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Plano B: Weverton Rocha pode ser vice de Flávio Dino 

 
 
No último dia 20, divulgamos um post ‘A proeza de Weverton: reunir o apoio de 
dinistas e sarneisistas‘ onde destacamos o poder de articulação do deputado Weverton 
Rocha (PDT) em reunir no seu projeto eleitoral o apoio tanto de dinistas quanto de 
sarneisistas. 
 
Agora, eis que surge outra movimentação astuciosa de Weverton: a possibilidade dele 
ser o vice da chapa de reeleição do governador Flávio Dino. É que o PDT trabalha, nos 
bastidores, para ter duas vagas na majoritária, defenestrando o PSDB e o atual vice-
governador, Carlos Brandão. Enfraquecido, Brandão deve perder o controle do partido 
no estado, inclusive há um convite da cúpula nacional do PSDB para o senador Roberto 
Rocha ingressar na sigla. Com os tucanos desunidos e sem apoio da maioria ao seu 
nome, Brandão não teria, portanto, cacife para continuar como vice. 
 

http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/o-feito-de-weverton-reunir-o-apoio-de-dinistas-e-sarneisistas/
http://jornalpequeno.blog.br/johncutrim/o-feito-de-weverton-reunir-o-apoio-de-dinistas-e-sarneisistas/
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Sabendo disso, o PDT trabalha, segundo especulações que circulam, para indicar 
Weverton Rocha vice de Flávio Dino no pleito de 2018 e o presidente da Assembleia 
Legislativa, Humberto Coutinho (ou outro nome de peso do PDT) escolhido para 
concorrer ao Senado. 
 
Por trás dessa articulação, está o sonho do PDT em retomar o governo do Maranhão. 
 
Os pedetistas avaliam o seguinte: com Weverton vice de Flávio Dino e os dois 
vencendo as eleições ano que vem, ele seria naturalmente o sucessor do comunista. 
Flávio sairia para concorrer ao senado e Rocha o sucederia. 
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Plenário da Assembleia aprova projeto que altera contratação por tempo determinado 
no Estado 

 
 
O Plenário aprovou, na sessão desta terça-feira (7), o Projeto de Lei nº 234/16, enviado 
através da Mensagem Governamental nº 112/16, que altera a Lei nº 6.915, de 11 de 
abril de 1997, que dispõe sobre contratação por tempo determinado para atender a 
necessidade temporária de excepcional interesse público, nos termos do inciso IX do 
art. 37 da Constituição da República. 
 
Este projeto de lei, publicado no Diário da Assembleia Legislativa, na edição de 22 de 
dezembro de 2016, é acompanhado da Mensagem Governamental nº 112/16, que diz 
que o artigo 4º da Lei nº 6.915, de 11 de abril de 1997, dispõe acerca dos prazos de 
vigência e de prorrogação dos contratos temporários, deixando, no entanto, de 
regulamentar um prazo à categoria afeta à administração carcerária do Estado, qual 
seja, a previsão no inciso IX do artigo 2º da referida lei. 
 
Tal omissão se dá pela inclusão recente da categoria à lei em questão, que ocorreu pela 
edição da Lei nº 10.211/2015, a qual dispõe sobre a organização da Secretaria de 
Estado de Administração Penitenciária. Este projeto, segundo a Mensagem 
encaminhada à Assembleia Legislativa, visa sanar a lacuna ocorrida na lei ordinária 
estadual, prevendo o prazo de quatro anos para vigência dos contratos temporários. 
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Pacote de concessões do governo Temer inclui privatização da Caema 

 
 
Blog do Marrapá – A Companhia de Saneamento Ambiental do Maranhão, Caema, está 
entre as 55 concessões que integram o Programa Parcerias de Investimentos do 
Governo Federal. Companhias de saneamento de 14 outros estados estão nesta nova 
rodada de concessões. O terminal de celulose do Porto do Itaqui também está entre os 
projetos. A privatização da companhia dependerá da aprovação da Assembleia 
legislativa do Maranhão. 
 
Em janeiro deste ano, o governador Flávio Dino (PCdoB) desmentiu plano de 
privatização da companhia. “No meu mandato não haverá privatização”, assegurou o 
governador. Investimentos para melhoria da qualidade dos serviços prestados pela 
Caema estão sendo feitos desde o primeiro momento da atual gestão. 
 
A medida é uma intenção de conter a queda do Produto Interno Bruto e destravar a 
economia. O pacote deve ser anunciado nesta terça-feira, 7, pelo presidente Michael 
Temer. Há projetos para privatização de linhas de transmissão de energia, rodovias, 
ferrovias e terminais portuários. As privatizações das linhas de transmissões têm prazo 

http://www.ma10.com.br/marrapa/
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previsto para serem fechadas e uma condicionante alentadora: se comprometer em 
cobrar a menor tarifa. 
 
Sobre as estatais de saneamento, o pacote pretende aliviar as pressões sobre o 
equilíbrio fiscal dos estados exercidas pelas dívidas acumuladas durante décadas. A 
Caema está entre as maiores devedoras da Previdência do país. 
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O deputado estadual Wellington do Curso (PP) realizará, Audiência Pública às 15h, 
desta quarta-feira, 8, no salão São Vicente, ao lado da Igreja Católica de Barreirinhas, 
Centro. 

O objetivo da Audiência é discutir com as autoridades a convocação de mais de 300 
aprovados no concurso público da Prefeitura de Barreirinhas realizado em 2016. 
 
As autoridades convidadas foram: Prefeito e ex-prefeito de Barreirinhas, Vereadores, 
Deputados Estaduais, Defensoria Pública, Ministério Público, Tribunal de Contas do 
Estado, Judiciário, Fundação Sousandrade e Superintendente de Articulação Regional 
de Barreirinhas. 
 
*Motivo da Audiência Pública* 
 
Nos dias 23 e 24, de fevereiro, o deputado estadual Wellington do Curso (PP) se reuniu, 
com os aprovados do concurso da Prefeitura de Barreirinhas, que aconteceu em 2016. 
A reunião foi motivada após os aprovados no concurso ficarem acampados na sede da 
Prefeitura como forma de protesto por 03 dias e só desocuparam o espaço após 
acatarem a solicitação do parlamentar. Os aprovados fizeram isso após o deputado 
Wellington se comprometer em realizar audiência pública, a fim de discutir a 
convocação dos aprovados. 
 
Segundo Irlana Mendonça, os aprovados foram nomeados e nunca tomaram posse. 
 
“Nós estudamos, nos preparamos e, agora, vemos que o Prefeito quer contratar e não 
quer convocar quem foi aprovado”, disse Irlana Mendonça, uma das 328 aprovadas 
que realizaram o concurso em abril de 2016 e foram nomeados no dia 27 de dezembro 
e, até o presente momento, não tomaram posse. 
 
Sobre a situação, Wellington destacou que, enquanto deputado, não pode interferir na 
administração municipal, mas que está à disposição para intermediar a solução do 
problema entre aprovados e Prefeitura. 
 
“Eu vim a Barreirinhas a pedido dos aprovados no último concurso que encaminharam 
a solicitação até o nosso gabinete. Como deputado estadual, eu não tenho a atribuição 
de dar posse a ninguém. Afinal, essa administração cabe ao prefeito. No entanto, 
coloco-me à disposição para intermediar esse diálogo entre aprovados e Prefeitura”, 
disse Wellington. 
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O deputado estadual Júnior Verde (PRB) protocolou nesta terça (07) Indicação 
solicitando ao governador Flávio Dino a pavimentação asfáltica da rodovia MA-008, no 
trecho que liga os municípios de Vitorino Freire a Paulo Ramos. A solicitação será 
encaminhada por meio do secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, para que 
execute a obra com a maior brevidade possível. 

 
 
O trecho tem aproximadamente 20 km de extensão e interliga os dois municípios, 
beneficiando a população local por meio do desenvolvimento e da geração de renda. A 
estrada vicinal existente está praticamente intrafegável, dificultando o acesso de 
veículos e de pessoas. 
 
“Temos percorrido o Maranhão inteiro, de norte a sul, e percebido a necessidade e a 
importância de estradas que permitam o acesso aos municípios do interior. A 
pavimentação desse trecho consolidará a economia local, elidindo, em consequência, a 
dificuldade de acesso a essa região, em razão da inexistência de uma via adequada para 
o trânsito de veículos e de pessoas”, justificou. 
 
O parlamentar também solicitou, por meio de outra Indicação, celeridade na conclusão 
da rodovia MA-312, no trecho entre os municípios de Araioses a Água Doce do 
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Maranhão. São cerca de 39 km de extensão, passando pelo povoado Carnaubeiras, na 
chamada rota do caranguejo, beneficiando a população local, gerando renda e avanços 
para a região. 
 
A estrada integrará os municípios a outros povoados, como Montividi e Coqueiro, 
diminuindo a distância, facilitando a logística e melhorando a acessibilidade. A obra 
está paralisada desde abril de 2016 e o trecho intrafegável desde a saída de 
Carnaubeiras, passando pelo povoado de Curva Grande, no município de Araioses, até 
a chegada a Água Doce. “A situação é crítica. Valas e grandes buracos durante toda a 
extensão, agravados durante os períodos de chuva, culminando em atolamentos para 
quem tenta trafegar e atrasando o crescimento de toda uma região”, lamentou Júnior 
Verde. 
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Deputada Ana do Gás Participa de Entrega de Equipamentos Agrícolas 

O Governo do Maranhão entregou na manhã de ontem, (06), através da Secretaria de 
Agricultura, Pecuária e Pesca, equipamentos agrícolas dentre plantadeiras, patrulhas 
agrícolas, caminhões e kits de irrigação para prefeituras de 55 municípios no intuito de 
impulsionar a produção a de trabalhadores beneficiados pelos programas ‘Agropolos’ e 
‘Mais Produção’. Estes programas, que estão funcionando desde o ano passado, 
recebem grandes investimentos que já chegam na casa dos R$ 62 milhões. 
 

 
 
A deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) esteve presente na cerimônia para 
acompanhar os prefeitos que a apoiam: 
 
“Com todas as dificuldades que o pequeno e médio agricultor do Maranhão enfrentam 
desde a a falta de equipamentos adequados até as alterações inesperadas de clima e 
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outros fatores, esses equipamentos e alto investimento que o governo do Estado vem 
fazendo desde o ano passado, contribuem fortemente para transformar a realidade 
desses produtores e das suas famílias. Fiquei muito feliz em participar da entrega das 
chaves de um trator para patrulha agrícola para o prefeito Aluisinho acompanhado do 
vereador Gilson, ambos de Esperantinópolis, município parceiro que foi um dos 
beneficiados pelos programas, além de Lago dos Rodrigues, Joselândia e da presença 
do prefeito Magno Teixeira de Presidente Juscelino que se fez presente. Essa é mais 
uma ação louvável do governador Flávio Dino e aproveito para parabeniza-lo 
juntamente com o Secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Márcio Honaiser que 
vem desempenhando um trabalho primoroso através de um olhar diferenciado para o 
setor agrícola”, exclamou a deputada. 
 

 
 
Na ocasião, foram entregues também caminhão refrigerado para transporte das frutas 
e hortaliças, 40 tanques de resfriamento de leite (15 para a Região Tocantina e 25 para 
a região do Médio Mearim), e um caminhão tanque, na cadeia produtiva do leite e 
derivados. Já na cadeia do arroz, foram entregues oito patrulhas agrícolas e oito 
plantadeiras. A cerimônia aconteceu no auditório do Palácio Henrique de La Rocque. 
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Deputado afirma que jamais votou contra as duas categorias e se comprometeu a 
defender as alterações à Medida Provisória 230/2017, em tramitação na Assembleia 

 
César Pires: compromisso histórico com categorias de funcionários públicos 

 
Um grupo de professores estaduais esteve com o deputado César Pires, pedindo seu 
apoio contra a aprovação da MP 230/2017, do Governo do Estado, que altera o 
Estatuto do Magistério e dispõe sobre o reajuste salarial da categoria. 
 
– Nunca votei e jamais votarei contra os interesses de professores e policiais 
militares. Por isso, os professores estaduais podem ter a certeza que terão meu apoio 
para que a MP 230 sofra as alterações defendidas pela categoria – afirmou César 
Pires. 
 
A matéria está em análise na Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia 
Legislativa, e ainda será votada no plenário da Casa. 
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Graça Paz solicita à Codevasf investimento em municípios… 

 
Jones Braga com Graça Paz: Codevasf em atuação nas bases da deputada 

 
A Deputada Graça Paz (PSL), em visita à Superintendência da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco, Parnaíba, Itapecuru e Mearim (Codevasf), 
em São Luís, foi recebida por seu Superintendente Regional, Jones Braga, que 
assegurou a instalação de cisternas, sistemas simplificados de abastecimento de água e 
a doação de kits de irrigação em pelo menos sete municípios. 
 
Serão beneficiados Caxias, Coroatá, Dom Pedro, Duque Bacelar, Governador Luiz Rocha 
e Santo Antônio dos Lopes. 
 
– O nosso Estado ainda é muito carente em relação à abastecimento de água. Os 
municípios precisam urgentemente de ações dessa natureza e a Codevasf é 
importante ferramenta do Governo Federal para atingir esses objetivos. Infelizmente 
a Companhia não atinge todos os municípios do Maranhão, fato que será corrigido 
agora, através do esforço do Senador Roberto Rocha, autor de proposta do Projeto 
de Lei que amplia a atuação da Codevasf para todo o território maranhense – 
lembrou a parlamentar. 
 
Graça Paz ressaltou também que a proposta, já aprovada no Senado, hoje tramita na 
Comissão de Finanças e Tributação da Câmara dos Deputados, sob a relatoria do 
deputado Hildo Rocha. 
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Hildo Rocha afirma na Câmara Federal que o Maranhão anda para trás, graças à 
“desastrosa política econômica de Flávio Dino”; Andrea Murad revela que os atuais 
ocupantes do Palácio dos Leões superfaturam até licitação do colchão 

Dois discursos certeiros feitos no início desta semana mostram a marca do governo 
comunista de Flávio Dino deixadas nestes dois anos de comando no Maranhão. 
 
Para o deputado federal Hildo Rocha (PMDB), o estado andou para trás, graças à 
incompetência do governador para lidar com a política econômica. 
 

 
Rocha: governo incompetente 

 
“É com muita tristeza que nós lemos no Jornal O Globo a notícia da retração da 
economia maranhense pelo segundo ano consecutivo, ou seja, no governo do 
comunista Flávio Dino o Maranhão está andando pra trás. Tudo em consequência da 
desastrosa política econômica implantada pelo governador Flávio Dino. Hoje o 
Maranhão pratica a maior alíquota de Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços (ICMS) do país. Com essa atitude, o governador afugentou os 
empreendedores; várias indústrias foram fechadas e outras diminuíram o ritmo de 
produção desempregando milhares de pessoas em função da desastrada política 



 

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 

econômica praticada por Flávio Dino”, enfatizou Rocha. 
 
Não bastasse a incompetência gerencial, o governo comunista também se mostra 
extremamente corrupto, como provam as sucessivas denúncias feitas pela deputada 
Andrea Murad (PMDB), na Assembleia Legislativa. 
 

 
Andrea: governo corrupto 

 
“Através do contrato 90/2016 a EMSERH em 26 de setembro comprou colchão adulto 
para uso hospitalar da empresa Mercúrio Comércio de Produtos e Medicamentos 
Hospitalares LTDA. no valor unitário de R$ 447,00. Foram 690 colchões, totalizando R$ 
308.430,00. O mesmo perfil de colchão comprado através de licitação pelo Governo do 
Tocantins em março de 2016 tinha valor de R$ 253,00. Um sobrepreço de 76,67% no 
preço unitário, e gerou um prejuízo de R$ 133.860,00. Em abril de 2016, o Governo do 
Estado de Roraima adquiriu o item similar, ao custo unitário de R$ 144,50, através de 
Pregão Eletrônico. Vejam a diferença, de R$ 144,50 para R$ 447,00. Nesta compra é 
possível concluir um sobrepreço de 302,50% gerando um prejuízo de R$ 208.725,00″, 
explicou a deputada. 
 
Andrea já havia denunciado outros superfaturamentos nos contratos do governo Flávio 
Dino. 
 
E o discurso dos dois parlamentares reforça o título acima. 
 
Um governo corrupto e incompetente… 
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Discurso foi feito durante a sessão legislativa desta terça-feira (7). Para o parlamentar, 
desta forma, os alunos não têm condições mínimas de aprendizado 

 
Entrada do colégio Aluízio de Azevedo com apelo dramático contra a violência 

 
Em pronunciamento feito na sessão legislativa desta terça-feira (7), o deputado 
Alexandre Almeida (PSD) cobrou segurança para as escolas públicas de Timon. A fala do 
deputado foi motivada por um apelo feito pela presidente do Grêmio Estudantil do 
Colégio Aluízio de Azevedo. Em nota pública, a entidade denunciou o furto dos 
ventiladores e de todas as lâmpadas das salas de aula da escola, ocorrido durante o 
período de carnaval. Por causa disso, os estudantes decidiram não comparecer às 
aulas. 
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De acordo com o deputado Alexandre, o apelo reflete a situação caótica da educação 
timonense. “Esse apelo reflete a situação precária vivida por estudantes e professores 
das nossas escolas públicas, a realidade é triste, professores sem condições mínimas de 
dar aula e, consequentemente, alunos sem condições de aprender”, ressaltou 
Alexandre Almeida. 
 
Durante o pronunciamento, o deputado fez questão de mostrar em plenário a foto da 
entrada do colégio Aluízio de Azevedo, onde foi fixada uma faixa com o apelo: “Senhor 
ladrão, não roube nossa escola. Queremos estudar”. “É uma faixa que retrata a 
tristeza, a indignação de jovens que querem um futuro melhor, mas estão tendo o seu 
direito frustrado porque a Secretaria de Educação não está tendo condições de garantir 
segurança nas unidades escolares do estado do Maranhão”, enfatizou Almeida. 
 
Finalizando o seu pronunciamento, Alexandre Almeida também fez críticas à atual 
gestão do Governo do Estado. “Eu queria hoje estar aqui nesta tribuna comemorando, 
agradecendo ao Governador pela mudança que ele podia ter feito, queria estar aqui 
agradecendo os avanços na educação que o Governador podia ter feito. E o tempo do 
verbo é podia, pois, infelizmente, o tempo está passando. Três anos é exatamente o 
tempo que o atual Governador está conduzindo os destinos do nosso Estado. E a 
realidade que nós vemos é um governo que não tem competência de garantir 
segurança para os estudantes timonenses e, seguramente, em muitos outros 
municípios deste Estado também. Não é assim que o Maranhão será de todos nós. Não 
é essa a mudança que o Maranhão tanto acreditou”, frisou. 
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Deputados vão passar os 4 anos se ‘acadelando’ para o governo Flávio Dino 

 
Deputados estaduais do Maranhão 

 
A composição da Assembleia Legislativa do Maranhão, formada pelos deputados 
eleitos em 2014, é conhecida no meio político como submissa e a mais fraca de todos 
os tempos. 
 
A maioria dos parlamentares da Casa bate continência para o governo, mesmo diante 
dos maus tratos do seu general Flávio Dino (PCdoB), que não tem consideração por 
ninguém. É grande a falta de prestigio dos deputados com o governador. 
 
Os aliados, ao que parecem, vão passar os 4 anos do seu mandato se ‘acadelando’ para 
o governo comunista. Nem mesmo a Emenda Impositiva, aprovada pela Câmara 
Federal e por vários Assembleias Legislativa, os parlamentares maranhenses tiveram 
coragem de aprovar. 
 
Flávio Dino já está no terceiro ano do seu mandato enrolado os deputados com a 
promessa de que vai pagar suas emendas. Até agora o que receberam foram 
‘migalhas’. Para se ter ideia, cada parlamentar teve apenas o direito de R$ 200 mil para 
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destinar ao carnaval. Alguns indicaram R$ 50 mil para cada município, ajudando 4 
cidades somente. 
 
Quem faz carnaval numa cidade com R$ 50 mil? Ninguém. É impossível e humilhante 
para um parlamentar ligar para o seu prefeito e dizer que está ajudando com apenas 
essa quantia. E o que é pior: o governo ainda nem pagou. Há uma promessa para que o 
dinheiro sai essa semana. 
 
Deputados já fizeram várias movimentações com o objetivo de aprovar a Emenda 
Impositiva, que obriga o governo a pagar as destinações – inclusive dos de oposição. A 
articulação para aprovação na Assembleia sempre é barrado pelo governador Flávio 
Dino. 
 
Esses parlamentares que hoje abaixam a cabeça para o governo vão se arrepender nas 
próximas eleições, quando olharem os secretários de Estado partindo pra cima das 
suas bases eleitorais – de forma desleal com o uso da máquina. E os deputados de 
‘mãos atadas’ sem o direito de receberem o pagamento de suas emendas. 
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ESCÂNDALO! Suspeita de balcão de negócio na MOB envolve deputado 

 
Deputado Marco Aurélio sob suspeita de favorecer linha dos ônibus da MOB 

 
A equipe de reportagem do Blog do Luis Pablo recebeu uma gravíssima denúncia 
envolvendo o deputado estadual Marco Aurélio (PCdoB), a Agência Estadual de 
Transporte e Mobilidade Urbana (MOB) e o chefe do órgão, engenheiro José Artur 
Cabral Marques. 
 
A denúncia trata de uma suspeita de balcão de negócio na MOB. 
 
Marco Aurélio, juntamente com o aval de Artur Cabral, estaria favorecendo duas 
empresas, a Zanchettur e FLS Transporte, para conseguir linhas com a autorização da 
Agência Estadual de Transporte e Mobilidade Urbana. 
 
De acordo com a denúncia, o parlamentar estaria sendo beneficiado com cada 
autorização que consegue na MOB. Há forte suspeita de propina. 
 
A empresa Zanchettur, para se ter ideia, já conseguiu duas linhas na região do Sul do 
Maranhão, onde Marco Aurélio concentra sua maior base eleitoral. 
 
Procurados pela reportagem, alguns empresários do setor de transporte confirmaram a 
denúncia. Disseram que o “balcão de negócio na MOB está rolando solto e de forma 
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descarada, prejudicando vários empresários”. 
 
Não é a primeira vez que o deputado estadual Marco Aurélio é envolvido nesse tipo de 
escândalo. Em abril do ano passado, o parlamentar foi gravado falando sobre uma obra 
do Estado para se beneficiar durante as eleições de 2016, em que ensaio uma 
candidatura à Prefeitura de Imperatriz, mas acabou desistindo de ser candidato. 
 
Na conversa, Marco Aurélio fala sobre o encontro com o secretário de Estado de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, e diz: “se [a obra] for licitar vai [demorar] mais 60 dias. 
Aí não vai servir pra nós politicamente. Aí não vai mais servir. Vai inaugurar depois da 
eleição entendeu? E pra nós o grande trunfo é inaugurar antes da campanha”. 
 
Apesar da repercussão do caso, na época, nunca foi tomado nenhuma providência por 
parte das autoridades competentes em denunciar ou investigar o deputado. Relembre 
o caso aqui. 
 
Outro Lado 
 
O editor deste Blog tentou procurar o parlamentar para ouvir um esclarecimento sobre 
esta denúncia, mas não conseguiu seu contato. Esta página está à disposição para ouvir 
e publicar o direito de resposta do deputado. 
 

  

http://luispablo.blog.br/politica/2016/04/audio-bomba-deputado-do-pcdob-no-ma-fala-que-vai-usar-obra-do-governo-para-campanha-eleitoral-em-imperatriz/
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Edilázio Júnior derruba chefe da Assessoria Jurídica da Sinfra 

 
Clayton Noleto e Edilázio Júnior 

 
O Blog do Luis Pablo avisou que o deputado estadual Edilázio Júnior estava com uma 
bomba para estourar quando o secretário de Infraestrutura, Clayton Noleto, 
comparecesse na Assembleia Legislativa do Maranhão. Dito e feito. 
 
Edilázio estourou uma grave denúncia, durante a sabatina de Noleto no Poder 
Legislativo, sobre o advogado Eloy Weslem Ribeiro, que respondia pela Chefia da 
Assessoria Jurídica da Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra). Não deu em 
outra: Eloy Weslem foi afastado do cargo. 
 
O (agora) ex-chefe do setor jurídico da secretaria foi afastado no dia 17 do mês 
passado. Somente no dia 2 deste mês, ele foi substituído. Em seu lugar, ficou a 
advogada Renata Cavalcanti de Matos Dias, que teve a nomeação retroativa à data da 

http://luispablo.blog.br/politica/2017/02/edilazio-vai-botar-clayton-noleto-contra-a-parede-com-uma-bomba-que-tem-em-maos/
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revogação da portaria de Eloy. 
 
Eloy Weslem foi afastado do cargo após o deputado Edilázio denunciar que o seu 
registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) foi suspenso. O advogado assinou 
vários pareceres jurídicos de contratos firmados pela Sinfra com registro da Ordem 
cancelado. 
 
De acordo com a lei 8906/94, é vedado exercer a profissão de advogado sem o registro 
da OAB. Além disso, Eloy Weslem também foi denunciado por Edilázio de ter cometido 
crime de falsidade ideológica ao atuar como advogado durante o período eleitoral em 
Tocantins. 
 
O deputado mostrou que o número da OAB fornecido pelo advogado em Tocantins é o 
mesmo do Maranhão. Ao consultar o registro da Ordem de Eloy Weslem, a Justiça 
constatou que a inscrição dele estava em nome do advogado Athos Américo. 
 
Outro Lado 
 
O secretário Clayton Noleto se manifestou sobre o caso. Disse que uma sindicância foi 
aberta para analisar a denúncia do deputado e que até o resultado do procedimento 
administrativo, os contratos da Sinfra vão permanecer. 
 
O governo também se manifestou, reafirmando o que Noleto disse: que somente após 
a conclusão da sindicância, o caso deverá ser comunicado a Secretaria Estadual de 
Transparência e Controle, comandada pelo advogado Rodrigo Lago – há quem acredite 
que não deva dá em nada. Vamos aguardar! 
 


