micro e pequeno empreendedor, aquele que mais gera e cria empregos 
neste país e neste estado. Esse é um Governo que não tem a confiança de quem quer 
um Maranhão melhor”, pontuou. 
 
Edilázio e Wellington reforça críticas 
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Para Wellington, o movimento Diálogos pelo Maranhão, que antecedeu a eleição de Flávio Dino,  
teve o objetivo de enganar a população, para que o comunista chegasse ao poder 

 
Edilázio Júnior e Wellington do Curso também criticaram a decisão de Dino em aumentar 
impostos no Maranhão.  “Hoje, aqueles menos favorecidos estão com seus nomes no 
Serasa, porque não conseguiram honrar o seu IPVA por conta do desemprego gerado 
pelos ‘Mais Imposto’ que o governador Flávio Dino vem implantando aqui nesta Casa. E 
aqui, meus colegas, eu respeito aqueles que mostram a sua cara, que defendem mesmo 
erroneamente esse empréstimo, agora eu tenho pena daqueles que se acovardam, 
daqueles que colocam a sua presença aqui e não vem à tribuna, que não sobem aqui 
nesta tribuna para justificar mais um arrocho em cima dos empresários, mais um arrocho 
em cima de quem gera emprego e que vai aumentar o desemprego no estado”, enfatizou 
Edilázio. 
 
“Cadê o Diálogos pelo Maranhão? O Diálogos pelo Maranhão foi enganação, o Diálogos 
pelo Maranhão foi para enganar a população e para subir ao poder, para chegar ao poder 
e agora o que se faz? Manutenção do poder. Cadê a política de estado? Isso é política de 
estado? Endividar a população e endividar o governo. Porque Flávio Dino não reduz o 
seu salário, não reduz o salário de secretários, não diminui o número de cargos 
comissionados, o apadrinhamento na máquina? E os deputados que eram oposição na 
gestão passada, jogam a sua história no lixo? A mudança foi para pior”, criticou 
Wellington do Curso. 
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Zé Inácio acompanha assentados de Santa Luzia do Paruá em audiência no Incra 

 
Zé Inácio tentar buscar solução definitiva para regularização dos lotes do assentamento 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) participou nesta terça-feira 24/10, de reunião com o 
Superintendente do Instituto de Colonização Agrária-Incra, George dos Santos, 
lideranças do assentamento “Gleba Tatajubal” e da Associação dos Produtores Rurais do 
Povoado de Tatajubal, de Santa Luzia do Paruá. 
 
O objetivo do encontro foi buscar solução definitiva para regularização dos lotes do 
assentamento. Atualmente, o assentamento possui uma área de quase 3 mil hectares, 
sendo que cerca de 300 hectares são áreas do Instituto de Colonização e Terras do 
Maranhão (ITERMA), – PE. Deste modo, os assentados solicitam que esta área seja doada 
ao INCRA. 
 
“Os trabalhadores já aguardam quase sete anos para que essa situação seja resolvida, 
como temos uma relação com o Incra estamos realizando esse encontro para que os 
assentados tenham definitivamente sua situação regularizada”, disse Zé Inácio. 
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Ao término da reunião, o Superintendente do INCRA se comprometeu em realizar a 
manifestação do órgão para que a área do ITERMA seja definitivamente incorporada ao 
INCRA, concretizando a titularização dos lotes aos assentados. 
 
Participaram da reunião os assentados Luis Carlos das Chagas, José Raimundo Dias, 
Dilson César Ribeiro Sá, Maria Raimunda Carvalho Amorim. 
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Após solicitação de Wellington, concurso da PM reabre inscrições com mais locais de 
provas 

 
Pedido de Wellington foi apresentada no último dia 5, na Assembleia Legislativa, e encaminhada no  
mesmo dia ao governador Flávio Dino 

 
A indicação N 1216/2017 do deputado estadual Wellington do Curso (PP), que solicitava 
a descentralização dos polos para aplicação das provas e realização das demais etapas 
do concurso da Polícia Militar, foi atendida pelo Governo do Estado. Agora, após a 
solicitação do deputado Wellington, o concurso da PM reabriu as inscrições com mais 
locais de realização das provas, incluindo as cidades de Imperatriz e Caxias. 
 
Sobre a questão, o deputado Wellington destacou que essa não é uma conquista sua em 
particular, mas sim dos homens e mulheres que sonham em integrar os quadros da 
Polícia Militar. 
 
“Nós apresentamos essa indicação após recebermos as solicitações de homens e 
mulheres de vários municípios, que seriam prejudicados caso a aplicação de provas fosse 
apenas em São Luís, a exemplo das mais de 100 solicitações oriundas de Imperatriz tanto 
de sub judice quanto de candidatos que ainda farão o concurso. Agora, com a 
descentralização dos locais de prova, certamente, estaremos dando mais chances à toda 
população maranhense. Essa não é uma conquista apenas minha, mas sim de todo 
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homem ou mulher que sonha em ingressar na Polícia Militar do Maranhão”, disse o 
professor e Wellington. 
 
A solicitação do deputado Wellington foi apresentada no dia 5 de outubro, na 
Assembleia Legislativa, e foi encaminhada no mesmo dia ao Governador Flávio Dino e ao 
Secretário de Estado de Gestão e Previdência, solicitando, em caráter de urgência, que 
modificassem o edital da PM e incluíssem a cidade de Imperatriz e outros municípios 
como polos. 
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“O Comentário de Ricardo Murad sobre o Profisco é uma piada ou um atestado de 
Ignorância”, diz Cafeteira 

 
Deputado Rogério Cafeteira, líder do governo na Assembleia Legislativa 

 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, deputado Rogério Cafeteira (PSB) 
respondeu ao comentário do ex-deputado Ricardo Murad, publicado em redes sociais, 
sobre o PROFISCO II, projeto de lei de autoria do poder executivo que autoriza que 
autoriza o governo usar uma linha crédito junto ao BID (Banco Interamericano de 
Desenvolvimento) para a modernização do sistema de arrecadação. Murad questionou 
um suposto ajuste fiscal. 
 
“O comentário de Ricardo Murad sobre o PROFISCO é uma piada ou um atestado de 
ignorância. Coisa de quem tem como especialidade burlar leis. Se ele não sabe, os ajustes 
fiscais têm que ser aprovados na Assembleia por Lei específica. O que ele sugere é o que 
sempre fez: burlar a Lei. E o mais impressionante é que ele mesmo, Ricardo Murad, 
votou, em 2007, autorização para o mesmo PROFISCO, com redação idêntica. Fica o 
questionamento: desconhecimento desde sempre ou canalhice mesmo?”. 
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Maranhão 

SITE: http://luispablo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 30/10/2017 

Deputado Edilázio Júnior repudia novo arrocho fiscal no Maranhão 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou, na sessão de ontem, a aprovação do 
Projeto de Lei 262/2017, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a aquisição de 
um empréstimo de US$ 35 milhões para o Governo do Maranhão. 
 
O montante deve ser utilizado na implantação do Projeto de Modernização da Gestão 
Fiscal do Estado (Profisco II), que na prática amplia a efetividade do sistema de cobrança 
de impostos no estado e autoriza o Poder Executivo a implementar ajustes fiscais e 
financeiros no âmbito do projeto. 
 
“Se esse governo fosse bom de povo quanto é bom é aumentar impostos, não estaria 
precisando lotear secretaria a partidos políticos. Os empresários de todo o Maranhão 
não aguenta mais tantos impostos. Não aguentam mais esse arrocho fiscal. Empresas 
estão fechando, o desemprego aumentando, e o governador Flávio Dino implementa 
o ‘Mais Impostos”, disse. 
 
Edilázio criticou o projeto que pediu a autorização para aquisição de empréstimo, uma 
vez que faltavam informações sobre o objeto. “Não se sabe qual a taxa de juros, qual a 
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carência e nem em quantas parcelas o empréstimo vai ser pago. Estamos votando um 
empréstimo com a informação apenas do valor: US$ 35 milhões. E esta Casa se furta a 
discutir”, completou. 
 
O parlamentar lembrou que o trabalhador e o pequeno investidor tem sido penalizado 
pelo Governo do Maranhão. 
 
“Hoje os menos favorecidos estão com seus nomes no Serasa porque não conseguiram 
honrar o seu IPVA, por conta do desemprego gerado pelos Mais Impostos. Eu respeito 
aqueles colegas que mostram a sua cara e defendem, mesmo erroneamente, esse 
empréstimo. Mas tenho pena daqueles que se acovardam, daqueles que colocam a sua 
presença aqui e não vem na tribuna. Não sobem aqui para defendem esse arrocho em 
cima do empresário, do trabalhador”, finalizou. 

 


