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Possível candidato a prefeito de São Luís no partido de Bolsonaro, juiz recebe medalha
de deputado do PCdoB

Em sessão solene, a Assembleia Legislativa concedeu, na manhã desta quinta-feira (15),
a Medalha do Mérito Manuel Beckman, a maior comenda do Poder Legislativo do
Maranhão, ao juiz federal Roberto Carvalho Veloso, ex-presidente da Associação dos
Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
A concessão da comenda foi fruto de um Projeto de Resolução Legislativa proposto pelo
deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), aprovado por unanimidade pelo Plenário da
Casa. Roberto Veloso foi convidado a ser prefeito de São Luís pelo PSL, partido do
presidente Jair Bolsonaro.
Ao abrir a sessão solene, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto
(PCdoB), deu boas-vindas ao homenageado, agraciado com a Medalha do Mérito
Legislativo Manuel Beckman.
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“Para a nossa Assembleia Legislativa, esta data é uma data especial e vivemos agora um
momento muito importante, tanto que fiz questão de estar aqui, participando e
presidindo esta sessão, para dizer ao Dr. Roberto Veloso que, aqui mesmo nesta Casa,
onde anteriormente recebera o Título de Cidadão Maranhense, agora recebe a Medalha
Manuel Beckman, a nossa maior comenda, concedida por voto unânime de todos os
membros desta Casa”, ressaltou Othelino Neto.
A concessão da Medalha Manuel Beckman ao juiz Roberto Veloso foi uma das mais
concorridas cerimônias já realizadas na Assembleia Legislativa.
Dentre outras autoridades, participaram da sessão solene o vice-governador do Estado,
Carlos Brandão; o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA),
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o procurador geral de Justiça, Luiz
Gonzaga Martins Coelho; o juiz federal Valterson de Lima, diretor do Fórum Federal de
São Luís, e o juiz federal Newton Pereira Ramos, vice-presidente da Associação dos Juízes
Federais do Brasil (Ajufe).
O autor da homenagem ao juiz Roberto Veloso, o deputado comunista Professor Marco
Aurélio, proferiu discurso na tribuna, ressaltando a importância do reconhecimento do
trabalho realizado pelo magistrado.
“O Dr. Roberto Veloso é um magistrado próximo das pessoas, respeitado e muito
estimado, que dedicou a sua vida às grandes causas do nosso estado, como homem justo
e íntegro. Daí porque esta homenagem é um justo e merecido reconhecimento desta
Casa, em nome de todo o povo do Maranhão”, ressaltou o deputado Professor Marco
Aurélio.
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No mesmo tom, o vice-governador do Estado, Carlos Brandão, que também fez questão
de participar da sessão solene, foi à tribuna para reafirmar seu apreço ao magistrado.
“Trago aqui ao Dr. Roberto Veloso um abraço meu e um abraço do governador Flávio
Dino que, por conta de outros compromissos, não pôde estar aqui presente, embora
desejasse”, afirmou Carlos Brandão.
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, também frisou a importância da entrega da mais alta honraria do
Poder Legislativo ao juiz Roberto Veloso. “Além de uma homenagem justa, é um
reconhecimento do seu trabalho não só no Maranhão, mas na vida toda”, disse.
Agradecimento
Após o discurso proferido pelo deputado Professor Marco Aurélio, o juiz Roberto Veloso
ocupou a tribuna, manifestando sua gratidão pela homenagem que lhe foi concedida
pela Assembleia Legislativa.
“Estou muito grato, extremamente agradecido. Agradeço a todos. E devo dizer que esta
homenagem é feita não somente a mim, mas a uma multidão de pessoas que sonham
por um Maranhão melhor, e que inspiram todo o nosso trabalho”, afirmou o juiz federal.
Nascido em Teresina, no Piauí, Roberto Veloso, visivelmente emocionado, ao agradecer
a homenagem, fez um relato de sua trajetória de vida, acentuando passagens marcantes
de sua carreira como promotor de justiça e juiz federal no Maranhão.
Ao encerrar a cerimônia, o deputado Othelino Neto, que presidiu a Sessão Solene,
declarou-se imensamente honrado por ter conduzido os trabalhos, fazendo questão de
lembrar que a homenagem ao magistrado foi aprovada por unanimidade pelos
deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão.
“Foi uma honra para mim presidir esta cerimônia. Fico feliz por esta Casa poder fazer
este justo reconhecimento ao Dr. Roberto Veloso, que se traduz, também, como uma
homenagem extensiva a todo o Poder Judiciário, no esforço conjunto que todos fazemos
em prol da independência, da autonomia e também da união entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário”, ressaltou Othelino.
A sessão solene de entrega da honraria teve a presença maciça de deputados no Plenário
e contou, também, com a participação de diversos juízes federais, desembargadores do
Tribunal de Justiça do Estado, juízes do Judiciário estadual, representantes da Ordem dos
Advogados do Brasil (OAB-MA), além da presença de prefeitos, vereadores e dos exdeputados Stênio Rezende, Deoclides Macedo, Nan Souza e de Maura Jorge, atual
superintendente da Fundação Nacional de Saúde (Funasa), no Maranhão.
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Glalbert Cutrim destaca importância da prorrogação do prazo para gestores
apresentarem informações sobre acúmulos de cargos

O primeiro vice-presidente da Assembleia, Deputado Glalbert Cutrim (PDT), parabenizou
o TCE – Tribunal de Contas do Estado, pela prorrogação de 90 dias para que gestores
públicos informem as providencias que estão sendo adotadas para corrigir eventuais
irregularidades por acúmulo indevido de cargos. O Prazo terminaria ontem (14), e a
prorrogação atende a pedidos de dezenas de gestores, entre os presidentes da
Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Luís, Federação dos Municípios
(Famem) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Para o deputado, a medida é necessária e possibilita um maior aprofundamento na
matéria, evitando que se cometa injustiça com trabalhadores e um possível impacto em
serviços essenciais como a saúde e educação.
“Quero parabenizar o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nonato Lago e os
conselheiros Edmar Cutrim e Jorge Pavão pela decisão em favor dos trabalhadores e do
Maranhão. É preciso destacar que a medida garante um estudo muito mais aprofundado
e se analise casos específicos, para evitar injustiça. Na região metropolitana, por
exemplo, existem casos de professores que são concursados e dão aula no período
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matutino em São Luís, no período vespertino em Paço do Lumiar e no período noturno
pela rede estadual em São José de Ribamar. Como se vê, são três municípios diferentes,
porém com clara compatibilidade.” Destacou o deputado.
Glalbert relatou que é preciso pensar no pai de família que há anos tem um orçamento
contanto com essas três matrículas, e cumpre rigorosamente a sua função, e perder um
deles, trará prejuízo a esses profissionais.
Além disso, com a exoneração em massa, setores da Saúde e da Educação podem ser
afetados em um curto prazo, trazendo prejuízos imensuráveis a sociedade maranhense.
“Esse novo prazo vai possibilitar soluções pontuais para esse impasse e até mesmo troca
de experiencia entre gestores, que podem ser compartilhados pela própria Famem. Uma
das soluções seria a unificação de matrículas em um mesmo município. Sabemos que
existem casos de professores que passaram em dois concursos na mesma cidade, e
também em um terceiro concurso no Estado, ou em município vizinho. Mesmo com a
compatibilidade, por ter três matrículas, esse profissional estaria contrariando o que
rege a legislação. Nesses casos, a unificação da matrícula municipal seria uma solução.”
Disse o deputado.
É preciso também o aperfeiçoamento do sistema para que não seja contabilizado o setor
privado, já que a legislação veda somente o acúmulo de cargo público, o que deve ser
analisado neste novo prazo.
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Deputado Marco Aurélio a caminho da pré-candidatura a prefeito de Imperatriz

O deputado estadual Marco Aurélio

A cada dia a possibilidade do deputado estadual professor Marco Aurélio ser lançado
pré-candidato a prefeito de Imperatriz é mais forte.
Seu partido, o PCdoB discutia o seu nome e o do secretário de infraestrutura do estado,
Clayton Noleto, no entanto, Noleto já anunciou que não disputará as eleições do próximo
ano, ficando clara a opção do partido em lançar o deputado à frente do projeto. Nos
bastidores ouve-se que ainda neste mês de agosto o partido lançará a pré-candidatura.
Político articulado, Marco Aurélio tornou-se um dos deputados mais influentes da
Assembleia Legislativa. Já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça duas
vezes e atualmente lidera o maior bloco parlamentar da casa, com 26 deputados.
Em sintonia com Imperatriz, Marco Aurélio tem sido campeão de votos na cidade. Foi o
vereador mais votado em 2012 e também o deputado mais votado na cidade em 2014 e
2018.
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Outra importante força política da segunda maior cidade do estado é o deputado Rildo
Amaral, do Solidariedade, que também tem dito abertamente que a tendência é apoiar
Marco Aurélio, se este for para a disputa.
Há possibilidade de ser formada uma aliança ampla que envolve lideranças e partidos,
sobretudo da base de apoio do governador Flávio Dino, o que reforça a convicção de ser
esta a principal pré-candidatura a enfrentar o delegado Assis Ramos, atual prefeito da
cidade.
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Ao lado da presidente do Gedema e de deputados, Othelino Neto participa da Marcha
das Margaridas

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do
B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, da procuradora da
Mulher da Alema, deputada Helena Duailibe (SDO), e dos deputados Ricardo Rios (PDT)
e Adelmo Soares (PC do B), participou, nesta quarta-feira (14), da 6ª Marcha das
Margaridas, em Brasília, que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e
de outros países em protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo
de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
“Vivenciamos um momento histórico na Marcha das Margaridas, onde mulheres
trabalhadoras do Maranhão se juntaram a outras dos mais diversos cantos do Brasil e
protagonizaram esse grande movimento. Juntas, pararam a capital brasileira e
mostraram sua força, unidas em um só clamor, na luta por seus direitos. A elas, nenhum
direito a menos. Essa luta também é nossa”, acentuou o presidente Othelino Neto.
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Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
Ana Paula Lobato, presidente do Gedema, presente na Marcha, somou-se à luta. “Nós
nos juntamos com as margaridas – mulheres indígenas, negras e trabalhadoras do Brasil
– para lutarmos por mais justiça, por mais igualdade, por mais democracia e sem
violência em nosso país”, disse.
Bancada maranhense
A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
Já o deputado Adelmo Soares disse que o ato é uma oportunidade de ouvir as
maranhenses. “Vamos continuar lutando em prol do nosso Maranhão, que veio para
fazer história, reunindo mulheres lutadoras, que, com muito trabalho, perseverança e
fé, lutam por seus direitos, igualdade e justiça. Esse é o nosso caminho, dar voz e vez ao
nosso povo para que possamos construir um Maranhão e um Brasil de todos nós”.
Para o deputado Ricardo Rios, o ato é histórico e marca conquistas para as mulheres.
“Nossas maranhenses guerreiras, nordestinas, merecem mais respeito, dignidade e
nenhum tipo de violência. Estou muito feliz por estar aqui. Parabéns às nossas
mulheres”.
Outros agentes políticos maranhenses, que atuam em defesa da mulher, estiverem
presentes na Marcha das Margaridas, entre eles, a senadora Eliziane Gama, o deputado
federal Bira do Pindaré e a secretária de Estado da Mulher, Ana Mendonça.
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Após intervenção da Câmara, TCE prorroga prazo para gestores apresentarem
informações sobre acúmulo de cargos

Os funcionários das Prefeituras, Câmaras Municipais e outros órgãos da administração
pública no Maranhão obtiveram uma importante vitória.
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão (TCE/MA) acolheu parecer, de
autoria do conselheiro Edmar Cutrim, e prorrogou por mais 90 dias o prazo para que
gestores apresentem esclarecimentos detalhados sobre a acumulação, ou não, de cargos
públicos por parte de servidores públicos.
“A prorrogação do prazo, como melhor condição a que regularização de acúmulos ilegais
porventura existentes, ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos
interesses gerais e/ou individuais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou
perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos, nos
termos do art. 21, parágrafo único da LINDB (Lei nº 13.655/18)”, disse o conselheiro em
seu despacho.
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A medida atendeu solicitação formulada pela Câmara Municipal de São Luís que, através
de seus vereadores, vem discutindo o tema com o objetivo de prezar pela legalidade,
mas sem imputar possíveis prejuízos aos funcionários – muito deles com décadas de
serviços prestados.
O prazo para apresentação das informações sobre a situação funcional dos servidores
iria se encerrar nesta quarta-feira (14).
Ontem, os vereadores Pavão Filho (PDT) e Sá Marques (PHS), além da deputada estadual
Helena Duailibe (SD) e representantes da OAB/MA e do Município de São Luís, estiveram
reunidos com o presidente do Tribunal, conselheiro Raimundo Nonato Lago,
oportunidade na qual foi ratificado o pedido de alongamento do prazo.
O pleito foi uma das deliberações formuladas durante audiência pública realizada na
CMSL, na semana passada, e que foi proposta por Pavão Filho, presidente da Comissão
de Constituição e Justiça da Casa.
“Obtivemos uma importante vitória em favor dos servidores públicos. Não defendemos
a ilegalidade. O que defendemos é a forma como a Lei deve ser aplicada, sem atropelar
o direito do trabalhador. A nossa tese é de respeito pelo direito. E isso significa dar um
prazo justo para que estes funcionários se manifestem individualmente. Desta forma,
tenho certeza, evitaremos injustiças”, disse Pavão.
“A dilação [do prazo] beneficia milhares de servidores, que estavam sofrendo com uma
espécie de terrorismo e, agora, terão prazo maior para apresentar suas justificativas
acerca de possíveis acúmulos funcionais. Trata-se de uma decisão razoável e que leva
em consideração a questão social. Afinal, é necessário avaliar caso a caso, para que
injustiças não sejam cometidas e pais e mães de família não sejam prejudicados com o
desempregado. Agradecemos o presidente Nonato Lago, o conselheiro Edmar Cutrim e
aos demais conselheiros que acolheram nossa tese, acerca da questão da
intempestividade do prazo”, afirmou Sá Marques.
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Duarte Jr inicia investigação sobre o caso Cajueiro

Na quarta-feira, 14 de agosto, o deputado estadual Duarte Jr informou medidas em prol
dos moradores da comunidade Cajueiro, em São Luís, que, no dia 12 de agosto sofreram
um processo de reintegração de posse, para que a região dê lugar ao Terminal Portuário
de São Luís, empreendimento sob responsabilidade da construtora TUP (Terminal de Uso
Privado) Porto São Luís.
“Como Presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, estou oficiando a
OAB, DPE e todos os órgãos estaduais e municipais para a garantia dos direitos
fundamentais constitucionais das famílias”, informa Duarte Jr em vídeo publicado em
suas redes sociais.
O requerimento protocolado pelo deputado solicita, de forma imediata, informações
sobre o caso à Secretaria de Estado de Cidades (SECID), Secretaria Estadual de Direitos
Humanos e Participação Popular (SEDIHPOP), Secretaria Municipal da Criança e
Assistência Social (SEMCAS).
Com base nos dados, Duarte Jr irá adotar medidas e realizar ações de garantia e
fiscalização dos direitos dos moradores. No requerimento, o deputado cobra ainda
informações da TUP Porto São Luís sobre a existência de acordos judiciais ou
extrajudiciais envolvendo as famílias e se houve benefício garantido a elas. “E, por fim, a
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quantidade de famílias efetivamente atingidas com a reintegração de posse ocorrida”,
diz Duarte.
Duarte Jr também lamentou a forma como a decisão judicial foi cumprida. “Lamento,
pois essa decisão judicial não fez justiça. Pelo contrário, maculou direitos, não apenas
daquelas famílias, mas de todos os agentes envolvidos”, afirmou Duarte, que destacou
a necessidade de respeito aos direitos constitucionais. “Dentre os quais eu destaco a
dignidade da pessoa humana”, conclui o deputado.
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Relatório do Governo Federal comprova provável fraude nos números do estado

O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, apresentou nesta quintafeira (15) informações do boletim de finanças do Tesouro Nacional que comprovam que
o Governo do Maranhão extrapolou o limite de gastos com o pessoal.
Segundo o parlamentar, quando Flávio Dino assumiu o Governo do Maranhão, o
percentual de despesa de pessoal encontrava-se em 38,7%; hoje, 60,22% da receita
corrente líquida do Estado está comprometida com a folha de pagamento de ativos.
“Em posse desse documento podemos comparar dados a nível nacional com as
informações divulgadas pelo Governo do Estado. Porque, se os dados não forem os
mesmos, está ocorrendo uma fraude, o que merece a atenção da nossa Justiça e da
Assembleia Legislativa”, disse Adriano.
“Entre dados do Tesouro Nacional e os do Governo do Maranhão, claro que os mais
confiáveis são os do governo federal. E podem até provar discrepâncias preocupantes e
levantar dúvidas da veracidade dos números apresentados pelo governo comunista”,
explicou o deputado.
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De acordo com Adriano, a evolução de despesa de pessoal do Estado do Maranhão
cresceu 85% entre 2011 e 2018, sendo a segunda que mais aumentou no Brasil,
perdendo apenas para o Estado do Rio de Janeiro.
“Uma das soluções para esse problema é a retirada de vários cargos comissionados do
Governo do Maranhão. Todos sabemos da apropriação da máquina do Estado por
partidos políticos que apoiaram Flávio Dino nas últimas eleições”, afirmou o deputado.
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Fábio Macedo destaca visita a Dom Pedro em seu discurso na Assembleia Legislativa

O deputado estadual Fábio Macedo destacou em seu discurso na tribuna da Assembleia
Legislativa, a visita que fez a sua cidade natal, Dom Pedro, acompanhado do secretário
de Educação, Felipe Camarão e o ex-prefeito da cidade, Hernando Macedo, onde
realizaram a assinatura das ordens de serviço da construção da quadra poliesportiva do
Centro Educacional Ana Isabel Tavares (escola de maior pontuação no IDEB em todo
Maranhão), e da reforma do Farol do Saber Leônidas Gomes Sousa.
“Para mim foi um orgulho estar em Dom Pedro, junto do secretário de educação,
assinando as ordens de serviço de obras importantes. Primeiro a Escola Ana Isabel
Tavares, que vai ganhar uma quadra coberta, graças ao empenho de alunos e
professores, que atingiram a maior nota de IDEB do estado, realizando um sonho antigo
da comunidade escolar, que é ter um espaço apropriado para as atividades físicas. A
cidade ainda terá o Farol do Saber completamente reformado, por com acervo renovado
para melhor atender os estudantes da cidade”, Disse Fábio Macedo.
As Ordens de Serviços para o início de obras, integram as ações do Programa Escola
Digna que já reformou, revitalizou e construiu diversos equipamentos educacionais por
todo o Maranhão. A reforma do Farol do Saber Prof. Leônidas Gomes de Sousa, que foi
uma solicitação de Fábio Macedo através de uma indicação, contará com investimentos
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de R$ 223.500,00. Já o Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, receberá investimentos de
R$ 1.052.285,00 e realizará sonho antigo da comunidade escolar.
O parlamentar pedetista ainda esteve no município de Presidente Dutra, assinando a
ordem de serviço para a reforma do Centro Educa Mais Remy Soares, escola da rede
pública estadual que oferta educação em tempo integral. A obra terá um investimento
de mais de R$ 3 milhões de reais.
Iema Dom Pedro

Ainda em Dom Pedro, Fábio Macedo, junto de Felipe Camarão e Hernando Macedo,
visitaram o terreno que será construído o Iema de Dom Pedro. As obras estavam
paralisadas por conta de erros da empresa que fora contratada para realizar os serviços,
mas em em breve serão retomadas, aguardando apenas nova licitação.
“A construção do Iema em Dom Pedro foi fruto de um pleito nosso ao Governador Flávio
Dino, que sempre atende as nossas demandas. Agradeço a ele e ao secretário Felipe por
investir na educação da nossa cidade”, afirmou Macedo.
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Zé Inácio destaca a participação das mulheres maranhenses na 6ª Marcha da Margaridas

O deputado Zé Inácio usou a tribuna nesta quinta-feira (15) para destacar a Marcha das
Mulheres Indígenas e Marcha das Margaridas, maior mobilização de mulheres no país,
que aconteceu em Brasília do dia 09 ao dia 13.
Em sua 6ª edição, a Marcha das Margaridas teve como lema “Margaridas na luta por um
brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”.
A marcha que é realizada desde o ano 2000, recebe este nome em homenagem a líder
sindical e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, que foi assassinada no dia 12 de
agosto de 1983, em Alagoa Grande/PB, porque lutava pelos direitos de trabalhadores
que eram explorados por usineiros e latifundiários da região do brejo paraibano.
Nesta última marcha, mais de 100 mil mulheres, do campo, da floresta e das águas de
todo o brasil e de 26 países de todos os continentes, participaram levando reivindicações
e propostas do campo para o centro do poder, sempre com foco na igualdade de gênero,
combate à fome e à violência.
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“Foram 100 mil mulheres em Brasília, sendo mais de quatro mil mulheres maranhenses
nessa 6ª marcha que com certeza, a maior, melhor e a mais importante de todas porque
o momento exige de nós essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos
direitos”, disse Zé Inácio.
Dentre as pautas apresentadas pelas margaridas em marcha, está um documento ao
Governo Federal com as principais reivindicações das mulheres do campo e da cidade, e
uma carta ao Congresso Nacional pedindo a aprovação de projetos de lei que ampliam
direitos e garantem benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
As Margaridas apresentaram e anunciaram ao Brasil uma plataforma política pela qual
lutam todos os dias, em defesa dos seus direitos, do meio ambiente, pela construção de
uma sociedade livre de violência de gênero e racial, e por um país sem homofobia e sem
intolerância religiosa.
Com o tema: “Território: Nosso Corpo, Nosso Espírito”. A Marcha da Mulheres Indígenas
contou com a participação de 300 povos diferentes, representados por mulheres
indígenas de várias tribos.
“Essa marcha é uma conquista de muitas mulheres pertencentes a diversos povos
indígenas que lutam diariamente a fim de dar visibilidade e voz para as suas causas
próprias. A marcha é fruto de uma extensa luta por reconhecimento e espaço dentro dos
movimentos indígenas e perante a sociedade brasileira”, disse o parlamentar.
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Procuradora da Mulher, Helena Duailibe, participa da Marcha das Margaridas

A Procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa, Helena Duailibe, esteve n
companhia do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino
Neto (PC do B), ao lado de sua esposa, Ana Paula Lobato, presidente do Gedema e de
deputados participando na quarta-feira (14), da 6ª Marcha das Margaridas, em Brasília,
que reuniu milhares de mulheres de todos os cantos do Brasil e de outros países em
protesto contra a retirada de direitos, o machismo e qualquer tipo de violência.
Nesta edição, a Marcha, considerada a maior da América Latina, teve como tema
“Margaridas na luta por um Brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade
e livre violência”.
Cerca de 100 mil mulheres estiveram na grande marcha, percorrendo cerca de 3 km
entre o Parque da Cidade e a Esplanada dos Ministérios. A maior delegação foi a do
Maranhão, que levou mais de mais de 80 ônibus com mulheres indígenas, quebradeiras
de coco, agricultoras, camponesas, sem-terra, acampadas, assalariadas, trabalhadoras
rurais, artesãs, seringueiras, pescadoras, ribeirinhas, quilombolas e outras do cenário
rural, abrilhantada pelas batucadas das matracas e pandeirões do Boi da Pindoba, um
dos maiores e mais tradicionais bumba-meu-boi da cultura maranhense.
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

A procurada da Mulher na Assembleia Legislativa, deputada Helena Duailibe, enfatizou
a importância de estar presente na ação para mostrar a força da Bancada Maranhense.
“Estamos nos ombreando a todos as mulheres para que elas saibam que no Maranhão
nós estamos juntas, lutando para que todos os seus direitos sejam cada vez mais
respeitados. Estamos aqui para mostrar a força da bancada do Maranhão, para dar força
às mulheres, não só do nosso do nosso estado, mas de todo o Brasil”.
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Representantes do turismo solicitam reabertura de comissão específica do setor na
Assembleia Legislativa
O presidente da Associação Maranhense de Mídias Especializadas em Turismo e Cultura,
AMMETURC, Marcos Davi, acompanhado de representantes ligados ao Turismo e
Cultura do Maranhão, participaram de reunião com o deputado estadual, Yglesio, na
tarde desta quinta-feira (15). Durante o encontro, o grupo entregou carta de intenção
solicitando a reabertura da Comissão Especial do Turismo da Assembleia Legislativa.

O projeto de resolução da criação da Comissão havia sido entregue a ex-deputada, Nina
Melo e atualmente encontrava-se arquivado. O deputado Yglesio comprometeu-se em
desarquivar o projeto e dar andamento não apenas a criação, como também apoiar o
setor nas demandas.
De acordo com o presidente da AMMETURC, e também apresentador do programa de
TV Mundo Passaporte, Marcos Davi, é necessário avançar nas demandas urgentes e
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recorrentes do turismo do Estado, uma vez que desde 2016, o pedido da comissão estava
arquivado na Casa.
“Voltamos a Assembleia no intuito de buscarmos apoio para a criação efetiva da
comissão. Entendemos que este é um passo importante no desenvolvimento do setor, e
o deputado Iglesio além de receber prontamente o grupo, também se comprometeu em
fortalecer a voz do turismo na Assembleia”, disse Marcos Davi.
O deputado Yglesio, por sua vez recebeu o documento de intenção do setor, e durante
o encontro reafirmou seu compromisso em desarquivar o pedido de criação da
comissão. “Me comprometo em apoiar a causa na criação da comissão em atenção total
ao setor e assim fortalecer os destinos do estado”, garantiu o deputado. Marcos Davi
concluiu, afirmando que já existe um canal de diálogo aberto com a Câmara de
Vereadores de São Luís, onde protocolará carta de intenção com o mesmo objetivo de
criar Comissão de Turismo também na esfera municipal e finalizou dizendo que “o setor
produtivo, as entidades ligadas ao turismo e o governo do estado, já contam com
atividades e reuniões constantes para tratativas de ações positivas no setor e as
inserções da Assembleia e Camara Municipal ampliarão esse debate e trarão resultados
importantes ao segmento e a geração de oportunidades ao Maranhão”.
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Zé Inácio destaca a participação das mulheres maranhenses na 6ª Marcha da Margaridas
O Deputado Zé Inácio usou a tribuna nesta quinta-feira (15) para destacar a Marcha das
Mulheres Indígenas e Marcha das Margaridas, maior mobilização de mulheres no país,
que aconteceu em Brasília do dia 09 ao dia 13.

Em sua 6ª edição, a Marcha das Margaridas teve como lema “Margaridas na luta por um
brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”.
A marcha que é realizada desde o ano 2000, recebe este nome em homenagem a líder
sindical e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, que foi assassinada no dia 12 de
agosto de 1983, em Alagoa Grande/PB, porque lutava pelos direitos de trabalhadores
que eram explorados por usineiros e latifundiários da região do brejo paraibano.
Nesta última marcha, mais de 100 mil mulheres, do campo, da floresta e das águas de
todo o brasil e de 26 países de todos os continentes, participaram levando reivindicações
e propostas do campo para o centro do poder, sempre com foco na igualdade de gênero,
combate à fome e à violência.
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“Foram 100 mil mulheres em Brasília, sendo mais de quatro mil mulheres maranhenses
nessa 6ª marcha que com certeza, a maior, melhor e a mais importante de todas porque
o momento exige de nós essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos
direitos.”, disse Zé Inácio.
Dentre as pautas apresentadas pelas margaridas em marcha, estáum documento ao
Governo Federal com as principais reivindicações das mulheres do campo e da cidade, e
uma carta ao Congresso Nacional pedindo a aprovação de projetos de lei que ampliam
direitos e garantem benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
As Margaridas apresentaram e anunciaram ao Brasil uma plataforma política pela qual
lutam todos os dias, em defesa dos seus direitos, do meio ambiente, pela construção de
uma sociedade livre de violência de gênero e racial, e por um país sem homofobia e sem
intolerância religiosa.
Com o tema: “Território: Nosso Corpo, Nosso Espírito”. A Marcha da Mulheres Indígenas
contou com a participação de 300 povos diferentes, representados por mulheres
indígenas de várias tribos.
“Essa marcha é uma conquista de muitas mulheres pertencentes a diversos povos
indígenas que lutam diariamente a fim de dar visibilidade e voz para as suas causas
próprias. A marcha é fruto de uma extensa luta por reconhecimento e espaço dentro dos
movimentos indígenas e perante a sociedade brasileira.”, disse o parlamentar.
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Glalbert Cutrim destaca importância da prorrogação do prazo para gestores
apresentarem informações sobre acúmulos de cargos
O primeiro vice-presidente da Assembleia, Deputado Glalbert Cutrim (PDT), parabenizou
o TCE – Tribunal de Contas do Estado, pela prorrogação de 90 dias para que gestores
públicos informem as providencias que estão sendo adotadas para corrigir eventuais
irregularidades por acúmulo indevido de cargos.

O Prazo terminaria ontem (14), e a prorrogação atende a pedidos de dezenas de
gestores, entre os presidentes da Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Luís,
Federação dos Municípios (Famem) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB).
Para o deputado, a medida é necessária e possibilita um maior aprofundamento na
matéria, evitando que se cometa injustiça com trabalhadores e um possível impacto em
serviços essenciais como a saúde e educação.
“Quero parabenizar o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nonato Lago e os
conselheiros Edmar Cutrim e Jorge Pavão pela decisão em favor dos trabalhadores e do
Maranhão. É preciso destacar que a medida garante um estudo muito mais aprofundado
e se analise casos específicos, para evitar injustiça. Na região metropolitana, por
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exemplo, existem casos de professores que são concursados e dão aula no período
matutino em São Luís, no período vespertino em Paço do Lumiar e no período noturno
pela rede estadual em São José de Ribamar. Como se vê, são três municípios diferentes,
porém com clara compatibilidade.” Destacou o deputado.
Glalbert relatou que é preciso pensar no pai de família que há anos tem um orçamento
contanto com essas três matrículas, e cumpre rigorosamente a sua função, e perder um
deles, trará prejuízo a esses profissionais.
Além disso, com a exoneração em massa, setores da Saúde e da Educação podem ser
afetados em um curto prazo, trazendo prejuízos imensuráveis a sociedade maranhense.
“Esse novo prazo vai possibilitar soluções pontuais para esse impasse e até mesmo troca
de experiencia entre gestores, que podem ser compartilhados pela própria Famem. Uma
das soluções seria a unificação de matrículas em um mesmo município. Sabemos que
existem casos de professores que passaram em dois concursos na mesma cidade, e
também em um terceiro concurso no Estado, ou em município vizinho. Mesmo com a
compatibilidade, por ter três matrículas, esse profissional estaria contrariando o que
rege a legislação. Nesses casos, a unificação da matrícula municipal seria uma solução.”
Disse o deputado.
É preciso também o aperfeiçoamento do sistema para que não seja contabilizado o setor
privado, já que a legislação veda somente o acúmulo de cargo público, o que deve ser
analisado neste novo prazo.
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Evangelista destaca núcleo ecológico da Defensoria Pública no Bacanga

Em 60 dias, o Núcleo Ecológico da Defensoria Pública na área Itaqui Bacanga, em São
Luís, será entregue à comunidade. A unidade, primeira do Brasil, é compromisso de
campanha, garantido por meio de recurso de emenda parlamentar do deputado Neto
Evangelista (DEM).
Esta semana, o democrata participou da apresentação do projeto de implantação desse
importante equipamento na defesa dos direitos do cidadão. A estrutura autosustentável
atende ao projeto “Defensoria perto de Você”, que busca facilitar o acesso da população
à assistência jurídica integral e gratuita. Pelo menos 300 mil pessoas serão beneficiadas.
Marcelina, liderança da área Itaqui Bacanga, disse que as coisas acontecem quando se
tem objetivo e direcionamento.
“A comunidade precisava da Defensoria na região. Nós acreditamos e solicitamos ao
deputado Neto Evangelista, que se comprometeu, durante a campanha de 2018, a trazer
o Núcleo da DPE para a área Itaqui Bacanga. E em janeiro de 2019, ele anunciou a
destinação de emenda para implantação da unidade”, disse.
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Outra moradora da comunidade, Karla Almeida, elogiou e agradeceu ao parlamentar
pela atitude.
“Nós estamos cansados de tantas promessas. Estou muito grata por você devolver a
nossa comunidade a esperança na política. Obrigado por trazer dignidade à nossa
comunidade”, relatou.
“Ele fez acontecer o Núcleo do Itaqui Bacanga. Mostrou para a população e para a
Defensoria que a sua preocupação com as pessoas vai além do imediatismo. Ele se
preocupou com o futuro dessa gente. Garantir os direitos dessas pessoas vai impactar
profundamente essa comunidade”, disse o subdefensor do estado Gabriel Furtado.

Já o defensor público-geral, Alberto Bastos, atribuiu a implantação do Núcleo Ecológico
da DPE à força da sociedade civil organizada da região e à sensibilidade do deputado
Neto Evangelista.
“O deputado Neto demonstrou, mais uma vez, por meio de uma emenda no orçamento
da Defensoria, sua sensibilidade para com as questões sociais”, destacou.
O deputado Neto Evangelista disse que o momento era de gratidão pela certeza absoluta
de que daqui a alguns dias será garantido a milhares de pessoas o direito de acesso à
Justiça.
“A presença do Núcleo Ecológico da DPE na área Itaqui Bacanga resgatará a dignidade
dessas pessoas. Estou muito feliz por proporcionar a esses moradores, por meio da
Defensoria, conhecimento quanto aos seus direitos e garantias”, concluiu o democrata.
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Fábio Macedo destaca visita a Dom Pedro em seu discurso na AL-MA

O deputado estadual Fábio Macedo destacou em seu discurso na tribuna da Assembleia
Legislativa, a visita que fez a sua cidade natal, Dom Pedro, acompanhado do secretário
de Educação, Felipe Camarão e o ex-prefeito da cidade, Hernando Macedo, onde
realizaram a assinatura das ordens de serviço da construção da quadra poliesportiva do
Centro Educacional Ana Isabel Tavares (escola de maior pontuação no IDEB em todo
Maranhão), e da reforma do Farol do Saber Leônidas Gomes Sousa.
“Para mim foi um orgulho estar em Dom Pedro, junto do secretário de educação,
assinando as ordens de serviço de obras importantes. Primeiro a Escola Ana Isabel
Tavares, que vai ganhar uma quadra coberta, graças ao empenho de alunos e
professores, que atingiram a maior nota de IDEB do estado, realizando um sonho antigo
da comunidade escolar, que é ter um espaço apropriado para as atividades físicas. A
cidade ainda terá o Farol do Saber completamente reformado, por com acervo renovado
para melhor atender os estudantes da cidade”, Disse Fábio Macedo.
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As Ordens de Serviços para o início de obras, integram as ações do Programa Escola
Digna que já reformou, revitalizou e construiu diversos equipamentos educacionais por
todo o Maranhão. A reforma do Farol do Saber Prof. Leônidas Gomes de Sousa, que foi
uma solicitação de Fábio Macedo através de uma indicação, contará com investimentos
de R$ 223.500,00. Já o Centro de Ensino Ana Isabel Tavares, receberá investimentos de
R$ 1.052.285,00 e realizará sonho antigo da comunidade escolar.
O parlamentar pedetista ainda esteve no município de Presidente Dutra, assinando a
ordem de serviço para a reforma do Centro Educa Mais Remy Soares, escola da rede
pública estadual que oferta educação em tempo integral. A obra terá um investimento
de mais de R$ 3 milhões de reais.
Iema Dom Pedro
Ainda em Dom Pedro, Fábio Macedo, junto de Felipe Camarão e Hernando Macedo,
visitaram o terreno que será construído o Iema de Dom Pedro. As obras estavam
paralisadas por conta de erros da empresa que fora contratada para realizar os serviços
mas em em breve serão retomadas, aguardando apenas nova licitação.
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“A construção do Iema em Dom Pedro foi fruto de um pleito nosso ao Governador Flávio
Dino, que sempre atende as nossas demandas. Agradeço a ele e ao secretário Felipe por
investir na educação da nossa cidade”, afirmou Macedo.
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Presidente da Assembleia Legislativa tem ocupado cada vez ais as pautas nacionais e dos
debates institucionais, construindo influência para as eleições de 2020 e se
consolidando-se como nome de peso para 2022

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA EM EVENTO PARA DISCUTIR A BASE DE ALCÂNTARA: presença nos temas de
importância para o Maranhão

O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), presidente da Assembleia Legislativa, já
declarou que pretende ser candidato a senador nas eleições de 2022.
E todos os seus movimentos apontam para a construção de um projeto de consolidação
neste sentido – desde a reeleição antecipada, e quase unânime, para o comando da Casa
até as articulações políticas para o pleito de 2020.
E é na condição de pretenso candidato majoritário que o deputado agora se movimenta
também nos debates de maior peso para o Maranhão no cenário nacional.
Othelino participa ativamente do debate sobre o aluguel do Parque dos Lençóis
Maranhenses e da Base de Alcântara, crítica a postura do presidente Jair Bolsonaro (PSL)
em relação aos nordestinos e está sempre em Brasília em busca de investimentos no
Maranhão.
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COM AS MULHERES NA MARCHA DAS MARGARIDAS, EM BRASÍLIA; presença constante em Brasília fortalece
imagem de liderança estadual

Na mais recente ida à capital federal, participou da Marcha das Margaridas, histórico
movimento feminista e rural, que reúne mulheres agricultoras de todo o país para
discutir políticas de inclusão.
O presidente da Assembleia Legislativa constrói, com essa movimentação, uma imagem
de líder sólido, envolvido com as questões do Maranhão e do Brasil.
E se consolida como opção de renovação no Senado Federal…
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Wellington denuncia descumprimento de lei que impede demissão de cobradores e
exige fiscalização do MP e da OAB

Deputado Wellington cobra ação do MP e da OAB contra demissão em massa de cobradores

O deputado estadual Wellington do Curso pronunciou-se, na manhã desta quinta-feira
(15), sobre representação protocolada no Ministério Público e OAB sobre o
descumprimento da lei municipal nº 3.676/98 que proíbe a demissão de cobradores do
sistema de transporte público com a implantação de bilhetagem automática.
Segundo Wellington, a lei municipal que implantou o sistema de bilhetagem automática
no serviço de transporte urbano de São Luís proíbe a demissão de cobradores em função
da modernização, no entanto, dezenas de cobradores estão sendo demitidos e o poder
executivo municipal tem se omitido diante do descumprimento da norma, fato que torna
a demissão dos cobradores ilegal.
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Documento em que Wellington cobra fiscalização dos órgãos competentes

“O prefeito Edivaldo Holanda Júnior, de forma irresponsável, descumpre lei municipal ao
permitir que dezenas de cobradores sejam demitidos! Diante da ilegalidade dessas
demissões, protocolei representação no Ministério Público e na OAB a fim de que sejam
tomadas as devidas providências diante do descumprimento da lei 6.676/98 que proíbe
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a demissão de cobradores pelas empresas em função da implantação do sistema de
bilhetagem automática. Além disso, o pedido requer a responsabilização das empresas
que vem efetuando as demissões e da prefeitura que permite que essa ilegalidade
ocorra. Se existe uma lei vigente, está precisa ser cumprida tanto pela administração
pública, quanto pela sociedade em geral em função do princípio constitucional da
legalidade. Continuaremos na luta contra a demissão dos cobradores que atuam no
transporte público de São Luís”, disse Wellington.
Assista ao vídeo:
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Relatório do Governo Federal comprova provável fraude nos números do estado

Informações do boletim de finanças do Tesouro Nacional comprovam que o Governo do Maranhão extrapolou
o limite de gastos com o pessoal

O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, apresentou nesta quintafeira (15) informações do boletim de finanças do Tesouro Nacional que comprovam que
o Governo do Maranhão extrapolou o limite de gastos com o pessoal.
Segundo o parlamentar, quando Flávio Dino assumiu o Governo do Maranhão, o
percentual de despesa de pessoal encontrava-se em 38,7%; hoje, 60,22% da receita
corrente líquida do Estado está comprometida com a folha de pagamento de ativos.
“Em posse desse documento podemos comparar dados a nível nacional com as
informações divulgadas pelo Governo do Estado. Porque, se os dados não forem os
mesmos, está ocorrendo uma fraude, o que merece a atenção da nossa Justiça e da
Assembleia Legislativa”, disse Adriano.
“Entre dados do Tesouro Nacional e os do Governo do Maranhão, claro que os mais
confiáveis são os do governo federal. E podem até provar discrepâncias preocupantes e
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levantar dúvidas da veracidade dos números apresentados pelo governo comunista”,
explicou o deputado.
De acordo com Adriano, a evolução de despesa de pessoal do Estado do Maranhão
cresceu 85% entre 2011 e 2018, sendo a segunda que mais aumentou no Brasil,
perdendo apenas para o Estado do Rio de Janeiro.
“Uma das soluções para esse problema é a retirada de vários cargos comissionados do
Governo do Maranhão. Todos sabemos da apropriação da máquina do Estado por
partidos políticos que apoiaram Flávio Dino nas últimas eleições”, afirmou o deputado.
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Zé Inácio destaca participação de mulheres maranhenses na 6ª Marcha da Margaridas

Zé Inácio disse que o momento exige coragem e resistência

O deputado estadual Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia Legislativa nesta quintafeira (15) para destacar a Marcha das Mulheres Indígenas e Marcha das Margaridas,
maior mobilização de mulheres no país, que aconteceu em Brasília do dia 9 ao dia 13.
Em sua 6ª edição, a Marcha das Margaridas teve como lema “Margaridas na luta por um
brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”.
A marcha que é realizada desde o ano 2000, recebe este nome em homenagem a líder
sindical e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, que foi assassinada no dia 12 de
agosto de 1983, em Alagoa Grande/PB, porque lutava pelos direitos de trabalhadores
que eram explorados por usineiros e latifundiários da região do brejo paraibano.
Nesta última marcha, mais de 100 mil mulheres, do campo, da floresta e das águas de
todo o brasil e de 26 países de todos os continentes, participaram levando reivindicações
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e propostas do campo para o centro do poder, sempre com foco na igualdade de gênero,
combate à fome e à violência.
“Foram 100 mil mulheres em Brasília, sendo mais de quatro mil mulheres maranhenses
nessa 6ª marcha que com certeza, a maior, melhor e a mais importante de todas porque
o momento exige de nós essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos
direitos.”, disse Zé Inácio.
Dentre as pautas apresentadas pelas margaridas em marcha, está um documento ao
Governo Federal com as principais reivindicações das mulheres do campo e da cidade, e
uma carta ao Congresso Nacional pedindo a aprovação de projetos de lei que ampliam
direitos e garantem benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras rurais.
As Margaridas apresentaram e anunciaram ao Brasil uma plataforma política pela qual
lutam todos os dias, em defesa dos seus direitos, do meio ambiente, pela construção de
uma sociedade livre de violência de gênero e racial, e por um país sem homofobia e sem
intolerância religiosa.
Com o tema: “Território: Nosso Corpo, Nosso Espírito”. A Marcha da Mulheres Indígenas
contou com a participação de 300 povos diferentes, representados por mulheres
indígenas de várias tribos.
“Essa marcha é uma conquista de muitas mulheres pertencentes a diversos povos
indígenas que lutam diariamente a fim de dar visibilidade e voz para as suas causas
próprias. A marcha é fruto de uma extensa luta por reconhecimento e espaço dentro dos
movimentos indígenas e perante a sociedade brasileira.”, disse o parlamentar.
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Deputado Fábio Macedo destaca visita ao município de Dom Pedro

O deputado estadual Fábio Macedo destacou em seu discurso na tribuna da
Assessembleia Legislativa, a visita que fez a sua cidade natal, Dom Pedro, acompanhado
do secretário de Educação, Felipe Camarão e o ex-prefeito da cidade, Hernando Macedo,
onde realizaram a assinatura das ordens de serviço da construção da quadra
poliesportiva do Centro Educacional Ana Isabel Tavares (escola de maior pontuação no
IDEB em todo Maranhão), e da reforma do Farol do Saber Leônidas Gomes Sousa.
“Para mim foi um orgulho estar em Dom Pedro, junto do secretário de educação,
assinando as ordens de serviço de obras importantes. Primeiro a Escola Ana Isabel
Tavares, que vai ganhar uma quadra coberta, graças ao empenho de alunos e
professores, que atingiram a maior nota de IDEB do estado, realizando um sonho antigo
da comunidade escolar, que é ter um espaço apropriado para as atividades físicas. A
cidade ainda terá o Farol do Saber completamente reformado, com acervo renovado
para melhor atender os estudantes da cidade”, disse Fábio Macedo.
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As Ordens de Serviços para o início de obras integram as ações do Programa Escola
Digna, que já reformou, revitalizou e construiu diversos equipamentos educacionais por
todo o Maranhão. A reforma do Farol do Saber Prof. Leônidas Gomes de Sousa, que foi
uma solicitação de Fábio Macedo, por meio de indicação, contará com investimentos de
R$ 223.500,00. Já o Centro de Ensino Ana Isabel Tavares receberá investimentos de R$
1.052.285,00 e realizará sonho antigo da comunidade escolar.
O parlamentar pedetista ainda esteve no município de Presidente Dutra, assinando a
ordem de serviço para a reforma do Centro Educa Mais Remy Soares, escola da rede
pública estadual que oferta educação em tempo integral. A obra terá um investimento
de mais de R$ 3 milhões de reais.
Iema Dom Pedro
Ainda em Dom Pedro, Fábio Macedo, junto de Felipe Camarão e Hernando Macedo,
visitou o terreno que será construído o Iema de Dom Pedro. As obras estavam
paralisadas por conta de erros da empresa que fora contratada para realizar os serviços,
mas em em breve serão retomadas, aguardando apenas nova licitação.
“A construção do Iema em Dom Pedro foi fruto de um pleito nosso ao Governador Flávio
Dino, que sempre atende às nossas demandas. Agradeço a ele e ao secretário Felipe por
investir na educação da nossa cidade”, afirmou Macedo.
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Juiz federal Roberto Veloso recebe medalha na Assembleia Legislativa

Juiz Roberto Veloso

Em sessão solene, a Assembleia Legislativa concedeu a maior comenda do Poder
Legislativo do Maranhão, ao juiz federal Roberto Carvalho Veloso, ex-presidente da
Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
A concessão da comenda foi fruto de um Projeto de Resolução Legislativa proposto pelo
deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), aprovado por unanimidade pelo Plenário da
Casa. Ao abrir a sessão solene, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado
Othelino Neto (PCdoB), deu boas-vindas ao homenageado, agraciado com a Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman.
“Para a nossa Assembleia Legislativa, esta data é uma data especial e vivemos agora um
momento muito importante, tanto que fiz questão de estar aqui, participando e
presidindo esta sessão, para dizer ao Dr. Roberto Veloso que, aqui mesmo nesta Casa,
onde anteriormente recebera o Título de Cidadão Maranhense, agora recebe a Medalha
Manuel Beckman, a nossa maior comenda, concedida por voto unânime de todos os
membros desta Casa”, ressaltou Othelino Neto.
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Vice-governador Carlos Brandão, juiz Roberto Veloso e o presidente da AL-MA, Othelino Neto

Participaram da sessão solene o vice-governador do Estado, Carlos Brandão; o
presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ-MA), desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos; o procurador geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho; o juiz
federal Valterson de Lima, diretor do Fórum Federal de São Luís, e o juiz federal Newton
Pereira Ramos, vice-presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil (Ajufe).
Roberto Veloso ocupou a tribuna, manifestando sua gratidão pela homenagem que lhe
foi concedida pela Assembleia Legislativa. “Estou muito grato, extremamente
agradecido. Agradeço a todos. E devo dizer que esta homenagem é feita não somente a
mim, mas a uma multidão de pessoas que sonham por um Maranhão melhor, e que
inspiram todo o nosso trabalho”, afirmou.
Nascido em Teresina, no Piauí, Roberto Veloso, visivelmente emocionado, ao agradecer
a homenagem, fez um relato de sua trajetória de vida, acentuando passagens marcantes
de sua carreira como promotor de justiça e juiz federal no Maranhão.
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Zé Inácio participa da 6ª Marcha das Margaridas e destaca presença maranhense

Em sua 6ª edição, a Marcha das Margaridas teve como lema “Margaridas na luta por um brasil com soberania
popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”

O deputado Zé Inácio usou a tribuna, na manhã de quinta-feira (15), para destacar a
Marcha das Mulheres Indígenas e a Marcha das Margaridas, maior mobilização de
mulheres no país, que aconteceu em Brasília, do dia 9 ao dia 14 de agosto.
Em sua 6ª edição, a Marcha das Margaridas teve como lema “Margaridas na luta por um
brasil com soberania popular, democracia, justiça, igualdade e livre de violência”.
A Marcha, que é realizada desde o ano 2000, recebe este nome em homenagem a líder
sindical e trabalhadora rural Margarida Maria Alves, assassinada no dia 12 de agosto de
1983, em Alagoa Grande/PB, porque lutava pelos direitos de trabalhadores explorados
por usineiros e latifundiários da região do brejo paraibano. Na marcha deste ano, mais
de 100 mil mulheres do campo, da floresta e das águas de todo o brasil e de 26 países
de todos os continentes, participaram levando reivindicações e propostas do campo para
o centro do poder, sempre com foco na igualdade de gênero, combate à fome e à
violência.
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“Foram 100 mil mulheres em Brasília, sendo mais de quatro mil mulheres maranhenses
nessa 6ª marcha que, com certeza, a maior, melhor e a mais importante de todas porque
o momento exige de nós essa coragem e essa resistência para fazer valer os nossos
direitos.”, disse Zé Inácio.
Dentre as pautas apresentadas pelas margaridas em marcha, está um documento ao
Governo Federal com as principais reivindicações das mulheres do campo e da cidade e
uma carta ao Congresso Nacional pedindo a aprovação de projetos de lei que ampliam
direitos e garantem benefícios aos trabalhadores e trabalhadoras rurais. As Margaridas
apresentaram e anunciaram ao Brasil uma plataforma política pela qual lutam todos os
dias, em defesa dos seus direitos, do meio ambiente, pela construção de uma sociedade
livre de violência de gênero e racial, e por um país sem homofobia e sem intolerância
religiosa.
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Othelino lamenta ataques de Jair Bolsonaro contra oposição

Jair Bolsonaro voltou a criticar partidos da esquerda ao afirmar que iria “varrer a turma vermelha do Brasil”

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
lamentou falas do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL), que voltou a criticar
partidos da esquerda ao afirmar que iria “varrer a turma vermelha do Brasil” nas
próximas eleições. A declaração ocorreu em discurso durante inauguração de uma
escola, na cidade de Parnaíba, no Piauí.
“Lamentável o presidente Bolsonaro chamar as correntes políticas que lhe fazem
oposição de bandidos e autoritários. Quando comete esse palavreado chulo, parece
estar olhando com frequência para o espelho”, escreveu Othelino.
Bolsonaro esteve acompanhado do prefeito Francisco Assis Moraes de Souza, o Mão
Santa (MDB-PI), e voltou a disparar contra opositores.
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Adriano aponta provável fraude em dados do MA sobre gasto com pessoal

O deputado estadual Adriano Sarney (PV), líder da oposição, apresentou nesta quintafeira (15) informações do boletim de finanças do Tesouro Nacional que comprovam que
o Governo do Maranhão extrapolou o limite de gastos com o pessoal.
Segundo o parlamentar, quando Flávio Dino assumiu o Governo do Maranhão, o
percentual de despesa de pessoal encontrava-se em 38,7%; hoje, 60,22% da receita
corrente líquida do Estado está comprometida com a folha de pagamento de ativos.
“Em posse desse documento podemos comparar dados a nível nacional com as
informações divulgadas pelo Governo do Estado. Porque, se os dados não forem os
mesmos, está ocorrendo uma fraude, o que merece a atenção da nossa Justiça e da
Assembleia Legislativa”, disse Adriano.
“Entre dados do Tesouro Nacional e os do Governo do Maranhão, claro que os mais
confiáveis são os do governo federal. E podem até provar discrepâncias preocupantes e
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levantar dúvidas da veracidade dos números apresentados pelo governo comunista”,
explicou o deputado.
De acordo com Adriano, a evolução de despesa de pessoal do Estado do Maranhão
cresceu 85% entre 2011 e 2018, sendo a segunda que mais aumentou no Brasil,
perdendo apenas para o Estado do Rio de Janeiro.
“Uma das soluções para esse problema é a retirada de vários cargos comissionados do
Governo do Maranhão. Todos sabemos da apropriação da máquina do Estado por
partidos políticos que apoiaram Flávio Dino nas últimas eleições”, afirmou o deputado.
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Daniella Tema defende políticas públicas para a juventude do MA

A deputada estadual Daniella Tema (DEM), durante o ato político da Semana na
Juventude realizado nesta semana, na Assembleia Legislativa, defendeu mais
investimentos e políticas públicas para a juventude, para a parlamentar, é preciso
acreditar cada vez mais no potencial dos jovens.
“É uma alegria para todos nós, participar deste momento histórico com a lei da Semana
Estadual já sancionada. A Juventude, representa um dos pilares do nosso mandato.
Nosso objetivo é estender a Semana da Juventude para todo o estado para que
possamos fomentar políticas públicas. Precisamos continuar investimento e acreditando
na capacidade que nós jovens possuem de construir uma sociedade mais justa e plural”,
declarou Daniella Tema.
O ato político da Semana da Juventude integra a programação da Semana Estadual da
Juventude, instituída pela Lei 11.082, sancionada no dia 24 de julho deste ano, que tem
o objetivo de ampliar o diálogo com a juventude maranhense, por meio da promoção de
atividades diversas de cultura, esportes e lazer, além do estímulo ao debate sobre
educação, trabalho e sobre políticas públicas.
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“A lei da Semana Estadual da Juventude representa um avanço importante, porque ela
se consolida com debates, espaços de formação e atividades que culturais para os
jovens. Esperamos que a partir deste ato, possamos avançar ainda mais para todo
estado, tenho certeza que o governador Flávio Dino será sensível com as nossas pautas”,
afirmou a secretária de estado da juventude, Tatyana Pereira.
Estiveram também presentes no ato político da Semana Estadual da Juventude no
auditório Fernando Falcão, o secretário de Direitos Humanos e Participação Popular,
Francisco Gonçalves, secretário Estadual de Igualdade Racial, Gerson Pinheiro, deputado
estadual Duarte Jr, Dennis Ribeiro, presidente da JSPDT, Thalia Coelho da UBES e o
secretário de Juventude, Altemir Aragão de São Mateus.
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Roberto Costa destaca parceria Governo/Prefeitura por água e esgoto em Bacabal

Na tarde da última segunda-feira (12), o deputado estadual Roberto Costa (MDB),
repercutiu na tribuna da Assembleia Legislativa a parceria entre o Governo do Estado e
Prefeitura de Bacabal em prol de melhorias no Sistema de Abastecimento de Água e
Esgoto (SAAE) no município. A parceria trata da contratação de Carlos Alberto,
especialista na área, indicado pelo Governo do Estado.
Carlos Alberto é engenheiro, já atuou também com trabalho de destaque no setor
elétrico como representante da Cemar no Comitê Coordenador de Operações da Região
Norte e Nordeste e na Caema, em São Luís. Atuou na Associação Nacional dos Serviços
de Saneamento (ASSEMAE), Regional Nordeste II, e foi gestor do SAAE de Caxias, onde
fez história normalizando todo o Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto.
Na oportunidade, Roberto Costa agradeceu ao governador Flávio Dino e secretários.
“Agradecemos a parceria entre o Governo e a Prefeitura de Bacabal, quem ganha com
toda essa união é o povo que já sofre com essa problemática crônica há décadas. Ao
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procurarmos o Secretário-Chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares e o secretário de
Articulação e Comunicação, Rodrigo Lago, prontamente fomos atendidos, e por ordem
do governador Flávio Dino (PC do B) indicaram Carlos Alberto para contribuir na melhoria
do Sistema de Abastecimento de Água e Esgoto de Bacabal”, disse Roberto Costa.
Na oportunidade, Roberto Costa ainda destacou as ações que o prefeito Edvan Brandão
vem fazendo em Bacabal para amenizar o problema de abastecimento.
“O nosso Prefeito Edvan Brandão, quando assumiu, tem feito investimento muito grande
na perfuração de poços. Já perfurou cerca de sete poços, num ano. Nós inclusive temos
hoje uma perfuratriz, uma máquina que foi cedida pelo Ministério da Agricultura, a
pedido do deputado João Marcelo, e que continua fazendo poços, inclusive perfurando
hoje uma no bairro Alto Bandeirantes. Agradeço mais uma vez ao secretário Marcelo
Tavares, ao secretário Rodrigo Lago, que foram as pessoas que avaliaram, inclusive, essa
parceria no sentido de ceder esse técnico respeitado nessa área para que a cidade de
Bacabal possa, enfim, dar uma resposta significativa para a população. Então eu quero
agradecer ao governador Flávio Dino, parabenizar o prefeito Edvan Brandão por ter
procurado o governo e ter sido atendido pelo governo no sentido dessa parceria. Porque
a vitória nossa em resolver esse problema será do povo de Bacabal que tanto precisa e
que tanto merece o nosso respeito”, concluiu o parlamentar.
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Marco Aurélio a caminho da candidatura a prefeito de Imperatriz

A cada dia a possibilidade do deputado estadual professor Marco Aurélio ser lançado
candidato a prefeito de Imperatriz é mais forte.
Seu partido, o PCdoB discutia o seu nome e o do secretário de infraestrutura do estado,
Clayton Noleto, no entanto, Noleto já anunciou que não disputará as eleições do próximo
ano, ficando clara a opção do partido em lançar o deputado à frente do projeto. Nos
bastidores ouve-se que ainda neste mês de agosto o partido lançará a pré-candidatura.
Político articulado, Marco Aurélio tornou-se um dos deputados mais influentes da
Assembleia Legislativa. Já foi presidente da Comissão de Constituição e Justiça duas
vezes e atualmente lidera o maior bloco parlamentar da casa, com 26 deputados. Em
sintonia com Imperatriz, Marco Aurélio tem sido campeão de votos na cidade. Foi o
vereador mais votado em 2012 e também o deputado mais votado na cidade em 2014 e
2018.
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Outra importante força política da segunda maior cidade do estado é o deputado Rildo
Amaral, do Solidariedade, que também tem dito abertamente que a tendência é apoiar
Marco Aurélio, se este for para a disputa.
Há a possibilidade de ser formada uma aliança ampla que envolve lideranças e partidos,
sobretudo da base de apoio do governador Flávio Dino, o que reforça a convicção de ser
esta a principal pré-candidatura a enfrentar o delegado Assis Ramos, atual prefeito da
cidade.
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Othelino Neto amplia seu espaço de ação política e é apontado como líder por colegas
do ParlaNordeste

Othelino Neto: reunião do ParlaNordeste em Aracaju e participação na Marcha
das Margaridas em Brasília

O deputado Othelino Neto (PCdoB), presidente da Assembleia Legislativa, já não é mais
somente um parlamentar jovem em ascensão, bom de tribuna e de articulação, com
atuação limitada ao cumprimento das orientações do seu partido como membro da base
do Governo no Parlamento, e atuante no atendimento dos pleitos de suas bases
eleitorais. Ao chegar ao comando Poder Legislativo, ele cresceu politicamente em
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dimensões pouco vistas no cenário estadual em tempos recentes. Nos últimos sete dias,
por exemplo, movimentou-se dando dimensão bem maior ao cargo que ocupa,
tornando-se, pela via de uma ação política efetiva e abrangente, um quadro de
expressão estadual e bem posicionado no plano regional. Entre os deputados estaduais,
a opinião dominante é a de que sua liderança na Casa é incontestável; no Palácio dos
Leões ele é visto como um aliado ativo e confiável; e entre seus colegas presidentes
nordestinos é apontado como “um líder nato”, responsável pelo sucesso do
ParlaNordeste – colegiado de presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste, que
preside desde a criação, em janeiro. Nesse contexto, tem sido obrigado a cumprir agenda
nos planos estadual, regional e nacional.
Na sexta-feira (9), ele presidiu a quinta reunião do ParlaNordeste em Aracaju (SE),
durante a qual defendeu enfaticamente e com bom senso uma relação sem submissão
dos estados nordestinos com o Governo Federal, criticando as dificuldades dos
governadores nordestinos em Brasília. E defendeu o colegiado nordestino: “Somos uma
instância de representação política do Nordeste, sempre estimulando o diálogo e a
participação, mas defendendo respeito ao povo nordestino”. Seus posicionamentos e
articulações têm surpreendido os integrantes do ParlaNordeste. O presidente da
Assembleia Legislativa de Sergipe, deputado Luciano Bispo, destacou: “Othelino nos une
no debate de ideias em defesa do Nordeste”. O presidente do Legislativo de Alagoas,
deputado Marcelo Victor, foi enfático: “O presidente Othelino capitaneou esse
movimento, que está dando liga, sendo por isso o grande responsável pelo sucesso do
ParlaNordeste”. Os deputados José Sato, que preside a Assembleia do Ceará, e Adriano
Galdino, chefe do Legislativo da Paraíba, fizeram a mesma afirmação: “Ele tem sido o
grande líder desse momento”.
Na segunda-feira (12), depois de lançar a segunda edição do podcast “Conversa com
Othelino”, no qual tratou de temas como Reforma da Previdência e Pacto Federativo,
concedeu entrevista à Rádio FM Mais, surpreendendo o mundo político ao admitir a
possibilidade de disputar o Senado em 2022, caso o governador Flávio Dino venha a ser
candidato a presidente da República. Com a declaração, mandou um recado ao senador
Roberto Rocha (PSDB) e mostrou disposição para alargar muito mais o seu raio de ação
política. Já na quarta-feira (14), ao lado da presidente do Gedema, Ana Paula Lobato, da
senadora Eliziane Gama (Cidadania) e dos deputados Helena Duailibe, Ana do Gás
(PCdoB), Adelmo Soares (PCdoB) e Ricardo Rios, participou da Marcha das Margaridas,
que levou a Brasília milhares de mulheres do campo de todo o País, entre elas quase 800
maranhenses.
Ontem, ao tomar conhecimento das agressivas declarações do presidente Jair Bolsonaro,
no Piauí, sobre políticos de esquerda, os quais chamou de “cocô” e “corruptos”, exibindo
indignação porque a esquerda peronista venceu a eleição presidencial primária na
Argentina, o presidente da Assembleia Legislativa reagiu: “Lamentável o presidente
Bolsonaro chamar as correntes políticas que lhe fazem oposição de ´bandidos` e
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´autoritários`. Quando comete esse palavreado chulo, parece estar olhando com
frequência para o espelho”.
Como se viu, o presidente da Assembleia Legislativa cumpriu uma agenda ampla,
politicamente forte, só encarada por quem compreendeu o papel político que tem de
exercer como chefe de Poder, e que está se posicionando corretamente num contexto
em que tem tudo para dar passos cada vez mais largos, mas sem perder o controle dos
seus próprios movimentos.
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Acúmulo de cargos: Glalbert destaca prorrogação do prazo para gestores

Além disso, com a exoneração setores da Saúde e da Educação podem ser afetados em um curto prazo,
trazendo prejuízos à sociedade maranhense

O primeiro vice-presidente da Assembleia, Deputado Glalbert Cutrim (PDT), parabenizou
o TCE – Tribunal de Contas do Estado, pela prorrogação de 90 dias para que gestores
públicos informem as providencias que estão sendo adotadas para corrigir eventuais
irregularidades por acúmulo indevido de cargos. O Prazo terminaria ontem (14), e a
prorrogação atende a pedidos de dezenas de gestores, entre os presidentes da
Assembleia Legislativa, Câmara Municipal de São Luís, Federação dos Municípios
(Famem) e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB)
Para o deputado, a medida é necessária e possibilita um maior aprofundamento na
matéria, evitando que se cometa injustiça com trabalhadores e um possível impacto em
serviços essenciais como a saúde e educação.
“Quero parabenizar o presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Nonato Lago e os
conselheiros Edmar Cutrim e Jorge Pavão pela decisão em favor dos trabalhadores e do
Maranhão. É preciso destacar que a medida garante um estudo muito mais aprofundado
e se analise casos específicos, para evitar injustiça. Na região metropolitana, por
exemplo, existem casos de professores que são concursados e dão aula no período
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matutino em São Luís, no período vespertino em Paço do Lumiar e no período noturno
pela rede estadual em São José de Ribamar. Como se vê, são três municípios diferentes,
porém com clara compatibilidade.” Destacou o deputado.
Glalbert relatou que é preciso pensar no pai de família que há anos tem um orçamento
contanto com essas três matrículas, e cumpre rigorosamente a sua função, e perder um
deles, trará prejuízo a esses profissionais.
É preciso também o aperfeiçoamento do sistema para que não seja contabilizado o setor
privado, já que a legislação veda somente o acúmulo de cargo público, o que deve ser
analisado neste novo prazo.
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