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Projeto de Wellington que beneficia diabéticos e intolerantes a lactoses é aprovado 
pelas Comissões da AL 

 
 
Projeto de Lei que prever a criação de setores exclusivos em supermercados para 
produtos destinados a pessoas que sofrem de diabetes ou intolerância a lactose foi 
aprovado, quanto à constitucionalidade, na Assembleia Legislativa do Maranhão. O PL 
193/2017 é de autoria do deputado Wellington do Curso (PP) e já passou pela 
Comissão de Constituição e Justiça. 
 
De acordo com o deputado Wellington, a proposta estadual é parte do avanço na 
legislação brasileira. 
 
“Recebemos essa ideia da Dona Helena, uma senhora de 68 anos que mora na 
Liberdade, em São Luís. Ela tem diabetes e nos relatou que, embora pareça algo 
simples, nem sempre é fácil encontrar os produtos alimentícios, o que a faz perder 
muito tempo lendo rótulos das embalagens. Buscando facilitar a vida do maranhense, é 
que apresentamos tal projeto de lei. Ficamos contentes com a aprovação. Afinal, é um 
projeto que em muito beneficiará a população maranhense”, disse Wellington. 
 
De acordo com o projeto de lei, a área de alimentos para pessoas que sofrem de 
diabetes ou intolerância a lactose poderia ser um setor, corredor, gôndola ou quiosque, 
devidamente sinalizado. 
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Aprovado Projeto de Lei que cria Escola de Conselhos, de iniciativa do deputado Júnior 
Verde 

O deputado estadual Júnior Verde comemorou a aprovação, nesta terça (07), por 
unanimidade na Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei n° 276/17, que cria a Escola 
dos Conselhos na estrutura do Governo do Estado. De autoria do Executivo, o PL é 
oriundo da Indicação n° 422/2016, de autoria do parlamentar. 
 

 
 
“Mais uma vitória, fruto de uma luta que valeu a pena. Quanto mais formação e 
capacitação, mais os conselheiros terão informações para deliberarem sobre as suas 
atribuições e funções de forma mais eficiente”, festejou Júnior Verde, que tem se 
dedicado a fortalecer e ampliar os Conselhos Tutelares, e agora busca meios de 
melhorar suas condições de trabalho. 
 
A Escola dos Conselhos vai funcionar no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular, tendo como objetivo a oferta de um espaço 
permanente para a formação e capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos de 
todo o Maranhão. Cidadãos da sociedade civil também poderão usufruir dos cursos. 
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Apesar de desempenharem relevantes funções, os conselheiros enfrentam sérios 
problemas como a falta de infraestrutura e pouca valorização por parte do poder 
público. Mesmo assim, conseguem atuar na proteção dos direitos humanos e da 
cidadania, em especial das crianças e dos adolescentes com garantias violadas. 
 
“A Escola vai possibilitar a esses atores dos sistemas de garantia dos direitos a 
formação necessária ao fiel desempenho de suas funções, capacitando continuamente 
esses sujeitos na busca de uma constante qualificação para o desempenho de tão 
nobre função”, completou o parlamentar. 
 
Os Conselhos de Direito são órgãos de caráter deliberativo, formulador e normatizador 
das políticas públicas. Os Conselhos Tutelares, por sua vez, zelam pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. 
 
A Indicação que resultou no PL de autoria do Executivo é fruto de várias audiências 
realizadas com membros da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do 
Maranhão (ACECTMA). Este ano, Júnior Verde também teve aprovada a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que garante a cada 100 mil habitantes a criação de uma 
unidade do Conselho Tutelar, numa iniciativa inédita do Maranhão. 
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Nomes que surgiram com força nas eleições de 2016 chegam a 2017 esvaziados em 
relação ao debate eleitoral de 2018 no Maranhão 

 
RUMO A 18. Eliziane, Wellington e Braide: fortes em 2016, esvaziados em 2017… 

 
Destaques nas eleições municipais de 2016, a ponto de serem apontados como nomes 
de peso nas eleições de 2018, a deputada federal Eliziane Gama (PPS) e os estaduais 
Eduardo Braide (PMN) e Wellington do Curso foram perdendo força ao longo do ano; e 
chegam ao fim de 2017 praticamente esquecidos do debate sobre o Governo do 
Estado. 
 
No que diz respeito a Eliziane Gama, é bem verdade que seu nome esvaziou-se 
politicamente já durante a própria campanha municipal, que ela iniciou como favorita 
em São Luís e acabou amargando um desalentador quarto lugar. 
 
Hoje, a deputada federal mais votada nas eleições de 2014 tem apenas um arremedo 
de candidatura ao Senado para tentar apresentar ao debate eleitoral do ano que vem. 
 
Leia também: 
O erro estratégico de Wellington, Eliziane e Fábio Câmara… 
Potencial nome de 2018, Braide vira alvo de comunistas… 
 
Wellington do Curso também chegou ao seu auge no primeiro turno das eleições de 
2016. 
 
Ganhou força durante a campanha, superou Eliziane, ameaçou o prefeito Edivaldo 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2016/10/06/o-erro-estrategico-de-wellington-eliziane-e-fabio-camara/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/03/31/potencial-nome-para-2018-eduardo-braide-vira-alvo-do-palacio-dos-leoes/
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Júnior (PDT), mas acabou ficando em terceiro lugar. Tentou apresentar-se como opção 
ao governo – ou ao Senado – mas seu discurso não foi levado a sério. 
 
Dos três destaques de 2016, apenas Eduardo Braide continuou com força ao longo de 
2017. Mas ele próprio optou por sair do debate, recusando-se a discutir qualquer 
projeto majoritário para o Maranhão. 
 
A confirmação da candidatura da ex-governadora Roseana é a pá-de-cal na candidatura 
de Braide, que deve mesmo buscar uma vaga na Câmara Federal. 
 
Da coluna Estado Maior de O EstadoMaranhão 
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Aprovado projeto do deputado Júnior Verde que cria Escola de Conselhos… 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde comemorou a aprovação, nesta terça (07), por 
unanimidade na Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei n° 276/17, que cria a Escola 
dos Conselhos na estrutura do Governo do Estado. De autoria do Executivo, o PL é 
oriundo da Indicação n° 422/2016, de autoria do parlamentar. 
 
“Mais uma vitória, fruto de uma luta que valeu a pena. Quanto mais formação e 
capacitação, mais os conselheiros terão informações para deliberarem sobre as suas 
atribuições e funções de forma mais eficiente”, festejou Júnior Verde, que tem se 
dedicado a fortalecer e ampliar os Conselhos Tutelares, e agora busca meios de 
melhorar suas condições de trabalho. 
 
A Escola dos Conselhos vai funcionar no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular, tendo como objetivo a oferta de um espaço 
permanente para a formação e capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos de 
todo o Maranhão. 
 
Cidadãos da sociedade civil também poderão usufruir dos cursos. 
 
Apesar de desempenharem relevantes funções, os conselheiros enfrentam sérios 
problemas como a falta de infraestrutura e pouca valorização por parte do poder 
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público. Mesmo assim, conseguem atuar na proteção dos direitos humanos e da 
cidadania, em especial das crianças e dos adolescentes com garantias violadas. 
 
“A Escola vai possibilitar a esses atores dos sistemas de garantia dos direitos a 
formação necessária ao fiel desempenho de suas funções, capacitando 
continuamente esses sujeitos na busca de uma constante qualificação para o 
desempenho de tão nobre função”, completou o parlamentar. 
 
Os Conselhos de Direito são órgãos de caráter deliberativo, formulador e normatizador 
das políticas públicas. Os Conselhos Tutelares, por sua vez, zelam pelo cumprimento 
dos direitos da criança e do adolescente. 
 
A Indicação que resultou no PL de autoria do Executivo é fruto de várias audiências 
realizadas com membros da Associação de Conselheiros Tutelares do Estado do 
Maranhão (ACECTMA). Este ano, Júnior Verde também teve aprovada a Proposta de 
Emenda Constitucional (PEC) que garante a cada 100 mil habitantes a criação de uma 
unidade do Conselho Tutelar, numa iniciativa inédita do Maranhão. 
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Max Barros encaminha pela aprovação de cargos de desembargador no TJ/MA 

 
Max Barros ponderou que 30 desembargadores ainda é um número desproporcional,  
levando-se em conta a demanda processual 

 
O líder do Bloco Independente, deputado Max Barros, encaminhou, na sessão desta 
terça-feira (07), votação no sentindo da aprovação da matéria, de iniciativa do Poder 
Judiciário, que propôs a criação de três vagas para o cargo de Desembargador do 
Tribunal de Justiça. A matéria foi aprovada na Assembleia por unanimidade. 
 
O parlamentar destacou o papel do Judiciário como instrumento pelo qual a população 
exerce sua cidadania, quando cobram seus direitos, já que é neste Poder que qualquer 
dúvida pode ser dirimida e a Justiça pode ser feita. 
 
Otimização do Judiciário 
 
Sobre a demora que se dá no julgamento de alguns casos, o deputado Max Barros 
apontou duas possíveis questões de serem causadoras: o próprio arcabouço jurídico, 
que permite uma série de recursos protelatórios; e outra questão diz respeito ao 
número de demanda para a quantidade de magistrados existentes. Max considerou a 
criação de mais três vagas para Desembargadores salutar, visto que o Estado tem que 
proporcionar instrumentos para que o Judiciário responda às cobranças da sociedade 
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por mais Justiça. 
 
Em um comparativo com outros Estados, Barros citou São Paulo e Rio de Janeiro, que 
possuem 360 e 180 desembargadores, respectivamente, enquanto que esse número de 
magistrados de segundo grau passará a ser de 30 no Maranhão, o que, na opinião dele, 
ainda é desproporcional. 
 
Durante sua fala, o líder do Bloco Independente também trouxe uma reflexão quanto 
ao aumento da idade para aposentadoria compulsória, que passou de 70 para 75 anos. 
Para Barros, embora tenha tido um aspecto positivo, já que a expectativa de vida do 
brasileiro também aumentou, teve um impacto grande no Judiciário, visto que a 
aposentadoria tardia de alguns membros acaba por retardar a expectativa de 
promoção dos magistrados que estão em comarcas mais distantes. 
 
Por isso, ele explicou que, no momento em que três vagas de desembargadores são 
criadas, as vagas dos juízes que ocuparão essas vagas de segundo grau terão que ser 
preenchidas, o que causará uma evolução natural em toda a cadeia dos juízes do Poder 
Judiciário maranhense. 
 
Ele destacou, ainda, a maneira como o Poder Judiciário instrumentalizou a proposição 
até à Assembleia Legislativa. De acordo com o parlamentar, foram passadas todas as 
informações necessárias, inclusive com análise da repercussão financeira da criação 
dessas vagas, que não atingirá o limite da responsabilidade fiscal e informou também 
que os recursos para o pagamento dessas despesas já estarão dentro do orçamento do 
próprio Poder Judiciário, não implicando em tirar recurso de outras áreas para a 
criação desses três cargos. 
 
Fonte: Agência Assembleia 
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PT do Maranhão firme na Aliança com o PC do B 

 
 
O presidente estadual do PT, Augusto Lobato, não está sozinho na luta para manter o 
partido na aliança com o PCdoB no Maranhão. Líder da corrente majoritária CNB, 
deputado Zé Inácio, disse nesta manhã de quarta-feira (8) ao titular do blog Jorge 
Vieira que nada muda com o pré-lançamento da candidatura da ex-deputada Manuel 
D’Ávila a presidente. 
 
Na avaliação de Inácio os dois partidos vão acabar chegando a um entendimento no 
momento oportuno. Ele acredita que que seja uma estratégia do PCdoB apresentar um 
nome para discussão, natural neste período que antecede a pré-campanha, mas que a 
tendência é que as legendas continuem aliadas. 
 
Existe uma resolução aprovada no congresso estadual que elegeu Lobato presidente 
onde todas as tendências que se abrigam no PT apoiam a aliança com o PCdoB . 
Provavelmente por isso, Augusto Lobato, a propósito de especulações sobre um 
suposto rompimento das duas siglas, foi bem claro ao afirmar: “Estamos com Flávio 
Dino para enterrar de vez a oligarquia”. 
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Presidente nacional do PRP faz convite de filiação a Andrea Murad e Sousa Neto 

 
Parlamentares Andrea Murad e Sousa Neto 

 
O presidente Nacional do Partido Republicano Progressista, Ovasco Resende, fez 
convite de filiação aos deputados estaduais Andrea Murad e Sousa Neto. 
 
Em reunião nesta quarta-feira (8) em São Paulo, juntamente com o ex-deputado 
Ricardo Murad (PRP) e o vice-presidente nacional Severino Sales, Ovasco Resende 
gravou um vídeo em que diz: “Que venha a Andrea, que venha o Sousa, que venha um 
projeto grandioso”. 
 
Andrea, que pertence ao PMDB, e Sousa Neto, que é do quadro do PROS, ainda não se 
manifestaram se vão aceitar o convite do presidente nacional do PRP. 
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Severino, Ovasco Resende e Ricardo Murad 

 
NOVO PRESIDENTE 
 
O ex-secretário Ricardo Murad recebeu o aval de Ovasco Resende para comandar a 
legenda no Maranhão. Além disso, o presidente nacional do PRP garantiu a candidatura 
majoritária de Murad para as eleições do próximo ano. 
 
“Estamos hoje aqui num momento festivo porque estamos aqui agrupando alianças 
partidárias para poder deixar o partido maior. Hoje estamos conversando para que o 
Dr. Ricardo Murad venha a ser o nosso presidente regional. E pra isso veio com 
projeto muito grandioso que é a candidatura a majoritária”, disse Ovasco. 
 

 


