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Glalbert Cutrim visita Trizidela do Vale e Lago Verde 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), reservou o último sábado, 30, para prestigiar 
a 29ª Vaquejada do Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Amigo pessoal do prefeito Fred 
Maia (MDB), Glalbert fez questão de comparecer ao evento que é tradição no município, 
e participou de um almoço oferecido pelo prefeito. 
 
Acompanhado dos vereadores do município de Pedreiras, Gard Furtado (PR) e Jotinha 
Oliveira (PTB), e do empresário Kaieno Cavalcante, o deputado percorreu o Parque e 
conversou com comerciantes locais. “Mais do que esporte e estilo de vida, a Vaquejada 
movimenta o comércio local e gera renda para a população local, por isso, é preciso que 
a classe política dê a devida importância para eventos como este.” Avaliou Glalbert 
Cutrim. 
 
De Trizidela, Glalbert seguiu para o município de Lago Verde, onde participou do 
encerramento do São João no domingo, 01. 
 
Acompanhado do irmão e pré-candidato a deputado federal, Gil Cutrim (PDT), do 
prefeito municipal Dr. Francisco (PPS), do secretário de administração Marquinhos Lêra, 
de vereadores e lideranças políticas do município, a comitiva prestigiou a última 
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apresentação da Quadrilha Estrelinha da Roça, tradicional brincadeira junina que após 
mais de 30 anos de existência, decidiu finalizar sua história. 
 
“Pra mim é emocionante assistir a última apresentação dessa Quadrilha Junina, que 
pude participar como membro durante alguns anos de minha vida. Esse São João entra 
pra história de Lago Verde, assim como essa administração, que conta com o apoio do 
deputado Glalbert Cutrim e tem resultado em ações importantes para a população.” 
Destacou Marquinhos Lêra. 
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Roseana e Lobão recepcionados de forma calorosa em Lago do Junco e Lago da Pedra 

 
 
A pré-candidata ao governo Roseana Sarney (MDB) juntamente com o Senador Edison 
Lobão (MDB) e comitiva visitaram Lago do Junco e Lago da Pedra, onde receberam o 
carinho, o respeito e principalmente, a confiança do povo maranhense nesta terça-feira 
(03). 
 
“Eu fiquei muito emocionada, tanto em Lago da Pedra como em Lago do Junco de ver 
a receptividade das pessoas e o carinho que me trataram. Em uma pré-campanha você 
fala o que sente e as pessoas dão opinião. Esta troca de palavras e de informações é 
muito importante” declarou Roseana. 
 
Em Lago do Junco foram recebidos na Câmara Municipal. Já em Lago da Pedra na 
residência do ex-prefeito Luis Osmani. A multidão caminhou junto com Roseana e sua 
comitiva todo o trajeto. E Lobão lembrou que este ano serão duas vagas ao senado, onde 
a chapa já está formada. 
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“Estamos reunidos para agradecer a receptividade de todos e também para desmentir 
o que falam a nosso respeito. Roseana é pré-candidata ao governo sim. Eu sou pré-
candidato sim ao senado ao lado do também pré-candidato ao senado Sarney Filho. 
Este ano serão duas vagas ao senado e nossa chapa é esta”, afirmou Lobão. 
 
As lideranças presentes nos dois municípios foram os representantes do pré-candidato 
ao senado Sarney Filho. Os pré-candidatos Edilázio Júnior, Carlos Filho, Pastor Lázaro, 
César Pires, Arnaldo Melo. Os ex-prefeitos Aroldo Leda, Chico Jovita, Luis Osmani. O 
presidente da Câmara Municipal Romildo Duarte, dentre outros. Para dialogarem com o 
povo o que precisa ser feito nesta nova caminhada rumo a um Maranhão melhor. 

 

  



 

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: Glalbert Cutrim visita Trizidela do Vale e Lago Verde 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/07/2018 

Glalbert Cutrim visita Trizidela do Vale e Lago Verde 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), reservou o último sábado, 30, para prestigiar 
a 29ª Vaquejada do Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Amigo pessoal do prefeito Fred 
Maia (MDB), Glalbert fez questão de comparecer ao evento que é tradição no município, 
e participou de um almoço oferecido pelo prefeito. 
 

 
 
Acompanhado dos vereadores do município de Pedreiras, Gard Furtado (PR) e Jotinha 
Oliveira (PTB), e do empresário Kaieno Cavalcante, o deputado percorreu o Parque e 
conversou com comerciantes locais. “Mais do que esporte e estilo de vida, a Vaquejada 
movimenta o comércio local e gera renda para a população local, por isso, é preciso que 
a classe política dê a devida importância para eventos como este.” Avaliou Glalbert 
Cutrim. 
 
De Trizidela, Glalbert seguiu para o município de Lago Verde, onde participou do 
encerramento do São João no domingo, 01. 
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Acompanhado do irmão e pré-candidato a deputado federal, Gil Cutrim (PDT), do 
prefeito municipal Dr. Francisco (PPS), do secretário de administração Marquinhos Lêra, 
de vereadores e lideranças políticas do município, a comitiva prestigiou a última 
apresentação da Quadrilha Estrelinha da Roça, tradicional brincadeira junina que após 
mais de 30 anos de existência, decidiu finalizar sua história. 
 
“Pra mim é emocionante assistir a última apresentação dessa Quadrilha Junina, que 
pude participar como membro durante alguns anos de minha vida. Esse São João entra 
pra história de Lago Verde, assim como essa administração, que conta com o apoio do 
deputado Glalbert Cutrim e tem resultado em ações importantes para a população.” 
Destacou Marquinhos Lêra. 
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Júnior Verde prestigia Arraial organizado pela prefeitura de Brejo de Areia 

Dentro da programação política que cumpriu no último final de semana, no município 
de Brejo de Areia, o deputado Júnior Verde (PRB) ainda prestigiou o encerramento do 
Arraiá do “Arranca Tôco”, a tradicional festa junina da cidade que reuniu centenas de 
milhares de brincantes da região. O parlamentar estava acompanhado do prefeito Chico 
Eduardo (PSDB), sua esposa Elizabeth Diniz, secretários municipais, vereadores e demais 
lideranças políticas do Estado. 
 

 
 
“Uma importante festa cultural não apenas para Brejo, mas para toda a região, que eu 
jamais deixaria de prestigiar Por meio de um mandato participativo, tenho 
acompanhado o prefeito Chico Eduardo em diversas ocasiões, e conseguido muitas 
vitórias para o município”, disse o parlamentar. 
 
Durante seu pronunciamento, Júnior Verde lembrou das emendas próprias que destinou 
para o fortalecimento da cultura na cidade; dos esforços que resultaram na entrega de 
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títulos de terra para centenas de famílias que vivem da agricultura; e das melhorias que 
conseguiu em diversas estradas vicinais. 
 
A festa foi realizada pela Prefeitura de Brejo de Areia, por meio da Secretaria de Cultura. 
“Uma gestão séria, comprometida, que me tem como parceiro não apenas na cultura, 
mas em outras áreas igualmente importantes. Temos conseguido, com muito 
compromisso, trabalho e dedicação, promover o desenvolvimento desta cidade”, disse. 
 
O prefeito Chico Eduardo agradeceu o apoio do deputado Júnior Verde. “Um parceiro 
político muito importante que tem tido uma atuação voltada para o crescimento do 
nosso município, desde a destinação de emendas até a busca por parcerias que têm 
trazido benefícios à população”, concluiu o gestor. 
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Impeachment: Edilázio diz que Flávio Dino cometeu crime de responsabilidade 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), autor do pedido de impeachment contra o 
governador Flávio Dino (PCdoB), protocolado na semana passada na Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, afirmou que a peça aponta crime de responsabilidade cometido 
pelo chefe do Executivo. 
 

 
 
Ele pediu celeridade no encaminhamento do pedido aos órgãos técnicos da Casa, a fim 
de que sejam considerados todos os requisitos de admissibilidade e abriu espaços para 
que outros colegas, se assim desejarem, subscrevam o pedido. 
 
“Em conversa com um decano na advocacia do Estado do Maranhão, dr. Pedro Leonel 
Pinto de Carvalho, mostrei todas as notícias que haviam sido dadas pelos meios de 
comunicação, blogs, jornais e quando ele olhou ele ficou pasmo, com essa situação, com 
essa limitação de ir e vir, desse monitoramento que a oposição vem sofrendo no estado. 
Ele fez uma peça muito bem fundamentada, uma peça muito rica, processualmente 
falando e que foi protocolada por mim aqui na última quinta-feira”, disse. 
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De acordo com Edilázio, o crime de responsabilidade está caracterizado no caso – do 
monitoramento da Polícia Militar a adversários do comunista -, sob aquilo que determina 
a Lei do Senado 1.090, de 1950. 
 
“A lei é bem clara quando diz no seu artigo 7º, com relação aos crimes de 
responsabilidade, que servir-se da autoridade – no caso o governador -, com os seus 
subordinados, e usar dessa subordinação para praticar o abuso de poder, e no caso foi 
isso que o governador fez quando deixou haver uma interferência da Polícia Militar, o 
crime está caracterizado”, explicou. 
 
Ele ainda citou o depoimento de oficiais e a falta de transparência da PM na condução 
da sindicância – que até o momento não teve o resultado publicado -, fortalecem o 
pedido de impeachment. 
 
“Fica aqui o meu apelo para que [o pedido] possa tramitar pela parte técnica da Casa o 
quanto antes e que possamos colocar em votação e, assim, saber o que cada 
parlamentar acha de o governador autorizar a Polícia Militar a investigar, fichar e 
perseguir aqueles que não rezam a sua cartilha”, finalizou. 
 
Saiba Mais 
 
O pedido de impeachment de Edilázio aponta ato de improbidade administrativa de 
Flávio Dino e crime de responsabilidade, no episódio que ganhou repercussão nacional 
e ficou conhecido como “espionagem da Polícia Militar” a adversários políticos do chefe 
do Executivo. Ele tomou como base ofícios da PM que ordenavam o monitoramento da 
oposição. A Circular n° 098/2018 determinava o fichamento de lideranças de oposição 
que pudessem provocar “embaraços” no pleito eleitoral de outubro. 
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CCJ aprova MP que altera Fundo de Benefícios dos Servidores do Maranhão 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) realizou reunião ordinária, na 
manhã desta terça-feira (3), na qual foi aprovado o parecer de constitucionalidade da 
Medida Provisória 273/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a Lei Estadual nº 
7.374, de 31 de março de 1999, que institui o Fundo de Benefícios dos Servidores do 
Maranhão (FUNBEN). 
 

 
 
O texto da Medida Provisória, em seu Art. 1º, diz que fica instituído o Fundo de Benefícios 
dos Servidores do Estado do Maranhão (FUNBEN), vinculado à Secretaria de Estado da 
Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores (Segep), e gerido pelo Núcleo de 
Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (NASSP), nos moldes da Lei 
Complementar nº 196, de 27 de outubro de 2017. 
 
A matéria prevê que dos recursos do FUNBEN, oriundos das contribuições dos servidores 
e do Estado para custeio dos serviços de assistência à saúde a que fazem jus os servidores 
públicos estaduais, civis e militares dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciário, do 
Tribunal de Contas do Estado e do Ministério Público do Estado, será destinada uma taxa 
de administração de 1,5%, para a manutenção das ações desenvolvidas pelo Núcleo de 
Assistência dos Servidores Públicos do Estado do Maranhão (NASSP). 
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Ainda de acordo com a MP, o FUNBEN será regido segundo normas e diretrizes 
estabelecidas pelo Conselho Administrativo do Fundo de Benefícios dos Servidores do 
Estado do Maranhão, órgão consultivo, deliberativo e de supervisão superior, na forma 
disposta na Lei Complementar n° 196, de 27 de outubro de 2017. 
 

 
 
Durante a reunião, presidida pelo deputado Glalbert Cutrim (PDT), também foi apreciada 
a Medida Provisória 275/2018, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a 
qualificação de entidades como Organizações Sociais Estaduais, e disciplina o 
procedimento de chamamento e seleção públicos. O deputado Eduardo Braide (PMN) 
pediu vistas deste projeto. 
 
O vice-presidente da CCJ, deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), disse que a 
reunião foi bastante produtiva, porque permitiu a apreciação de diversas proposições, 
tanto de iniciativa do Poder Executivo, quanto de iniciativa dos próprios parlamentares. 
A reunião contou, também, com a participação do líder do Governo na Assembleia 
Legislativa, Rogério Cafeteira (DEM), e do deputado Antônio Pereira (DEM). 
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Eduardo Braide e Coronel Ivaldo visitam arraiais juninos em São Luís 

Durante o período junino, o deputado estadual e o Coronel Ivaldo visitaram diversos 
arraiais nos bairros de São Luís, como na na praça do cemitério, Ceprama, Capela de São 
Pedro, bairro do Lira, Braide e Ivaldo foram bastante cumprimentados e abraçados por 
onde passaram. 
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Andrea Murad cobra do governador cumprimento da decisão judicial para cirurgia de 
criança 

 
 
O governador Flávio Dino estará na manhã desta quarta-feira (4) na cidade de Pindaré-
Mirim e deve se deparar com uma pequena manifestação de familiares e amigos do 
pequeno Thomas, de 3 anos. 
 
A criança tem hipoplasia do coração esquerdo, já passou por 2 cirurgias e a terceira foi 
determinada pela Justiça. 
 
O pai de Thomas, Cabo Amaral, informou que o Governo do Estado está querendo 
derrubar a liminar e não cumprir com a decisão da justiça. A deputada Andrea Murad 
compartilhou o caso nas redes sociais e espera que o governador Flávio Dino cumpra a 
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decisão da justiça e evite a morte de uma criança por causa da falta de tratamento no 
Maranhão. 
 
“O apelo dos pais chegou até mim porque, simplesmente, o governador Flávio Dino está 
fazendo de tudo pra derrubar a liminar da justiça e assim não cumprir com a decisão de 
arcar com a cirurgia fora do estado. É um procedimento muito complexo, que precisa ser 
feito com especialistas que, sequer, moram no Brasil e a família já perdeu 2 
oportunidades. Enquanto isso, o governador, que não tem sensibilidade, trata mais um 
paciente maranhense com total descaso, como sempre fez”, disse Andrea. 
 
A parlamentar pediu ainda que moradores de Pindaré-Mirim se mobilizem para cobrar 
diretamente o governador Flávio Dino, que estará no município nesta quarta-feira. 
 
“Quero contar com o apoio de vocês para compartilhar essa história e cobrar do 
governador. E para os que estão em Pindaré-Mirim, saibam que nesta quarta-feira (4) o 
governador estará na cidade, então, seria bom que ele fosse cobrado para que resolva a 
situação do Thomas. Contem comigo para exigir que ele cumpra a decisão judicial e assim 
garanta a cirurgia dessa criança”, falou a parlamentar. 
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Roseana e Lobão foram muito bem recepcionados em Lago do Junco e Lago da Pedra 

 
Roseana fala ao público numeroso e aos aliados presentes ao ato político de sias propostas de governo 

 
A pré-candidata ao governo Roseana Sarney (MDB) juntamente com o Senador Edison 
Lobão (MDB) e comitiva visitaram Lago do Junco e Lago da Pedra, onde receberam o 
carinho, o respeito e principalmente, a confiança do povo maranhense nesta terça-feira 
(03). 
 
“Eu fiquei muito emocionada, tanto em Lago da Pedra como em Lago do Junco de ver a 
receptividade das pessoas e o carinho que me trataram. Em uma pré-campanha você 
fala o que sente e as pessoas dão opinião. Esta troca de palavras e de informações é 
muito importante” declarou Roseana. 
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Ao lado de Lobão, Roseana se disse emocionada ao constatar a receptividade do povo 

 
Em Lago do Junco foram recebidos na Câmara Municipal. Já em Lago da Pedra na 
residência do ex-prefeito Luis Osmani. A multidão caminhou junto com Roseana e sua 
comitiva todo o trajeto. E Lobão lembrou que este ano serão duas vagas ao senado, onde 
a chapa já está formada. 
 

 
Em Lago da Pedra, Roseana faz selfie com os deputados Edilázio e César Pires e o  
ex-prefeito Luís Osmani 

 
“Estamos reunidos para agradecer a receptividade de todos e também para desmentir o 
que falam a nosso respeito. Roseana é pré-candidata ao governo sim. Eu sou pré-
candidato sim ao senado ao lado do também pré-candidato ao senado Sarney Filho. Este 
ano serão duas vagas ao senado e nossa chapa é esta”, afirmou Lobão. 
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Multidão prestigiou ato político liderado por Roseana em Lago da Pedra 

 
As lideranças presentes nos dois municípios foram os representantes do pré-candidato 
ao senado Sarney Filho. Os pré-candidatos Edilázio Júnior, Carlos Filho, Pastor Lázaro, 
César Pires, Arnaldo Melo. Os ex-prefeitos Aroldo Leda, Chico Jovita, Luis Osmani. O 
presidente da Câmara Municipal Romildo Duarte, dentre outros. Para dialogarem com o 
povo o que precisa ser feito nesta nova caminhada rumo a um Maranhão melhor. 
 
Assista: 
 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=iGbghUaeAkI
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Edilázio Jr. pede celeridade em pedido de impeachment contra Flávio Dino 

 
Deputado Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), autor do pedido de impeachment contra o 
governador Flávio Dino (PCdoB), protocolado na semana passada, na Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, afirmou que “a peça aponta crime de responsabilidade cometido 
pelo chefe do Executivo”. 
 
O parlamentar pediu celeridade no encaminhamento do pedido aos órgãos técnicos da 
Casa, para que sejam considerados todos os requisitos de admissibilidade, e abriu espaço 
para que outros colegas, se assim desejarem, subscrevam o pedido. 
 
“Mostrei todas as notícias veiculadas pelos meios de comunicação, como blogs e 
jornais, ao decano da advocacia maranhense, Dr. Pedro Leonel Pinto de Carvalho. 
Quando ele olhou, ficou pasmo com o monitoramento que a oposição vem sofrendo 
no estado. Ele fez uma peça muito bem fundamentada e rica, protocolada por mim, na 
última quinta-feira”, disse. 
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De acordo com Edilázio, o crime de responsabilidade está caracterizado no caso (do 
monitoramento da Polícia Militar a adversários do comunista), sob aquilo que determina 
a Lei do Senado 1.090, de 1950. 
 
“A lei é bem clara quando diz, no seu artigo 7º, com relação aos crimes de 
responsabilidade, que servir-se da autoridade (no caso o governador), com os seus 
subordinados, e usar dessa subordinação para praticar o abuso de poder, caracteriza 
crime. E foi isso que o governador fez quando deixou haver uma interferência da Polícia 
Militar”, explicou. 
 
O parlamentar citou o depoimento de oficiais e a falta de transparência da PM na 
condução da sindicância, que até o momento não teve o resultado publicado. Para ele, 
esses são elementos que fortalecem o pedido de impeachment. 
 
“Fica aqui o meu apelo para que [o pedido] possa tramitar pela parte técnica da Casa 
o quanto antes e que possamos colocar em votação e, assim, saber o que cada 
parlamentar acha de o governador autorizar a Polícia Militar a investigar, fichar e 
perseguir aqueles que não rezam a sua cartilha”, finalizou. 
 
Entenda 
 
O pedido de impeachment de Edilázio Júnior aponta “ato de improbidade administrativa 
de Flávio Dino e crime de responsabilidade, no episódio que ganhou repercussão 
nacional e ficou conhecido como Espionagem da Polícia Militar a adversários políticos do 
chefe do Executivo”. 
 
Ele tomou como base ofícios da PM que, segundo ele, “ordenavam o monitoramento da 
oposição”. Conforme o deputado, a Circular 098/2018 determinava o “fichamento de 
lideranças de oposição que pudessem provocar ‘embaraços’ no pleito eleitoral de 
outubro”. 
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Andrea cobra de Flávio Dino cirurgia de garoto de Pindaré-Mirim 

 
 
O governador Flávio Dino estará na manhã desta quarta-feira (4) na cidade de Pindaré-
Mirim e deve se deparar com uma pequena manifestação de familiares e amigos do 
pequeno Thomas, de 3 anos. A criança tem hipoplasia do coração esquerdo, já passou 
por duas cirurgias e a terceira foi determinada pela Justiça. O pai de Thomas, cabo 
Amaral, informou que o Governo do Estado tenta derrubar a liminar. 
 
A deputada Andrea Murad compartilhou o caso nas redes sociais e espera que o 
governador Flávio Dino cumpra a decisão da justiça e evite a morte de uma criança por 
causa da falta de tratamento no Maranhão. 
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“O apelo dos pais chegou até mim porque, simplesmente, o governador Flávio Dino está 
fazendo de tudo pra derrubar a liminar da justiça e assim não cumprir com a decisão de 
arcar com a cirurgia fora do estado. É um procedimento muito complexo, que precisa ser 
feito com especialistas que, sequer, moram no Brasil e a família já perdeu 2 
oportunidades. Enquanto isso, o governador, que não tem sensibilidade, trata mais um 
paciente maranhense com total descaso, como sempre fez”, disse Andrea. 
 
A parlamentar pediu ainda que moradores de Pindaré-Mirim se mobilizem para cobrar 
diretamente o governador Flávio Dino, que estará no município nesta quarta-feira. 
 
“Quero contar com o apoio de vocês para compartilhar essa história e cobrar do 
governador. E para os que estão em Pindaré-Mirim, saibam que nesta quarta-feira (4) o 
governador estará na cidade, então, seria bom que ele fosse cobrado para que resolva a 
situação do Thomas. Contem comigo para exigir que ele cumpra a decisão judicial e assim 
garanta a cirurgia dessa criança”, falou a parlamentar. 
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Após reunião sem o DEM, Flávio Dino marca convenção 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou, por meio de suas redes sociais, para o dia 
28 de julho a convenção quer confirmará sua candidatura à reeleição. 
 
“Os partidos que integrarão a nossa coligação concordaram e a nossa Convenção será 
no dia 28 próximo, para confirmação da minha pré-candidatura à reeleição como 
Governador. Hoje houve reunião para preparar o importante evento”, disse o comunista. 
 
O curioso é que da reunião para a batida de martelo sobre a data não participou nenhum 
representante do DEM, que, pelo menos até que se diga o contrário, faz parte da base 
comunista. 
 
Segundo apurou o Blog do Gilberto Léda, o presidente estadual do DEM, deputado 
Juscelino Filho, alegou compromissos previamente marcados no interior, por isso não 
compareceu. 
 
A lista de participantes da agenda tinha: Weverton Rocha (PDT), Gastão Vieira (PROS), 
Josimar de Maranhãozinho (PR), Jota Pinto (PEN), Márcio Jerry (PCdoB), Pedro Lucas 
Fernandes (PTB), Simplicio Araújo (Solidariedade), Eliziane Gama (PPS), Luciano Leitoa 
(PSB), André Fufuca (PP) e Augusto Lobato (PT). 
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Edilázio comenta pedido de impeachment: “Dino cometeu crime de responsabilidade” 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD), autor do pedido de impeachment contra o 
governador Flávio Dino (PCdoB), protocolado na semana passada na Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa, afirmou que a peça aponta crime de responsabilidade cometido 
pelo chefe do Executivo. 
 
Ele pediu celeridade no encaminhamento do pedido aos órgãos técnicos da Casa, a fim 
de que sejam considerados todos os requisitos de admissibilidade e abriu espaços para 
que outros colegas, se assim desejarem, subscrevam o pedido. 
 
“Em conversa com um decano na advocacia do Estado do Maranhão, dr. Pedro Leonel 
Pinto de Carvalho, mostrei todas as notícias que haviam sido dadas pelos meios de 
comunicação, blogs, jornais e quando ele olhou ele ficou pasmo, com essa situação, com 
essa limitação de ir e vir, desse monitoramento que a oposição vem sofrendo no estado. 
Ele fez uma peça muito bem fundamentada, uma peça muito rica, processualmente 
falando e que foi protocolada por mim aqui na última quinta-feira”, disse. 
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De acordo com Edilázio, o crime de responsabilidade está caracterizado no caso – do 
monitoramento da Polícia Militar a adversários do comunista -, sob aquilo que determina 
a Lei do Senado 1.090, de 1950. 
 
“A lei é bem clara quando diz no seu artigo 7º, com relação aos crimes de 
responsabilidade, que servir-se da autoridade – no caso o governador -, com os seus 
subordinados, e usar dessa subordinação para praticar o abuso de poder, e no caso foi 
isso que o governador fez quando deixou haver uma interferência da Polícia Militar, o 
crime está caracterizado”, explicou. 
 
Ele ainda citou o depoimento de oficiais e a falta de transparência da PM na condução 
da sindicância – que até o momento não teve o resultado publicado -, fortalecem o 
pedido de impeachment. 
 
“Fica aqui o meu apelo para que [o pedido] possa tramitar pela parte técnica da Casa o 
quanto antes e que possamos colocar em votação e, assim, saber o que cada 
parlamentar acha de o governador autorizar a Polícia Militar a investigar, fichar e 
perseguir aqueles que não rezam a sua cartilha”, finalizou. 
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Deputado Glalbert Cutrim visita Trizidela do Vale e Lago Verde 

 
Glalbert Cutrim durante visita aos municípios… 
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O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), reservou o último sábado, 30, para prestigiar 
a 29ª Vaquejada do Parque Maratá, em Trizidela do Vale. Amigo pessoal do prefeito Fred 
Maia (MDB), Glalbert fez questão de comparecer ao evento que é tradição no município, 
e participou de um almoço oferecido pelo prefeito. 
 
Acompanhado dos vereadores do município de Pedreiras, Gard Furtado (PR) e Jotinha 
Oliveira (PTB), e do empresário Kaieno Cavalcante, o deputado percorreu o Parque e 
conversou com comerciantes locais. “Mais do que esporte e estilo de vida, a Vaquejada 
movimenta o comércio local e gera renda para a população local, por isso, é preciso que 
a classe política dê a devida importância para eventos como este.” Avaliou Glalbert 
Cutrim. 
 
De Trizidela, Glalbert seguiu para o município de Lago Verde, onde participou do 
encerramento do São João no domingo, 01. 
 
Acompanhado do irmão e pré-candidato a deputado federal, Gil Cutrim (PDT), do 
prefeito municipal Dr. Francisco (PPS), do secretário de administração Marquinhos Lêra, 
de vereadores e lideranças políticas do município, a comitiva prestigiou a última 
apresentação da Quadrilha Estrelinha da Roça, tradicional brincadeira junina que após 
mais de 30 anos de existência, decidiu finalizar sua história. 
 
“Pra mim é emocionante assistir a última apresentação dessa Quadrilha Junina, que 
pude participar como membro durante alguns anos de minha vida. Esse São João entra 
pra história de Lago Verde, assim como essa administração, que conta com o apoio do 
deputado Glalbert Cutrim e tem resultado em ações importantes para a população.” 
Destacou Marquinhos Lêra. 

 


