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Após apresentar cobranças da população quanto à recuperação e manutenção 
asfáltica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), aceitou, o 
convite do deputado Wellington do Curso (PP) para vistoriar o andamento das obras 
nos trechos citados. 
 
A vistoria está sendo realizada pelo Sr Gerardo de Freitas, Superintendente do DNIT, e 
por técnicos do órgão. A inspeção se iniciou nas primeiras horas da manhã desta 
quinta-feira, 9, no Km 0 da BR-135, em São Luís, e vai até a cidade de Presidente Dutra. 
 
O deputado Wellington disse que o clamor dos motoristas e moradores que trafegam 
pela BR precisa ser atendido pelo DNIT. A visita de inspeção é resultado das cobranças 
para manutenção e recuperação asfáltica das BR-135 e BR-010 (em Imperatriz). E a 
fiscalização foi agendada em reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na sede do DNIT. 
 
“É um clamor que já dura muito tempo. São vários trechos da BR-135 e da BR-010 (em 
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Imperatriz). Saindo de São Luís de carro, percebemos que há vários pontos na BR com 
buracos e crateras, como por exemplo o trecho que vai de Santa Rita ao 
Entroncamento, passando pelo posto da PRF, no povoado São Francisco. E o perímetro 
urbano da cidade de Presidente Dutra.Tudo isso dificulta o tráfego de motoristas de 
veículos leves e pesados. Nós estamos cientes dos transtornos enfrentados por quem 
passa por esses trechos e é por isso que estamos aqui junto com o superintendente do 
Dnit fiscalizando as obras. As solicitações não são minhas, mas da população.”, disse 
Wellington. 
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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. 
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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. (Blog do Gilberto Leda) 
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Chapa que terá Zé Inácio como candidato a presidente do PT/MA é registrada 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-
feira (07) para comentar sobre o 6° Congresso Nacional do PT, que acontecerá nos dias 
01,02 e 03 de junho e renovará o partido a nível nacional. 
 
O congresso será dividido em duas fases: num primeiro momento será realizado o 
Processo de Eleições Diretas (PED) municipal, no dia 9 de abril, que renovará as 
direções municipais e escolherá os delegados (as) estaduais. 
 
A segunda fase será o processo de congressos, onde os delegados e delegadas eleitos 
escolherão as direções estaduais, a delegação para o Congresso Nacional e a Direção 
Nacional. Nesta etapa, também serão aprovadas resoluções que definirão a estratégia 
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e tática do PT para o próximo período. 
 
O deputado também destacou a inscrição da chapa “Por um Maranhão mais justo para 
todos e para Lula”, na qual é candidato a presidente estadual do partido. 
 
A chapa conta com o apoio de várias lideranças do Estado, entre elas do atual 
presidente do partido, Raimundo Monteiro, presidente municipal do PT de São Luís e 
candidato a reeleição do diretório municipal de São Luís, Fernando Magalhães. Além de 
contar com cerca de quase 500 filiados de 150 municípios. 
 
Zé Inácio finalizou ressaltando a importância de ser realizada uma disputa democrática, 
dentro dos princípios que o PT vem trabalhando ao longo dos anos. 
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Wellington e DNIT iniciam vistoria de recuperação da BR-135 no Entroncamento e em 
Presidente Dutra 

 
 
Após apresentar cobranças da população quanto à recuperação e manutenção 
asfáltica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), aceitou, o 
convite do deputado Wellington do Curso (PP) para vistoriar o andamento das obras 
nos trechos citados. A vistoria está sendo realizada pelo Sr Gerardo de Freitas, 
Superintendente do DNIT, E por técnicos do órgão. A inspeção se iniciou nas primeiras 
horas da manhã desta quinta-feira, 9, no Km 0 da BR-135, em São Luís, e vai até a 
cidade de Presidente Dutra. 
 
O deputado Wellington disse que o clamor dos motoristas e moradores que trafegam 
pela BR precisa ser atendido pelo DNIT. A visita de inspeção é resultado das cobranças 
para manutenção e recuperação asfáltica das BR-135 e BR-010 (em Imperatriz). E a 
fiscalização foi agendada em reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na sede do DNIT. 
 
“É um clamor que já dura muito tempo. São vários trechos da BR-135 e da BR-010 (em 
Imperatriz). Saindo de São Luís de carro, percebemos que há vários pontos na BR com 
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buracos e crateras, como por exemplo o trecho que vai de Santa Rita ao 
Entroncamento, passando pelo posto da PRF, no povoado São Francisco. E o perímetro 
urbano da cidade de Presidente Dutra.Tudo isso dificulta o tráfego de motoristas de 
veículos leves e pesados. Nós estamos cientes dos transtornos enfrentados por quem 
passa por esses trechos e é por isso que estamos aqui junto com o superintendente do 
Dnit fiscalizando as obras. As solicitações não são minhas, mas da população.”, disse 
Wellington. 
 
Veja o vídeo... 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rB5cNm5NCEI
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Edilázio Júnior repudia manobra e falta de transparência do Governo 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou, na manhã de hoje, manobra do 
Governo na Assembleia Legislativa para evitar que informações sobre a construção de 
uma praça pública na Lagoa da Jansen fossem repassadas ao Parlamento. 
 
O parlamentar havia solicitado informações a respeito do processo de licitação da obra 
ao secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), na ocasião da 
sabatina a que o comunista foi submetido. 
 
Os dados, contudo, jamais foram repassados ao Poder Legislativo. Edilázio protocolou 
então requerimento junto à Mesa Diretora da Casa pedindo encaminhamento de 
expediente ao secretário com a solicitação das informações. O pleito foi negado na 
semana passada. Ontem, na votação de um recurso interposto por Wellington do Curso 
(PP), a base governista voltou a barrar as informações, após manobra do Palácio dos 
Leões. 
 
“Venho aqui neste momento falar da minha decepção que não é nenhuma surpresa, 
com relação ao Governo e com relação à bancada governista. Primeiramente, o que 
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nós estamos vendo aqui é um Governo que fala uma coisa e que na prática é 
totalmente diferente […] se o Governador criou uma Secretaria de Transparência, nós 
aprovamos a Lei de Transparência aqui nesta Casa, qualquer cidadão, 
independentemente da Lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado”, disse. 
 
Ele lamentou a postura do Governo Flávio Dino (PCdoB) e cobrou seriedade do Palácio 
dos Leões no trato da coisa pública. Ele criticou a falta de informações a respeito da 
licitação de uma obra pública. 
 
“O governador Flávio Dino, quando veio ler sua mensagem aqui nesta Casa, colocou 
os secretários à disposição, e é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, estou 
apenas fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação que o 
secretário se propôs a ser solícito a esta Casa e de me encaminhar, só que nunca 
encaminhou. Já está fazendo quase 30 dias e nunca encaminhou a licitação da Praça 
da Lagoa”, completou. 
 
O parlamentar assegurou que amanhã vai protocolizar, pessoalmente, pedido de 
informações sobre a licitação, na sede da Sinfra, com base na Lei de Acesso à 
Informação. 
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Othelino Neto destaca o Dia Internacional da Mulher 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) destacou, na sessão desta quarta-feira 
(08), o Dia Internacional da Mulher e fez referências a mulheres que são e foram 
destaques na política, vida espiritual, história do Maranhão e do Brasil. “Que o respeito 
à liberdade e à equidade de gênero não seja lembrado apenas hoje, mas que seja 
uma prática todos os dias do ano”, disse ele ao parabenizar todas as maranhenses pela 
data, destacando as deputadas estaduais. 
 
“Muitas foram as mulheres que marcaram a história do nosso país. Mulheres como 
Olga Benário Prestes, que tem uma história muito importante, que perdeu a vida na 
luta pela boa política, mulheres como Maria Aragão, que foi uma médica comunista 
que começou a ousar enfrentando a militância político-partidária, coisa que ainda era 
negada às mulheres naquela época”, comentou. 
 
Em seu discurso, Othelino destacou mulheres como Olga Benário Prestes, que tem uma 
história muito importante e que perdeu a vida na luta pela boa política, Maria Aragão, 
que foi uma médica comunista que começou a ousar enfrentando a militância político-
partidária, coisa que ainda era negada naquela época. 
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“Mas, além das mulheres na política, podemos fazer referência àquelas que 
marcaram também a vida espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, enfim, às que 
abrilhantaram e fizeram história através da luta delas. Hoje, as conquistas que já 
aconteceram se devem muito ao sacrifício delas”, comentou. 
 
Durante o pronunciamento, Othelino Neto destacou ainda a instalação da Procuradoria 
da Mulher e a posse da primeira procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a 
deputada estadual Valéria Macedo (PDT), em cerimônia que contou com a presença de 
representantes de entidades da sociedade civil, do Poder Judiciário, etc. No local, um 
mural homenageia todas as ex-deputadas estaduais e também ex e atuais deputadas 
federais, mulheres que fizeram e fazem a história do Maranhão. 
 
Ao finalizar o pronunciamento, Othelino Neto fez uma homenagem às mulheres que 
marcaram a sua vida pessoal, como a sua mãe Iolete, a esposa Ana Paula e a filha 
Guilhermina. “Através delas, também homenageio todas as mães, esposas, filhas que 
certamente alegram as vidas de todos nós, homens, e sem as quais certamente não 
seríamos felizes como somos”, disse. 
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Chapa que terá Zé Inácio como candidato a presidente do PT/MA é registrada 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-
feira (07) para comentar sobre o 6° Congresso Nacional do PT, que acontecerá nos dias 
01,02 e 03 de junho e renovará o partido a nível nacional. 
 
O congresso será dividido em duas fases: num primeiro momento será realizado o 
Processo de Eleições Diretas (PED) municipal, no dia 9 de abril, que renovará as 
direções municipais e escolherá os delegados (as) estaduais. 
 
A segunda fase será o processo de congressos, onde os delegados e delegadas eleitos 
escolherão as direções estaduais, a delegação para o Congresso Nacional e a Direção 
Nacional. Nesta etapa, também serão aprovadas resoluções que definirão a estratégia 
e tática do PT para o próximo período. 
 
O deputado também destacou a inscrição da chapa “Por um Maranhão mais justo para 
todos e para Lula”, na qual é candidato a presidente estadual do partido. 
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A chapa conta com o apoio de várias lideranças do Estado, entre elas do atual 
presidente do partido, Raimundo Monteiro, presidente municipal do PT de São Luís e 
candidato a reeleição do diretório municipal de São Luís, Fernando Magalhães. Além de 
contar com cerca de quase 500 filiados de 150 municípios. 
 
Zé Inácio finalizou ressaltando a importância de ser realizada uma disputa democrática, 
dentro dos princípios que o PT vem trabalhando ao longo dos anos. 
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Wellington e DNIT iniciam vistoria de recuperação da BR-135 no Entroncamento e em 
Presidente Dutra 

Após apresentar cobranças da população quanto à recuperação e manutenção 
asfáltica, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), aceitou, o 
convite do deputado Wellington do Curso (PP) para vistoriar o andamento das obras 
nos trechos citados. A vistoria está sendo realizada pelo Sr Gerardo de Freitas, 
Superintendente do DNIT, E por técnicos do órgão. A inspeção se iniciou nas primeiras 
horas da manhã desta quinta-feira, 9, no Km 0 da BR-135, em São Luís, e vai até a 
cidade de Presidente Dutra. 
 

 
 
O deputado Wellington disse que o clamor dos motoristas e moradores que trafegam 
pela BR precisa ser atendido pelo DNIT. A visita de inspeção é resultado das cobranças 
para manutenção e recuperação asfáltica das BR-135 e BR-010 (em Imperatriz). E a 
fiscalização foi agendada em reunião realizada no dia 09 de fevereiro, na sede do DNIT. 
 
“É um clamor que já dura muito tempo. São vários trechos da BR-135 e da BR-010 (em 
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Imperatriz). Saindo de São Luís de carro, percebemos que há vários pontos na BR com 
buracos e crateras, como por exemplo o trecho que vai de Santa Rita ao 
Entroncamento, passando pelo posto da PRF, no povoado São Francisco. E o perímetro 
urbano da cidade de Presidente Dutra.Tudo isso dificulta o tráfego de motoristas de 
veículos leves e pesados. Nós estamos cientes dos transtornos enfrentados por quem 
passa por esses trechos e é por isso que estamos aqui junto com o superintendente do 
Dnit fiscalizando as obras. As solicitações não são minhas, mas da população.”, disse 
Wellington. 
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O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou, na manhã de ontem (8), manobra 
do Governo na Assembleia Legislativa para evitar que informações sobre a construção 
de uma praça pública na Lagoa da Jansen fossem repassadas ao Parlamento. 

 
Edilázio sessão dia 8 de março 2017 

 
O parlamentar havia solicitado informações a respeito do processo de licitação da obra 
ao secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), na ocasião da 
sabatina a que o comunista foi submetido. 
 
Os dados, contudo, jamais foram repassados ao Poder Legislativo. Edilázio protocolou 
então requerimento junto à Mesa Diretora da Casa pedindo encaminhamento de 
expediente ao secretário com a solicitação das informações. O pleito foi negado na 
semana passada. Ontem, na votação de um recurso interposto por Wellington do Curso 
(PP), a base governista voltou a barrar as informações, após manobra do Palácio dos 
Leões. 
 
“Venho aqui neste momento falar da minha decepção que não é nenhuma surpresa, 
com relação ao Governo e com relação à bancada governista. Primeiramente, o que 
nós estamos vendo aqui é um Governo que fala uma coisa e que na prática é 
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totalmente diferente […] se o Governador criou uma Secretaria de Transparência, nós 
aprovamos a Lei de Transparência aqui nesta Casa, qualquer cidadão, 
independentemente da Lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado”, disse. 
 
Ele lamentou a postura do Governo Flávio Dino (PCdoB) e cobrou seriedade do Palácio 
dos Leões no trato da coisa pública. Ele criticou a falta de informações a respeito da 
licitação de uma obra pública. 
 
“O governador Flávio Dino, quando veio ler sua mensagem aqui nesta Casa, colocou os 
secretários à disposição, e é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, estou apenas 
fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação que o secretário se 
propôs a ser solícito a esta Casa e de me encaminhar, só que nunca encaminhou. Já 
está fazendo quase 30 dias e nunca encaminhou a licitação da Praça da Lagoa”, 
completou. 
 
O parlamentar assegurou que amanhã vai protocolizar, pessoalmente, pedido de 
informações sobre a licitação, na sede da Sinfra, com base na Lei de Acesso à 
Informação. 
 

  



 

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: 
Chapa que terá Zé Inácio como candidato a presidente 

do PT/MA é registrada 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/03/2017 

Chapa que terá Zé Inácio como candidato a presidente do PT/MA é registrada 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia Legislativa na manhã desta terça-
feira (07) para comentar sobre o 6° Congresso Nacional do PT, que acontecerá nos dias 
01,02 e 03 de junho e renovará o partido a nível nacional. 
 
O congresso será dividido em duas fases: num primeiro momento será realizado o 
Processo de Eleições Diretas (PED) municipal, no dia 9 de abril, que renovará as 
direções municipais e escolherá os delegados (as) estaduais. 
 
A segunda fase será o processo de congressos, onde os delegados e delegadas eleitos 
escolherão as direções estaduais, a delegação para o Congresso Nacional e a Direção 
Nacional. Nesta etapa, também serão aprovadas resoluções que definirão a estratégia 
e tática do PT para o próximo período. 
 
O deputado também destacou a inscrição da chapa “Por um Maranhão mais justo para 
todos e para Lula”, na qual é candidato a presidente estadual do partido. 
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A chapa conta com o apoio de várias lideranças do Estado, entre elas do atual 
presidente do partido, Raimundo Monteiro, presidente municipal do PT de São Luís e 
candidato a reeleição do diretório municipal de São Luís, Fernando Magalhães. Além de 
contar com cerca de quase 500 filiados de 150 municípios. 
 
Zé Inácio finalizou ressaltando a importância de ser realizada uma disputa democrática, 
dentro dos princípios que o PT vem trabalhando ao longo dos anos. 
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Ana do Gás e Prefeito Magno Teixeira Entregam Projeto de Vicinal a Flávio Dino 

No último dia 02 de março, a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) e o prefeito 
Magno Teixeira (PP) entregaram nas mãos do governador Flávio Dino (PCdoB) o projeto 
de uma estrada vicinal da cidade de Presidente Juscelino que liga a parte central da 
cidade a povoados de comunidades quilombolas. 
 
A solicitação desta obra foi feita de maneira inusitada pelo prefeito Magno Teixeira no 
dia 24 de fevereiro na solenidade de ‘Entrega de Títulos de Terra a Comunidades Pelo 
Governo do Estado’ feitas pelo governador e alguns de seus secretários, onde, 
acompanhado da deputada Ana do Gás, o prefeito, ao falar da entrega de títulos para a 
comunidade do seu município, aproveitou para cobrar do governador o asfaltamento 
desta vicinal. Como resposta imediata, Flávio Dino se comprometeu em realizar a obra 
e solicitou do prefeito e da deputada o projeto para análise e execução da obra. 
 
O asfaltamento desta estrada vicinal irá beneficiar diretamente as comunidades 
quilombolas do povoado de Mirinzal da Julita na cidade de Presidente Juscelino e já 
deixou toda a comunidade na expectativa. Agora com o projeto entregue nas mãos do 
governador Flávio Dino pelas mãos da deputada Ana do Gás e do prefeito é só aguardar 
a análise e a execução. 
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O prefeito Magno agradeceu ao governador e à deputada: 
 
“A entrega desse projeto nas mãos do governador demonstra o quanto essa gestão 
está aberta à parceria com os municípios. O governador Flávio Dino foi bastante 
receptivo com a minha reivindicação que é uma reivindicação do povo da minha cidade 
e demonstrou total interesse em resolver a situação. Esse tipo de atitude é o que a 
gente espera do governador e por isso eu o agradeço e parabenizo. Agradeço também 
a deputada Ana do Gás que foi essencial nesse momento e que vem dando bastante 
apoio e atenção ás necessidades do município de Presidente Juscelino”. 
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Deputado Rigo Teles destaca o Dia Internacional da Mulher e homenageia as mulheres 
do Maranhão 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, ocupou a 
tribuna nesta quarta-feira (8), para destacar a passagem do Dia Internacional da 
Mulher e homenagear as mulheres do Maranhão, especialmente a mãe, Francisca 
Teles, a esposa Abigail, a filha Lívian Maria e suas irmãs, as colegas deputadas Graça 
Paz, Ana do Gás, Francisca Primo, Andréa Murad, Valéria Macêdo e Nina Melo e as 
servidoras do Legislativo. Que em seus nomes saúda todas as mulheres brasileiras. 
 

 
 
O parlamentar ressaltou que hoje é um dia muito especial, pois nesta data comemora-
se a passagem do Dia Internacional da Mulher, que na sua avaliação é dedicado 
àquelas que se desdobram em várias para cumprir as tarefas cotidianas, amam pelo 
amor, riem pelo riso, dançam pela dança e vivem pela vida. ”Feliz do homem que tem 
uma mulher à sua espera, uma mulher para chamar de mulher, mãe, filha, 
companheira e amiga”, reconheceu. 
 
Para Rigo, mulher é única e especial, um ser guerreiro que pensa com o coração, um 
exemplo de força, coragem, conquista e fé e sonha e luta pelos seus ideais. “Para você 
que vive é um dia muito especial, Dia Internacional da Mulher, deixo esta simples 
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homenagem a todas as guerreiras do Brasil, que contribuem com o desenvolvimento 
desta Casa na pessoa da mais simples, da humilde zeladora, das seguranças e 
deputadas”, afirmou. 
 

AS MAIS BONITAS DO BRASIL 
 
Em seu pronunciamento, o deputado Rigo Teles declarou na tribuna da Assembleia 
Legislativa que as mulheres mais inteligentes e mais bonitas do mundo são as mulheres 
brasileiras, e as mulheres mais inteligentes e bonitas do Brasil são as mulheres 
maranhenses. “Feliz Dia Internacional da Mulher. Que essa importante data não seja 
comemorada apenas no dia 08 de março, mas, sim, durante todos os 365 dias do ano”, 
disse. 
 
Em nome da mãe, Francisca Teles de Sousa, da esposa Abigail Cunha, da filha Lívian 
Maria e suas irmãs, Rigo Teles saudou todas as mulheres do Brasil e do Maranhão. 
“Feliz Dia Internacional da Mulher. Um grande abraço e um grande beijo em todas as 
mulheres”. A homenagem também foi extensiva às servidoras do Tribunal da Justiça, 
do Ministério Público, policiais, professoras, mulheres do lar e todas as mulheres do 
Maranhão. 
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Flávio Dino diminuiu verba da Mulher e aumentou da Comunicação 

Atual7 
 
Publicidade e propaganda do governo ganharam prioridade em ano pré-eleitoral. 
Diferença de orçamento das pastas para 2017 é de absurdos R$ 55,486 milhões. O 
governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), que em artigo recente insinuou 
celebração ao dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, diminuiu a verba pública da 
secretaria que cuida das políticas enfrentamento das desigualdades e a defesa dos 
direitos das mulheres e aumentou o dinheiro da pasta que cuida da publicidade e 
propaganda de seu governo na internet, rádio e impressos. 
 
A informação está publicada no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2017, 
cruzada pelo ATUAL7 com os PLOAs de 2016 e 2015. 
 
De acordo com os documentos, em 2015, primeiro ano de governo do comunista, a 
Secretaria de Estado da Mulher (Semu) possuía o orçamento de R$ 3,740 milhões. Em 
2016, o Orçamento para a Semu chegou a ter destinado mais recursos, ficando em R$ 
9,041 milhões. Contudo, em 2017, em vez de continuar priorizando a importante pasta, 
o governador do Maranhão promoveu um super corte, e resolveu destinar apenas R$ 
3,430 milhões para a Mulher. 
 
Para efeito de comparação, a diferença em relação ao dinheiro destinado para a Semu 
no primeiro ano do governo Flávio Dino é de pouco mais de R$ 300 mil; e em relação 
ao segundo ano de governo é de mais de R$ 5,6 milhões. A pasta tem como chefe a 
pedagoga Laurinda Pinto. 
 
Já a Comunicação, que também exerce as atividades de Articulação Política e tem como 
comandante o presidente estadual do PCdoB e pré-candidato a deputado federal 
Márcio Jerry Barroso, recebeu prioridade do Palácio dos Leões, restando apenas um 
ano para as eleições de 2018. 
 
Em 2015, a então Secretaria de Estado da Comunicação Social (Secom) possuía o já 
torrador orçamento de R$ 49,225 milhões. Em 2016, ano em que, estrategicamente, a 
extinta Secom fundiu-se com a também extinta Secretaria de Estado de Assuntos 
Políticos e Federativos (Seap) e transformou-se na gigantesca Secretaria de Estado da 
Comunicação e Articulação Política (Secap), o orçamento das duas pastas, somados, 

http://www.seplan.ma.gov.br/files/2013/02/Vers%C3%A3o-Final-PLOA-2017-2.pdf
http://www.seplan.ma.gov.br/files/2013/02/PLOA_2016.pdf
http://www.seplan.ma.gov.br/files/2013/02/Loa_2015_Assembleia.pdf
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alcançou o valor de R$ 50,590 milhões. Já em 2017, ano pré-eleitoral, o valor destinado 
por Flávio Dino para gastos com a pasta que promove a publicidade e propaganda da 
máquina comunista é de nada menos que R$ 58,916 milhões. 
 
A diferença de orçamento disponível para as pastas da Comunicação e da Mulher, para 
este ano, é de absurdos R$ 55,486 milhões. 
 
Prioridade pré-eleitoral 
 
No final de 2016, durante a aprovação do PLOA 2017 em sessão relâmpago na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, os deputados estaduais Wellington do Curso (PP) 
e Adriano Sarney (PV) chegaram a apresentar emendas ao Orçamento para que fosse 
retirada parte gorda do dinheiro destinado por Flávio Dino para gastos com a 
Comunicação em 2017, e remanejados para ações da Secretaria estadual da Mulher, 
além de esportes, infraestrutura, educação e outros setores mais importantes e que 
realmente beneficiariam a população. 
 
Contudo, sob a promessa de que receberiam R$ 1 milhão caso aprovassem o projeto 
do governo sem emendas e atrapalhos como ocorreu nos anos anteriores, a base 
comunista no Legislativo estadual rejeitou todas as propostas feitas pelos dois 
parlamentares. 
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Deputado estadual é candidato a presidente regional do partido, que elegerá seu novo 
comando em Congresso Estadual marcado para junho 

 
Inácio quer presidir o PT 

 
A chapa encabeçada pelo deputado estadual Zé Inácio foi registrada na sede do Partido 
dos Trabalhadores na última segunda-feira, 6. 
 
Inácio concorre à residência da legenda com o apoio do atual presidente, Raimundo 
Monteiro e mais de 500 filiados de 150 municípios. 
 
O parlamentar se fortalece por defender internamente uma posição de destaque para 
o PT nas eleições de 2018, além da defesa do legado dos governos Lula e Dilma. 
 
– O PT tem uma história importante neste país e neste estado. Queremos ser 
protagonistas nas próximas eleições – praga ele aos colegas de partido. 
 
O grupo de Zé Inácio apoia também a candidatura do atual presidente Fernando 
Magalhães ao diretório municipal de São Luís. 
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Rafael Leitoa defende aumento do limite de idade no CNH Jovem… 

 
Rafael faz elogios a colega pedetista 

 
Na tribuna da Assembleia Legislativa, na manhã de quarta-feira, 8, o deputado Rafael 
Leitoa (PDT) defendeu a Indicação do vereador pedetista Raimundo Penha (PDT) 
enviada à Mesa Diretora da Câmara de São Luís propondo uma alteração no Programa 
CNH Jovem, aumentando a faixa etária dos que pretendem se inscrever no Programa. 
 
Atualmente, o programa atende jovens de 18 a 21 anos, oriundos de escolas públicas. 
 
– O programa já beneficiou mais de cinco mil jovens maranhenses, dando sua 
habilitação gratuitamente. Por meio desse programa, a juventude tem condições de 
tirar uma carteira A, habilitação B ou até mesmo uma habilitação AB – comentou o 
deputado. 
 
Parabenizando o vereador, Leitoa se comprometeu em levar adiante a solicitação do 
vereador, trazendo à Assembleia Legislativa, a discussão para uma Emenda à Lei Lei 
Estadual 10.218, de março de 2015, que regulamenta o CNH Jovem. 
 
O deputado lembrou que segundo o Estatuto da Criança e do Adolescente, ao se definir 
o termo jovens, a compreensão do Estatuto é de pessoas entre 15 a 29 anos. 
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Andrea Murad ressalta a presença da mulher no parlamento… 

 
Andrea: destaque à mulher no Parlamento 

 
Pelo Dia Internacional da Mulher, a deputada Andrea Murad usou a tribuna para 
homenagear a classe e ressaltar o papel das mulheres na sociedade, desde a sua 
atuação no ambiente familiar, como desempenhando cargos importantes a exemplo da 
política. 
 
“A mulher demonstra a cada dia ser mais lutadora e quando falo das mulheres, eu 
não falo das mulheres só da cidade, das grandes empresárias, as profissionais, que 
dão conta de cuidar das suas casas, como nós, dos seus filhos e ainda assim cuidar de 
sua carreira, falo também das mulheres do campo, das mulheres que cuidam da 
lavoura, que cuidam de sua família, do seu marido, que são o verdadeiro coração do 
seu lar. Mas o que também me deixa muito emocionada é de como nós conseguimos, 
através do tempo, crescer vencendo vários e vários obstáculos”, discursou. 
 
A parlamentar destacou a presença da mulher na política, considerando um privilégio 
de poucas que representam as mais de três milhões de maranhenses no Poder 
Legislativo, um cenário considerado insuficiente diante da importante capacidade da 
mulher na política. 
 
E ressaltou o papel da Procuradoria da Mulher, mais um instrumento da Assembleia 
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Legislativa em defesa dos direitos das mulheres. 
 
“Ainda somos um número irrisório. Somos apenas seis mulheres aqui na Assembleia. 
Na Câmara de Deputados, então, nem se fala. Então eu quero incentivar mesmo as 
mulheres a se engajarem na política para representarem e lutarem pelos nossos 
interesses e os direitos diante de uma sociedade ainda muito desigual, quanto aos 
salários, às condições de trabalho, ao tratamento de respeito. Por fim, quero 
ressaltar aqui a Procuradoria da Mulher instalado hoje na Assembleia, mais um 
instrumento em nossa defesa, mais uma voz pelas mulheres”, ressaltou Andrea. 
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Othelino destaca mulheres com história política no Maranhão… 

 
Othelino com as colegas deputadas na inauguração da Procuradoria da Mulher 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) destacou, na sessão desta quarta-feira, 8, 
o Dia Internacional da Mulher e fez referências a mulheres que são e foram destaques 
na política, vida espiritual, história do Maranhão e do Brasil. 
 
– Que o respeito à liberdade e à equidade de gênero não seja lembrado apenas hoje, 
mas que seja uma prática todos os dias do ano – disse ele ao parabenizar todas as 
maranhenses pela data, destacando as deputadas estaduais. 
 



 

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 

– Muitas foram as mulheres que marcaram a história do nosso país. Mulheres como 
Olga Benário Prestes, que tem uma história muito importante, que perdeu a vida na 
luta pela boa política, mulheres como Maria Aragão, que foi uma médica comunista 
que começou a ousar enfrentando a militância político-partidária, coisa que ainda era 
negada às mulheres naquela época – comentou. 
 
Durante o pronunciamento, Othelino Neto destacou ainda a instalação da Procuradoria 
da Mulher e a posse da primeira procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a 
deputada estadual Valéria Macedo (PDT), em cerimônia que contou com a presença de 
representantes de entidades da sociedade civil, do Poder Judiciário. 
 
No local, um mural homenageia todas as ex-deputadas estaduais e também ex e atuais 
deputadas federais, mulheres que fizeram e fazem a história do Maranhão. 
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Deputado faz referência ao Dia Internacional da Mulher e destaca, em discurso na 
Assembleia Legislativa, redução de 62,5% no orçamento da pasta 

 
 
Ao fazer referência ao Dia Internacional da Mulher, comemorado nesta quarta-feira, 8, 
o deputado estadual Wellington do Curso (PP) defendeu dois Projetos de Lei de sua 
autoria que beneficiam as mulheres maranhenses e questionou a recente redução no 
orçamento da Secretaria de Estado da Mulher. 
 
– No Orçamento de 2016 do Governo do Estado, havia R$ 9.141.410,00 destinados à 
Secretaria da Mulher. Em 2017, houve uma redução significativa, de 62,5%. O 
orçamento caiu para R$ 3.430.786,00 – destacou. 
 
Ele defendeu ações efetivas que garantam a proteção feminina. 
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– Enquanto o orçamento da Secretaria da Mulher cai, o da Secretaria de Comunicação 
aumenta. Nós encaminhamos solicitação de remanejamento ao governo, mas nada 
foi feito. Fizemos isso porque a população não entende, e nem nós, o motivo pelo 
qual a Comunicação tem mais de R$ 58 milhões enquanto que a Secretaria da 
Mulher, de grande importância social, recebe menos de R$ 4 milhões, algo incoerente 
com as necessidades de nosso Estado. As mulheres de nosso Maranhão precisam de 
políticas públicas e não de propaganda – afirmou Wellington. 
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Edilázio Júnior repudia manobra e falta de transparência do Governo… 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou, na manhã de hoje, manobra do 
Governo na Assembleia Legislativa para evitar que informações sobre a construção de 
uma praça pública na Lagoa da Jansen fossem repassadas ao Parlamento. 
 
O parlamentar havia solicitado informações a respeito do processo de licitação da obra 
ao secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), na ocasião da 
sabatina a que o comunista foi submetido. 
 
Os dados, contudo, jamais foram repassados ao Poder Legislativo. Edilázio protocolou 
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então requerimento junto à Mesa Diretora da Casa pedindo encaminhamento de 
expediente ao secretário com a solicitação das informações. O pleito foi negado na 
semana passada. Ontem, na votação de um recurso interposto por Wellington do Curso 
(PP), a base governista voltou a barrar as informações, após manobra do Palácio dos 
Leões. 
 
“Venho aqui neste momento falar da minha decepção que não é nenhuma surpresa, 
com relação ao Governo e com relação à bancada governista. Primeiramente, o que 
nós estamos vendo aqui é um Governo que fala uma coisa e que na prática é 
totalmente diferente […] se o Governador criou uma Secretaria de Transparência, nós 
aprovamos a Lei de Transparência aqui nesta Casa, qualquer cidadão, 
independentemente da Lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado”, disse. 
 
Ele lamentou a postura do Governo Flávio Dino (PCdoB) e cobrou seriedade do Palácio 
dos Leões no trato da coisa pública. Ele criticou a falta de informações a respeito da 
licitação de uma obra pública. 
 
“O governador Flávio Dino, quando veio ler sua mensagem aqui nesta Casa, colocou 
os secretários à disposição, e é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, estou 
apenas fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação que o 
secretário se propôs a ser solícito a esta Casa e de me encaminhar, só que nunca 
encaminhou. Já está fazendo quase 30 dias e nunca encaminhou a licitação da Praça 
da Lagoa”, completou. 
 
O parlamentar assegurou que amanhã vai protocolizar, pessoalmente, pedido de 
informações sobre a licitação, na sede da Sinfra, com base na Lei de Acesso à 
Informação. 
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ASSUNTO: PT vai brigar por vice na chapa de Flávio Dino… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/03/2017 

PT vai brigar por vice na chapa de Flávio Dino… 

 
Zé Inácio diz que o PT vai buscar o apoio do PDT de Holandinha para indicar o vice de Flávio Dino 

 
O PT maranhense tem um objetivo nas eleições de 2018 no Maranhão: garantir espaço 
na chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB), que deve concorrer à 
reeleição. 
 
E o alvo é claro: a vaga do PSDB como vice do comunista. 
 
A tese é defendida por praticamente todas as chapas inscritas para a eleição de 
presidente da legenda. 
 
– É claro que o PT quer protagonizar as eleições de 2018 e tem cacife para brigar por 
espaços na chapa majoritária – diz o deputado estadual Zé Inácio, que concorre ao 
comando do partido. 
 
Para tentar viabilizar seu projeto, os petistas deverão declarar apoio ao projeto do PDT 
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de eleger senador o deputado federal Weverton Rocha, que já tem apoio de uma série 
de partidos. 
 
Assim, e com o PSDB fora da chapa – já que a direção nacional descarta reedição da 
aliança com o PCdoB – o PT se fortaleceria para compor com Dino. 
 
Falta apenas definir um nome de peso para o posto… 
 

  



 

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: 
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Parlamentar apresentou Indicação à Assembleia Legislativa por intervenções na MA-
008 e pela conclusão da MA-312 

 
Verde quer rodovias recuperadas 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) protocolou nesta terça-feira, 7, 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 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. 
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O parlamentar também solicitou celeridade na conclusão da rodovia MA-312, no 
trecho entre os municípios de Araioses a Água Doce do 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 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. 
 

  



 

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: 
Deputado Wellington promoverá audiência pública com 
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Deputado Wellington promoverá audiência pública com aprovados em concurso de 
Barreirinhas 

 
 
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 



 

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 

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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ASSUNTO: 
Registrada chapa que terá Zé Inácio como candidato a 

presidente do PT/MA 
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EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/03/2017 

Registrada chapa que terá Zé Inácio como candidato a presidente do PT/MA 

 
Zé Inácio disputará eleição do PT pela chapa “Por um Maranhão mais justo para todos e para Lula” 

 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembléia legislativa na manhã desta terça-
feira (07) para comentar sobre o 6° Congresso Nacional do PT, que acontecerá nos dias 
01,02 e 03 de junho e renovará o partido a nível nacional. 
 
O congresso será dividido em duas fases: num primeiro momento será realizado o 
Processo de Eleições Diretas (PED) municipal, no dia 9 de abril, que renovará as 
direções municipais e escolherá os delegados (as) estaduais. 
 
A segunda fase será o processo de congressos, onde os delegados e delegadas eleitos 
escolherão as direções estaduais, a delegação para o Congresso Nacional e a Direção 
Nacional. Nesta etapa, também serão aprovadas resoluções que definirão a estratégia 
e tática do PT para o próximo período. 
 
O deputado também destacou a inscrição da chapa “Por um Maranhão mais justo para 
todos e para Lula”, na qual é candidato a presidente estadual do partido. 
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A chapa conta com o apoio de várias lideranças do Estado, entre elas do atual 
presidente do partido, Raimundo Monteiro, presidente municipal do PT de São Luís e 
candidato a reeleição do diretório municipal de São Luís, Fernando Magalhães. Além de 
contar com cerca de quase 500 filiados de 150 municípios. 
 
Zé Inácio finalizou ressaltando a importância de ser realizada uma disputa democrática, 
dentro dos princípios que o PT vem trabalhando ao longo dos anos. 
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Domingos Dutra junto com torcedores hostilizam Sérgio Frota em estádio 

 
Domingos Dutra apontado dedo na direção de Sérgio Frota, no Castelão 

 
O ex-deputado federal e prefeito de Paço do Lumiar-MA, Domingos Dutra, constrangeu 
o presidente do Sampaio Corrêa e deputado estadual Sérgio Frota, após a derrota do 
time para o Internacional (RS). 
 
No vídeo abaixo, Dutra aparece junto com torcedores hostilizando Frota. Um torcedor 
chega a dizer que o prefeito é torcedor do Moto Club. “Dutra tu é motense”. 
 
Domingos Dutra aponta o dedo na direção de Sérgio Frota, que está na tribuna de 
honra acompanhado de seus amigos e auxiliares. Clique e veja: 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=b_56cFuKgg0
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Edilázio Júnior repudia manobra e falta de transparência do Governo 

 
Deputado Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) repudiou, na manhã de hoje, manobra do 
Governo na Assembleia Legislativa para evitar que informações sobre a construção de 
uma praça pública na Lagoa da Jansen fossem repassadas ao Parlamento. 
 
O parlamentar havia solicitado informações a respeito do processo de licitação da obra 
ao secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), na ocasião da 
sabatina a que o comunista foi submetido. 
 
Os dados, contudo, jamais foram repassados ao Poder Legislativo. Edilázio protocolou 
então requerimento junto à Mesa Diretora da Casa pedindo encaminhamento de 
expediente ao secretário com a solicitação das informações. O pleito foi negado na 
semana passada. Ontem, na votação de um recurso interposto por Wellington do Curso 
(PP), a base governista voltou a barrar as informações, após manobra do Palácio dos 
Leões. 
 
“Venho aqui neste momento falar da minha decepção que não é nenhuma surpresa, 
com relação ao Governo e com relação à bancada governista. Primeiramente, o que 
nós estamos vendo aqui é um Governo que fala uma coisa e que na prática é 



 

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 

totalmente diferente […] se o Governador criou uma Secretaria de Transparência, nós 
aprovamos a Lei de Transparência aqui nesta Casa, qualquer cidadão, 
independentemente da Lei, pode ter acesso a qualquer licitação do Estado”, disse. 
 
Ele lamentou a postura do Governo Flávio Dino (PCdoB) e cobrou seriedade do Palácio 
dos Leões no trato da coisa pública. Ele criticou a falta de informações a respeito da 
licitação de uma obra pública. 
 
“O governador Flávio Dino, quando veio ler sua mensagem aqui nesta Casa, colocou 
os secretários à disposição, e é nosso dever fiscalizar. Mas além de fiscalizar, estou 
apenas fazendo um pedido de informação a respeito de uma licitação que o 
secretário se propôs a ser solícito a esta Casa e de me encaminhar, só que nunca 
encaminhou. Já está fazendo quase 30 dias e nunca encaminhou a licitação da Praça 
da Lagoa”, completou. 
 
O parlamentar assegurou que amanhã vai protocolizar, pessoalmente, pedido de 
informações sobre a licitação, na sede da Sinfra, com base na Lei de Acesso à 
Informação. 
 

  



 

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: 
Indicações de Júnior Verde solicitam recuperação da 

MA-008 e MA-312 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/03/2017 

Indicações de Júnior Verde solicitam recuperação da MA-008 e MA-312 

 
Deputado Júnior Verde 

 
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. 
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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 
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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Zé Inácio articula apoios na disputa pela presidência do PT… 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) movimenta-se bem nas articulações pela disputa da 
presidência estadual do PT, cuja eleição acontece em abril próximo. Ele já  inscreveu a 
chapa “Por um Maranhão mais justo para todos e para Lula”. 
 
A chapa conta com o apoio de várias lideranças do Estado, entre elas do atual 
presidente do partido, Raimundo Monteiro, presidente municipal do PT de São Luís e 
candidato à reeleição do diretório municipal de São Luís, Fernando Magalhães. Além de 
contar com cerca de quase 500 filiados de 150 municípios. 
 
Simultaneamente, rolam também as articulações nacionais.  O 6° Congresso Nacional 
do PT, que acontecerá nos dias 1, 2 e 3 de junho, renovará o partido em nível nacional. 
 
O congresso será dividido em duas fases: num primeiro momento será realizado o 
Processo de Eleições Diretas (PED) municipal, no dia 9 de abril, que renovará as 

https://www.youtube.com/watch?v=LrUc3q9T7o0
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direções municipais e escolherá os delegados (as) estaduais. 
 
A segunda fase será o processo de congressos, onde os delegados e delegadas eleitos 
escolherão as direções estaduais, a delegação para o Congresso Nacional e a Direção 
Nacional. Nesta etapa, também serão aprovadas resoluções que definirão a estratégia 
e tática do PT para o próximo período. 
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Procuradoria da Mulher é inaugurada na Assembleia Legislativa 

 
Na solenidade, Othelino Neto declarou inaugurada a Procuradoria e empossou a deputada Valéria  
Macedo (PDT) no cargo de procuradora da Mulher no biênio 2017/2018 

 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), presidiu, na manhã desta quarta-feira (8), a cerimônia de inauguração da 
Procuradoria da Mulher, órgão permanente e especializado da Mesa Diretora, que tem 
como objetivo zelar pela defesa dos direitos das mulheres. 
 
Na solenidade, Othelino Neto declarou inaugurada a Procuradoria e empossou a 
deputada Valéria Macedo (PDT) no cargo de procuradora da Mulher no biênio 
2017/2018. 
 
“Esta é uma cerimônia simples, mas muito simbólica, porque demonstra que a 
Assembleia Legislativa do Maranhão tem apreço e busca a valorização da mulher. E 
como hoje é também uma data especial, esta é uma forma de o Parlamento 
maranhense homenagear todas as mulheres do nosso Estado”, declarou Othelino Neto. 
 
A solenidade, realizada na sala da Procuradoria, no Palácio Manuel Beckman, contou 
também com a presença de diversos deputados e deputadas, ex-parlamentares e 
representantes do Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), do Poder Judiciário, do 
Ministério Público e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-MA), dentre outros 
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órgãos. 
 
Além do descerramento da placa, aconteceu na cerimônia a inauguração de uma 
galeria, no salão da Procuradoria, com fotografias de mulheres que exerceram o 
mandato de deputadas estaduais e federais no Maranhão. 
 
Ao ser empossada no cargo de procuradora, a deputada Valéria Macedo explicou que a 
Procuradoria da Mulher foi criada através da Resolução Legislativa Nº 782/16, que 
altera e acrescenta dispositivos ao Regimento Interno da Assembleia. Dentre as 
atribuições da Procuradoria da Mulher estão a de zelar pela defesa dos direitos da 
mulher; receber, examinar e encaminhar aos órgãos competentes as denúncias de 
violência e discriminação contra a mulher; promover audiências públicas, pesquisas e 
estudos sobre violência e discriminação contra a mulher, bem como sobre a 
participação política da mulher. 
 
De acordo com a deputada Valéria Macedo, a Procuradoria da Mulher também tem o 
papel de opinar e auxiliar nos projetos que estão tramitando nas Comissões da Casa, 
avaliando aqueles que tratem, no mérito, de direito relativo à mulher ou à família. O 
órgão também deve participar de discussões sobre a criação de políticas públicas 
voltadas para as mulheres do Maranhão. 
 
“A Procuradoria torna a Assembleia um palco de debate das políticas de gênero. Ela 
também dá mais apoio e empodera as deputadas da Casa nas suas discussões e falas 
em defesa das mulheres e dos cidadãos”, ressaltou Valéria Macedo. 
 
EM PROL DA CIDADANIA 
 
Após o discurso proferido pela deputada Valéria Macedo, a juíza de Direito Sônia 
Amaral fez uso da palavra, na condição de representante do Poder Judiciário. Ela 
parabenizou a Assembleia Legislativa pela iniciativa de criar e instalar a Procuradoria da 
Mulher, e disse que foi uma feliz escolha a indicação da deputada Valéria Macedo para 
ocupar o cargo. 
 
“Trata-se de uma iniciativa louvável, no sentido de efetivar direitos e de ser, também, 
uma afirmação da cidadania em nosso Estado”, afirmou a juíza Sônia Amaral. 
 
No encerramento da solenidade, a ex-deputada Helena Heluy ressaltou a importância 
desse momento na vida do Parlamento maranhense: “Para nós, esta cerimônia é 
também uma forma de registro da solidariedade às lutas das mulheres em todos os 
tempos – sem perder de vista a lutas dos dias de hoje, quando se observa ainda há 
muitas mulheres violentadas, discriminadas, torturadas e oprimidas em pleno século 
XXI”, enfatizou a ex-deputada Helena Heluy. 
 



 

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: Othelino Neto destaca o Dia Internacional da Mulher 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/03/2017 

Othelino Neto destaca o Dia Internacional da Mulher 

 
Foto-legenda – Durante o pronunciamento, Othelino Neto destacou ainda a instalação da Procuradoria da Mulher 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) destacou, na sessão desta quarta-feira 
(08), o Dia Internacional da Mulher e fez referências a mulheres que são e foram 
destaques na política, vida espiritual, história do Maranhão e do Brasil. “Que o respeito 
à liberdade e à equidade de gênero não seja lembrado apenas hoje, mas que seja uma 
prática todos os dias do ano”, disse ele ao parabenizar todas as maranhenses pela data, 
ressaltando as deputadas estaduais. 
 
“Muitas foram as mulheres que marcaram a história do nosso país. Mulheres como 
Olga Benário Prestes, que tem uma história muito importante, que perdeu a vida na 
luta pela boa política, mulheres como Maria Aragão, que foi uma médica comunista 
que começou a ousar enfrentando a militância político-partidária, coisa que ainda era 
negada às mulheres naquela época”, comentou. 
 
Em seu discurso, Othelino destacou mulheres como Olga Benário Prestes, que tem uma 
história muito importante e que perdeu a vida na luta pela boa política, Maria Aragão, 
que foi uma médica comunista que começou a ousar enfrentando a militância político-
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partidária, coisa que ainda era negada naquela época. 
 
“Mas, além das mulheres na política, podemos fazer referência àquelas que marcaram 
também a vida espiritual, como Madre Teresa de Calcutá, enfim, às que abrilhantaram 
e fizeram história através da luta delas. Hoje, as conquistas que já aconteceram se 
devem muito ao sacrifício delas”, comentou. 
 
Durante o pronunciamento, Othelino Neto destacou ainda a instalação da Procuradoria 
da Mulher e a posse da primeira procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa, a 
deputada estadual Valéria Macedo (PDT), em cerimônia que contou com a presença de 
representantes de entidades da sociedade civil, do Poder Judiciário, etc. No local, um 
mural homenageia todas as ex-deputadas estaduais e também ex e atuais deputadas 
federais, mulheres que fizeram e fazem a história do Maranhão. 
 
Ao finalizar o pronunciamento, Othelino Neto fez uma homenagem às mulheres que 
marcaram a sua vida pessoal, como a sua mãe Iolete, a esposa Ana Paula e a filha 
Guilhermina. “Através delas, também homenageio todas as mães, esposas, filhas que 
certamente alegram as vidas de todos nós, homens, e sem as quais certamente não 
seríamos felizes como somos”, disse. 
 

 


