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Glalbert Cutrim se reúne com prefeito Edivaldo e coloca mandato a disposição para 
colaborar com São Luís 

 
 
O deputado estadual reeleito Glalbert Cutrim (PDT), participou na manhã desta quinta-
feira, 08, de encontro com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT). A visita 
de cortesia aconteceu na sede da prefeitura e selou o compromisso do parlamentar em 
continuar contribuindo com o gestor pedetista e com o desenvolvimento da capital 
maranhense. 
 
“Edivaldo é um grande gestor e tem conquistado importantes avanços para a população 
da nossa capital. Minha visita hoje é para reafirmar nosso total apoio para seguir 
contribuindo com a gestão e converter nosso trabalho e empenho em melhorias para a 
população ludovicense. Coloco nosso mandato a disposição do prefeito, e que essa 
parceria resulte em muito mais qualidade de vida para nossa gente.” Disse Glalbert. 
 
O prefeito agradeceu a visita do deputado pedetista. 
 
Reeleito para seu segundo mandato, Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de 
destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual, onde preside a 
Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer parte da Executiva Nacional do PDT. 
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Apesar de jovem, Glalbert acumula em seu primeiro mandato, importantes conquistas 
como ter sido o segundo vice-presidente ainda no primeiro ano de mandato. 
 
Recentemente o parlamentar foi indicado pela bancada do PDT para compor a chapa do 
presidente Othelino Neto (PCdoB), como primeiro vice-presidente, em chapa que deverá 
concorrer sozinha, na eleição para nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, biênio 2019/20. 
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TV Assembleia fará rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB-MA 

Pela primeira vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN) fará uma rodada de 
entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA). A iniciativa da Diretoria de Comunicação tem como objetivo 
promover o debate e a apresentação de propostas e ideias, uma vez que a atuação da 
OAB é de interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade. As entrevistas serão 
mediadas pela jornalista Natália Macedo e por Tarcísio Araújo, procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, a partir da próxima segunda-feira (12). 
 

 
 
A reunião entre a Diretoria de Comunicação e os representantes das chapas 
concorrentes, para a definição de todos os detalhes, aconteceu na manhã de quarta-
feira (7), no Complexo de Comunicação. Na ocasião, foram acordadas as regras, definida 
a ordem dos entrevistados (por sorteio), horários, esclarecidas as dúvidas e 
apresentadas sugestões. 
 
As entrevistas serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da 
Assembleia, às 13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as 
considerações finais. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres. O primeiro 
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entrevistado será o advogado Mozart Baldez, na segunda-feira (12), seguido da 
advogada Sâmara Braúna, na terça-feira (13). Já na quarta-feira (14) é a vez do advogado 
Aldenor Rebouças. Na quinta-feira (15), o entrevistado será o advogado Thiago Diaz. E 
no dia 16, Carlos Brissac. 
 
“A OAB é uma entidade de grande representatividade perante a nossa sociedade. Diante 
desse cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de Comunicação, fazer 
a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi uma proposta muito 
bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o jornalista Edwin Jinkings, 
diretor de Comunicação da Alema. 
 
Adriano Araújo, representante do candidato Mozart Baldez, da Chapa 1, parabenizou a 
Diretoria de Comunicação pela iniciativa. “É importante esse espaço que está sendo 
oportunizado pela Assembleia, por meio do seu departamento de Comunicação, de 
trazer as propostas que são aventadas por todos os candidatos, não somente para os 
advogados, mas também para toda a população maranhense, tendo em vista o que essa 
instituição representa e traz um leque de serviços para a população maranhense”, 
afirmou. 
 
“Quero parabenizar a Diretoria de Comunicação da Assembleia por essa iniciativa, 
porque é muito importante que a população se aproxime desse debate, para que ela 
comece a voltar os seus olhos a uma entidade tão importante, que tem um papel singular 
para a sociedade maranhense. Teremos o maior prazer de estarmos presentes”, 
completou Wal Oliveira, representante do candidato Carlos Brissac, da Chapa 2. 
 
A eleição da diretoria do Conselho Seccional da OAB-MA, para o triênio 2019/2021, será 
no dia 23 de novembro. Além de defender as prerrogativas dos profissionais da 
advocacia, a instituição tem papel de destaque ao se posicionar diante de questões 
sociais importantes, especialmente nos momentos de crise. 
 
“O papel da Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, que é uma TV pública, é 
justamente esse, prestar serviço à sociedade, trazer informações, transparência e, nesse 
caso específico da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos abrindo espaço para 
que os candidatos possam vir apresentar suas propostas para os mais de 10 mil 
advogados, que estão aptos para votar na próxima eleição, bem como para toda a 
população maranhense”, finalizou o diretor Edwin Jinkings. 
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Com apenas R$ 200 milhões em caixa, Estado aposta principalmente na alienação de 
bens para honrar compromissos da ordem de R$ 2,4 bilhões previstos para o ano que 
vem 

De O Estado 
 
Técnicos da Secretaria de Estado do Planejamento e Orçamento (Seplan) do governo 
Flávio Dino (PCdoB) admitiram ontem, durante audiência na Comissão de Orçamento, 
Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa que o Estado não tem 
disponibilidade de caixa para honrar o pagamento de pensões e aposentadorias de 
beneficiários no ano que vem. 
 

 
César Pires cobrou melhores explicações sobre soluções para déficit 

 
A revelação foi feita aos deputados integrantes do colegiado, na primeira discussão 
sobre a Proposta de Lei Orçamentária Anual (PLOA) de 2019. A relatora da matéria é a 
deputada Francisca Primo (PCdoB) que deve levar o texto final ao plenário no mês de 
dezembro. 
 
Ao explanar a proposta aos parlamentares, o subsecretário de Planejamento e 
Orçamento, Marcelo Duailibe, o secretário adjunto da pasta, Roberto Matos, e técnicos 
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do órgão informaram que, atualmente, a Previdência estadual conta com apenas R$ 200 
milhões em caixa. Mas a previsão de gastos com pensões e aposentadorias para o ano 
que vem é de R$ 2,4 bilhões. 
 
Parte da diferença, informaram os membros do governo, deve ser compensada com a 
alienação de bens do Estado. Com a venda de terrenos e prédios públicos, por exemplo, 
a gestão comunista estima arrecadar R$ 502 milhões. 
 
“Com esse mesmo tipo de alienação, em 2018, até agora o governo só arrecadou R$ 788 
mil. Não arrecadou nem R$ 1 milhão. Como se explica o aumento dessa receita em 2019 
para meio bilhão? O problema é que ninguém explica objetivamente como isso será 
feito”, reclamou o deputado César Pires (PV) após a reunião. Ele questionou quais seriam 
os bens a serem alienados e como o governo poderia ter certeza da liquidez dos negócios 
ao longo do ano. 
 
Em resposta, os enviados da Seplan informaram apenas que, caso não haja sucesso 
nessas operações, o governo “tem um plano B”. 
 
Pedido 
 
Após a audiência, Pires já oficiou ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado 
do Maranhão (Iprev) solicitando as informações sonegadas durante o encontro na 
Comissão. 
 
“Precisamos ter mais detalhes sobre tudo isso. Vamos votar isso em plenário, daremos 
aval ao governo para executar esse Orçamento, então, não podemos apenas aprovar 
sem entender o que vamos autorizar o governador a fazer”, completou. 
 
Outro ponto que chamou atenção dos deputados diz respeito à estimativa de receitas 
oriundas da prestação de serviços pelo Estado. 
 
O governo aponta uma arrecadação de R$ 132 milhões com essa rubrica, mas ainda não 
informou que tipo de serviço o Estado presta que justifique essa receita. 
 
O Estado entrou em contato com o Governo do Maranhão e reiterou os 
questionamentos feitos à equipe da Seplan na Assembleia Legislativa. Em nota, a pasta 
disse apenas que a audiência não tinha como objetivo discutir o Orçamento de 2019, 
mas “tratar de assuntos relacionados ao Relatório de Gestão Fiscal referente ao 2º 
quadrimestre, e do Relatório Resumido de Execução Orçamentária de 2018 referente ao 
4º bimestre”. 
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Braide aponta saques de R$ 1 bilhão do Fepa 

 
Durante a audiência na Comissão de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da 
Assembleia Legislativa o deputado Eduardo Braide (PMN) lembrou que o governo Flávio 
Dino (PCdoB) já resgatou mais de R$ 1 bilhão de valores do Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadorias (Fepa) que estavam investidos em aplicações financeiras e que rendiam, 
até 2017, mais de uma centena de milhões de reais anualmente (saiba mais). 
 
Segundo dados oficiais – extraídos das publicações do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) do Governo do Maranhão e atualizados até o primeiro bimestre 
de 2018 – os comunistas receberam o Estado com R$ 1,19 bilhão do Fepa aplicados. Em 
2015, resgataram pouco mais de R$ 20 milhões. No ano seguinte, novos resgates, que, 
somados, totalizaram algo em torno de R$ 47 milhões. 
 
O ano de 2016 terminou com R$ 1,12 bilhão do Fundo aplicados em instituições 
financeiras e, em 2017, os saques foram dez vezes maiores: R$ 457 milhões retirados das 
aplicações. 
 
Em 2018, nos dois primeiros meses do ano, foram sacados mais R$ 50 milhões e, com o 
recente resgate de R$ 440 milhões, autorizado pela Justiça, estima-se que o Fepa tenha 
em aplicações pouco mais de R$ 150 milhões. 
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Adriano Sarney vai apresentar Projeto que dispõe sobre o Código de Defesa do 
Contribuinte 

 
 
A Frente Parlamentar da Micro e Pequena Empresa (FMPE), presidida pelo deputado 
Adriano Sarney, vai apresentar à comunidade empresarial e empreendedora 
maranhense o Projeto de Lei 162/2018, que dispõe sobre o Código de Defesa do 
Contribuinte do Estado do Maranhão, visando uma simplificação e desburocratização na 
relação com o Fisco, dia 9 de novembro (sexta-feira) do corrente ano, às 9h, na Sala de 
Comissões Waldir Filho, da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
 
Com objetivo de defender os direitos do contribuinte e garantir a correta aplicação da 
legislação tributária vigente, coibindo eventuais abusos e equívocos dos órgãos de 
arrecadação de impostos, o deputado estadual Adriano Sarney (PV), em uma iniciativa 
pioneira no Estado, apresentou o Projeto de Lei Ordinária nº 162/2018, que institui o 
Código de Defesa do Contribuinte do Estado do Maranhão. 
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O PLO nº 162/2018 foi votado e aprovado por unanimidade na Assembleia Legislativa, 
no dia 23 de novembro deste ano e aguarda sanção do Executivo. “Precisamos 
estabelecer normas de proteção e defesa do contribuinte, ou seja, o cidadão que paga 
impostos e muitas vezes é desrespeitado pelo Fisco. É necessário dar transparência ao 
processo, desburocratizar a relação com o contribuinte e impedir casos de abuso de 
poder como retenção e confisco de bens (veículos, mercadorias e etc.), estabelecendo 
um tratamento mais justo e respeitoso com o contribuinte maranhense”, explica 
Adriano. 
 
O Código de Defesa do Contribuinte estabelece vários pontos importantes na relação do 
Fisco com o cidadão, como assegurar ao contribuinte um tratamento jurídico-tributário 
que atenda aos princípios da legalidade, isonomia, capacidade contributiva, da equidade 
na distribuição da carga tributária, da generalidade, da progressividade, da vedação ao 
confisco, bem como outros princípios explícitos e implícitos consignados na Constituição 
Federal. 
 
O projeto prevê ainda uma atenção especial para a microempresa, determinando ao 
Fisco o critério de dupla visita para lavratura de autos de infração. Além disso, o Código 
proíbe a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamentos de tributos 
e nos casos de ocorrerem essas apreensões, os produtos perecíveis terão prioridade nos 
seus procedimentos; proíbe também multas com efeitos confiscatórios. 
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TV Assembleia fará rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB-MA 

 
 
Pela primeira vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN) fará uma rodada de 
entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA). A iniciativa da Diretoria de Comunicação tem como objetivo 
promover o debate e a apresentação de propostas e ideias, uma vez que a atuação da 
OAB é de interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade. As entrevistas serão 
mediadas pela jornalista Natália Macedo e por Tarcísio Araújo, procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, a partir da próxima segunda-feira (12). 
 
A reunião entre a Diretoria de Comunicação e os representantes das chapas 
concorrentes, para a definição de todos os detalhes, aconteceu na manhã de quarta-
feira (7), no Complexo de Comunicação. Na ocasião, foram acordadas as regras, definida 
a ordem dos entrevistados (por sorteio), horários, esclarecidas as dúvidas e 
apresentadas sugestões. 
 
As entrevistas serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da 
Assembleia, às 13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as 
considerações finais. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres. O primeiro 
entrevistado será o advogado Mozart Baldez, na segunda-feira (12), seguido da 
advogada Sâmara Braúna, na terça-feira (13). Já na quarta-feira (14) é a vez do advogado 
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Aldenor Rebouças. Na quinta-feira (15), o entrevistado será o advogado Thiago Diaz. E 
no dia 16, Carlos Brissac. 
 
“A OAB é uma entidade de grande representatividade perante a nossa sociedade. 
Diante desse cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela 
Ordem dos Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de 
Comunicação, fazer a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi 
uma proposta muito bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o 
jornalista Edwin Jinkings, diretor de Comunicação da Alema. 
 
Adriano Araújo, representante do candidato Mozart Baldez, da Chapa 1, parabenizou a 
Diretoria de Comunicação pela iniciativa. “É importante esse espaço que está sendo 
oportunizado pela Assembleia, por meio do seu departamento de Comunicação, de 
trazer as propostas que são aventadas por todos os candidatos, não somente para os 
advogados, mas também para toda a população maranhense, tendo em vista o que 
essa instituição representa e traz um leque de serviços para a população maranhense”, 
afirmou. 
 
“Quero parabenizar a Diretoria de Comunicação da Assembleia por essa iniciativa, 
porque é muito importante que a população se aproxime desse debate, para que ela 
comece a voltar os seus olhos a uma entidade tão importante, que tem um papel 
singular para a sociedade maranhense. Teremos o maior prazer de estarmos 
presentes”, completou Wal Oliveira, representante do candidato Carlos Brissac, da 
Chapa 2. 
 
A eleição da diretoria do Conselho Seccional da OAB-MA, para o triênio 2019/2021, será 
no dia 23 de novembro. Além de defender as prerrogativas dos profissionais da 
advocacia, a instituição tem papel de destaque ao se posicionar diante de questões 
sociais importantes, especialmente nos momentos de crise. 
 
“O papel da Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, que é uma TV pública, 
é justamente esse, prestar serviço à sociedade, trazer informações, transparência e, 
nesse caso específico da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos abrindo espaço 
para que os candidatos possam vir apresentar suas propostas para os mais de 10 mil 
advogados, que estão aptos para votar na próxima eleição, bem como para toda a 
população maranhense”, finalizou o diretor Edwin Jinkings. 
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TV Assembleia fará rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB-MA 

Pela primeira vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN) fará uma rodada de 
entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA). A iniciativa da Diretoria de Comunicação tem como objetivo 
promover o debate e a apresentação de propostas e ideias, uma vez que a atuação da 
OAB é de interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade. As entrevistas serão 
mediadas pela jornalista Natália Macedo e por Tarcísio Araújo, procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, a partir da próxima segunda-feira (12). 
 

 
 
A reunião entre a Diretoria de Comunicação e os representantes das chapas 
concorrentes, para a definição de todos os detalhes, aconteceu na manhã de quarta-
feira (7), no Complexo de Comunicação. Na ocasião, foram acordadas as regras, definida 
a ordem dos entrevistados (por sorteio), horários, esclarecidas as dúvidas e 
apresentadas sugestões. 
 
As entrevistas serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da 
Assembleia, às 13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as 
considerações finais. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres. O primeiro 
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entrevistado será o advogado Mozart Baldez, na segunda-feira (12), seguido da 
advogada Sâmara Braúna, na terça-feira (13). Já na quarta-feira (14) é a vez do advogado 
Carlos Brissac. Na quinta-feira (16) o entrevistado será o advogado Thiago Diaz. 
 
“A OAB é uma entidade de grande representatividade perante a nossa sociedade. Diante 
desse cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de Comunicação, fazer 
a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi uma proposta muito 
bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o jornalista Edwin Jinkings, 
diretor de Comunicação da Alema. 
 
Adriano Araújo, representante do candidato Mozart Baldez, da Chapa 1, parabenizou a 
Diretoria de Comunicação pela iniciativa. “É importante esse espaço que está sendo 
oportunizado pela Assembleia, por meio do seu departamento de Comunicação, de 
trazer as propostas que são aventadas por todos os candidatos, não somente para os 
advogados, mas também para toda a população maranhense, tendo em vista o que essa 
instituição representa e traz um leque de serviços para a população maranhense”, 
afirmou. 
 
“Quero parabenizar a Diretoria de Comunicação da Assembleia por essa iniciativa, 
porque é muito importante que a população se aproxime desse debate, para que ela 
comece a voltar os seus olhos a uma entidade tão importante, que tem um papel singular 
para a sociedade maranhense. Teremos o maior prazer de estarmos presentes”, 
completou Wal Oliveira, representante do candidato Carlos Brissac, da Chapa 2. 
 
A eleição da diretoria do Conselho Seccional da OAB-MA, para o triênio 2019/2021, será 
no dia 23 de novembro. Além de defender as prerrogativas dos profissionais da 
advocacia, a instituição tem papel de destaque ao se posicionar diante de questões 
sociais importantes, especialmente nos momentos de crise. 
 
“O papel da Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, que é uma TV pública, é 
justamente esse, prestar serviço à sociedade, trazer informações, transparência e, nesse 
caso específico da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos abrindo espaço para 
que os candidatos possam vir apresentar suas propostas para os mais de 10 mil 
advogados, que estão aptos para votar na próxima eleição, bem como para toda a 
população maranhense”, finalizou o diretor Edwin Jinkings. 
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O deputado estadual reeleito Glalbert Cutrim (PDT), participou na manhã desta quinta-
feira, 08, de encontro com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT). 

 
 
A visita de cortesia aconteceu na sede da prefeitura e selou o compromisso do 
parlamentar em continuar contribuindo com o gestor pedetista e com o 
desenvolvimento da capital maranhense. 
 
“Edivaldo é um grande gestor e tem conquistado importantes avanços para a população 
da nossa capital. Minha visita hoje é para reafirmar nosso total apoio para seguir 
contribuindo com a gestão e converter nosso trabalho e empenho em melhorias para a 
população ludovicense. Coloco nosso mandato a disposição do prefeito, e que essa 
parceria resulte em muito mais qualidade de vida para nossa gente.” Disse Glalbert. 
 
O prefeito agradeceu a visita do deputado pedetista. 
 
Reeleito para seu segundo mandato, Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de 
destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual, onde preside a 
Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer parte da Executiva Nacional do PDT. 
 



 

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 

Apesar de jovem, Glalbert acumula em seu primeiro mandato, importantes conquistas 
como ter sido o segundo vice-presidente ainda no primeiro ano de mandato. 
 
Recentemente o parlamentar foi indicado pela bancada do PDT para compor a chapa do 
presidente Othelino Neto (PCdoB), como primeiro vice-presidente, em chapa que deverá 
concorrer sozinha, na eleição para nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, biênio 2019/20. 
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Glalbert Cutrim se reúne com Edivaldo e coloca mandato à disposição de São Luís 

 
 
O deputado estadual reeleito Glalbert Cutrim (PDT), participou na manhã desta quinta-
feira, 08, de encontro com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT). A visita 
de cortesia aconteceu na sede da prefeitura e selou o compromisso do parlamentar em 
continuar contribuindo com o gestor pedetista e com o desenvolvimento da capital 
maranhense. 
 
“Edivaldo é um grande gestor e tem conquistado importantes avanços para a população 
da nossa capital. Minha visita hoje é para reafirmar nosso total apoio para seguir 
contribuindo com a gestão e converter nosso trabalho e empenho em melhorias para a 
população ludovicense. Coloco nosso mandato a disposição do prefeito, e que essa 
parceria resulte em muito mais qualidade de vida para nossa gente”, disse Glalbert. 
 
O prefeito agradeceu a visita do deputado pedetista. 
 
Reeleito para seu segundo mandato, Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de 
destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual, onde preside a 
Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer parte da Executiva Nacional do PDT. 
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Apesar de jovem, Glalbert acumula em seu primeiro mandato, importantes conquistas 
como ter sido o segundo vice-presidente ainda no primeiro ano de mandato. 
 
Recentemente o parlamentar foi indicado pela bancada do PDT para compor a chapa do 
presidente Othelino Neto (PCdoB), como primeiro vice-presidente, em chapa que deverá 
concorrer sozinha, na eleição para nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, biênio 2019/20. 
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Deputado Welllington denuncia tentativa do governador Flávio Dino de manipular 
eleições na OAB 

 
Wellington mencionou algumas denúncias que recebeu que, se confirmadas, podem caracterizar até mesmo  
desvio de finalidade de várias funções 

 
Na sessão plenária desta quarta-feira (07), o deputado estadual Welllington do Curso 
reafirmou o seu compromisso em defesa dos advogados do Maranhão ao fazer 
referência às eleições que acontecerão na OAB, no dia 23 de novembro. Para o deputado 
Welllington, é inadmissível que até na OAB o governador Flávio Dino tente manipular, 
utilizando até mesmo a máquina pública ou pressionando servidores do estado a 
votarem no “candidato do governo”. 
 
Ao se pronunciar, o deputado Wellington mencionou algumas denúncias que recebeu 
que, se confirmadas, podem caracterizar até mesmo desvio de finalidade de várias 
funções. 
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“Que Flávio Dino só sabe ganhar eleição com dinheiro público, com o uso da máquina, 
isso nós já sabemos. Sabemos desde 2016, quando ele utilizou toda a máquina pública 
para nos atacar. Agora, que ele tá usando e obrigado servidores do estado a elegerem 
até o presidente que ele quer para a OAB, aí já é demais. A OAB/MA não é puxadinho do 
Palácio dos Leões! Advogados votam conscientes, não são manipulados e nem usados 
como força de manobra do estado. Governador, saiba que OAB/MA tem dono, sim! Mas, 
não é o Poder Executivo. A OAB/MA é dos advogados e do povo do Maranhão! Flávio 
Dino, respeite a OAB e os advogados do Maranhão. As denúncias estão chegando e, em 
breve, iremos adotar as devidas providências”, disse o professor e deputado Welllington 
do Curso. 
 
O mandato do deputado Welllington tem como característica a defesa dos advogados 
do Maranhão e já apresentou projetos que buscam garantir o reconhecimento desses 
profissionais, a exemplo da implantação do piso salarial ético para os advogados do 
Maranhão e, ainda, Projeto de Lei que faz com que os advogados não precisem mais 
pagar custas na execução de honorários contratuais e sucumbenciais. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=j9HmKkzyHM4
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TV Assembleia fará rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB-MA 

 
 
Pela primeira vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN) fará uma rodada de 
entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA). A iniciativa da Diretoria de Comunicação tem como objetivo 
promover o debate e a apresentação de propostas e ideias, uma vez que a atuação da 
OAB é de interesse não só da advocacia, mas de toda a sociedade. As entrevistas serão 
mediadas pela jornalista Natália Macedo e por Tarcísio Araújo, procurador-geral da 
Assembleia Legislativa, a partir da próxima segunda-feira (12). 
 
A reunião entre a Diretoria de Comunicação e os representantes das chapas 
concorrentes, para a definição de todos os detalhes, aconteceu na manhã de quarta-
feira (7), no Complexo de Comunicação. Na ocasião, foram acordadas as regras, definida 
a ordem dos entrevistados (por sorteio), horários, esclarecidas as dúvidas e 
apresentadas sugestões. 
 
As entrevistas serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da 
Assembleia, às 13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as 
considerações finais. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres. O primeiro 
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entrevistado será o advogado Mozart Baldez, na segunda-feira (12), seguido da 
advogada Sâmara Braúna, na terça-feira (13). Já na quarta-feira (14) é a vez do advogado 
Aldenor Rebouças. Na quinta-feira (15), o entrevistado será o advogado Thiago Diaz. E 
no dia 16, Carlos Brissac. 
 
“A OAB é uma entidade de grande representatividade perante a nossa sociedade. Diante 
desse cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de Comunicação, fazer 
a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi uma proposta muito 
bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o jornalista Edwin Jinkings, 
diretor de Comunicação da Alema. 
 
Adriano Araújo, representante do candidato Mozart Baldez, da Chapa 1, parabenizou a 
Diretoria de Comunicação pela iniciativa. “É importante esse espaço que está sendo 
oportunizado pela Assembleia, por meio do seu departamento de Comunicação, de 
trazer as propostas que são aventadas por todos os candidatos, não somente para os 
advogados, mas também para toda a população maranhense, tendo em vista o que essa 
instituição representa e traz um leque de serviços para a população maranhense”, 
afirmou. 
 
“Quero parabenizar a Diretoria de Comunicação da Assembleia por essa iniciativa, 
porque é muito importante que a população se aproxime desse debate, para que ela 
comece a voltar os seus olhos a uma entidade tão importante, que tem um papel singular 
para a sociedade maranhense. Teremos o maior prazer de estarmos presentes”, 
completou Wal Oliveira, representante do candidato Carlos Brissac, da Chapa 2. 
 
A eleição da diretoria do Conselho Seccional da OAB-MA, para o triênio 2019/2021, será 
no dia 23 de novembro. Além de defender as prerrogativas dos profissionais da 
advocacia, a instituição tem papel de destaque ao se posicionar diante de questões 
sociais importantes, especialmente nos momentos de crise. 
 
“O papel da Assembleia Legislativa, por meio da TV Assembleia, que é uma TV pública, é 
justamente esse, prestar serviço à sociedade, trazer informações, transparência e, nesse 
caso específico da Ordem dos Advogados do Brasil, nós estamos abrindo espaço para 
que os candidatos possam vir apresentar suas propostas para os mais de 10 mil 
advogados, que estão aptos para votar na próxima eleição, bem como para toda a 
população maranhense”, finalizou o diretor Edwin Jinkings. 
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Adriano Sarney comprova dilapidação da Previdência do Maranhão 

De O Estado 
 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) reforçou ontem (8) a cobrança por dados 
oficiais do Governo do Maranhão a respeito da situação da Previdência estadual, depois 
da revelação de que o Estado não tem disponibilidade de caixa para honrar o pagamento 
de pensões e aposentadorias de beneficiários no ano que vem. 
 
A informação foi repassada por técnicos da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Orçamento (Seplan) do governo Flávio Dino (PCdoB) a deputados na Comissão de 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle da Assembleia Legislativa em reunião 
ocorrida na terça-feira (saiba mais). 
 
Com a negativa do governo de explicar como o Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadorias (Fepa) chegou a essa situação e o que será feito para contorná-la, o 
parlamentar divulgou um vídeo para anunciar que conseguiu dados do Instituto de 
Previdência dos Servidores do Estado do Maranhão (Iprev) que comprovam a 
dilapidação do patrimônio da Previdência maranhense. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/11/08/governo-flavio-dino-admite-que-nao-tem-como-manter-previdencia-em-2019/
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“Depois de muito esforço consegui os dados oficias do governo comunista, que dizem 
respeito ao fundo de Aposentadoria dos funcionários público, o Fepa”, disse ele, no 
material produzido por sua assessoria. 
 
Segundo os dados apresentados pelo deputado, de R$ 1,2 bilhão do Fepa que estavam 
investidos em fundos e aplicações em dezembro de 2014, havia em setembro de 2018, 
quase quatro anos depois, apenas R$ 181 milhões. 
 
“O saldo do Fepa está em míseros R$ 181 milhões. Isto porque no final de 2014 o saldo 
do Fepa era de mais de R$ 1,2 bilhão. O governador Flávio Dino conseguiu, em quase 
quatro anos de mandato, acabar com o fundo dos aposentados do Estado do Maranhão”, 
completou. 
 
Adriano reiterou o alerta de que, mantida a atual situação, o governo corre o risco de 
não conseguiur pagar aposentadorias e pensões já em 2019. 
 
“Não terá dinheiro para pagar as aposentadorias já no ano que vem, a não ser que faça 
alguma magia”, ressaltou. 
 
Saques 
 
O Estado revelou ainda em julho que o governo Flávio Dino vem, desde 2015, 
promovendo saques de aplicações financeiras que garantiram bons rendimentos ao 
Fepa. 
 
Segundo dados oficiais – extraídos das publicações do Relatório Resumido da Execução 
Orçamentária (RREO) do Governo do Maranhão e atualizados até o primeiro bimestre 
de 2018 – os comunistas resgataram em 2015 pouco mais de R$ 20 milhões. No ano 
seguinte, novos resgates, que, somados, totalizaram algo em torno de R$ 47 milhões. 
 
O ano de 2016 terminou com R$ 1,12 bilhão do Fundo aplicados em instituições 
financeiras e, em 2017, os saques foram dez vezes maiores: R$ 457 milhões retirados das 
aplicações. 
 
Em 2018, nos dois primeiros meses do ano, foram sacados mais R$ 50 milhões e, com 
um resgate de R$ 440 milhões em julho, autorizado pela Justiça, já se estimava, então, 
que o Fepa tivesse em aplicações pouco mais de R$ 150 milhões. Valor agora 
comprovado pelos dados oficias apresentados por Adriano Sarney. 
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Glalbert reúne-se com Edivaldo e coloca mandato à disposição de SLZ 

 
 
O deputado estadual reeleito Glalbert Cutrim (PDT), participou na manhã desta quinta-
feira, 08, de encontro com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT). A visita 
de cortesia aconteceu na sede da prefeitura e selou o compromisso do parlamentar em 
continuar contribuindo com o gestor pedetista e com o desenvolvimento da capital 
maranhense. 
 
“Edivaldo é um grande gestor e tem conquistado importantes avanços para a população 
da nossa capital. Minha visita hoje é para reafirmar nosso total apoio para seguir 
contribuindo com a gestão e converter nosso trabalho e empenho em melhorias para a 
população ludovicense. Coloco nosso mandato a disposição do prefeito, e que essa 
parceria resulte em muito mais qualidade de vida para nossa gente”, disse Glalbert. 
 
O prefeito agradeceu a visita do deputado pedetista. 
 
Reeleito para seu segundo mandato, Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de 
destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual, onde preside a 
Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer parte da Executiva Nacional do PDT. 
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Apesar de jovem, Glalbert acumula em seu primeiro mandato, importantes conquistas 
como ter sido o segundo vice-presidente ainda no primeiro ano de mandato. 
 
Recentemente o parlamentar foi indicado pela bancada do PDT para compor a chapa do 
presidente Othelino Neto (PCdoB), como primeiro vice-presidente, em chapa que deverá 
concorrer sozinha, na eleição para nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, biênio 2019/20. 
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Abertas as inscrições para o Congresso sobre os 30 anos da Constituição Federal 

 
 
As inscrições para o Congresso “ESMAM – 30 anos da Constituição Federal: Desafios e 
Perspectivas”, que será realizado pela Escola Superior da Magistratura do Maranhão 
(ESMAM), em parceria com a Assembleia Legislativa do Maranhão, já estão abertas e 
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podem ser feitas até o próximo dia 20. O evento acontecerá no período de 28 a 30 de 
novembro, no auditório Fernando Falcão, da Casa Legislativa, 
 
Servidores do Legislativo, Executivo e Judiciário, estudantes e todos os cidadãos que 
tiverem interesse pelo tema podem se inscrever gratuitamente. Para juízes e servidores 
do Poder Judiciário do Maranhão, as inscrições poderão ser feitas pelo Sistema Tutor da 
ESMAM. Os demais interessados poderão se inscrever por meio de formulário. 
 
O evento terá como palestrantes grandes nomes da política brasileira, entre eles, o 
ministro do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim; o ex-ministro do STF, Eros Grau; o 
ministro do Superior Tribunal de Justiça, Ricardo Villas Boas; e o ex-ministro da Justiça, 
Eduardo Cardozo. Do Maranhão, irão palestrar, além do presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto, o governador Flávio Dino, juristas e desembargadores. 
 
Ao final do ciclo de palestras, haverá certificação pela ESMAM com carga horária de 20 
horas para os participantes. 

 

  

https://sistemas.tjma.jus.br/sentinela/
https://sistemas.tjma.jus.br/sentinela/
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdye4r37DHJgcje5-g-UdaiKnEAkjW_qh-LMQTe3WL23L7XA/closedform
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TV Assembleia entrevistará candidatos à presidência da OAB/MA 

 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa reunido com assessores dos candidatos a presidente da  
OAB para definir o formato das entrevistas 

 
A TV Assembleia entrevistará os cinco candidatos à presidência da Ordem dos Advogados 
do Brasil (OAB) Seccional do Maranhão, que serão submetidos ao crivo eleitoral da 
categoria no dia 23 de Novembro Trata-se de uma iniciativa importante como incentivo 
ao debate político no seio de uma das instituições mais importantes do País, 
principalmente pelo seu compromisso com a defesa intransigente das liberdades civis e 
do estado democrático de direito pleno, tema que interessa à sociedade como um todo 
e em todos os seus níveis e vieses. Serão entrevistados por ordem sorteada: Mozart 
Baldez (segunda-feira, 12), Sâmara Braúna (terça-feira, 13), Aldenor Rebouças (quarta-
feira, 14), Thiago Diaz (quinta-feira, 15) e Carlos Brissac (sexta-feira, 16). As entrevistas 
serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da Assembleia, às 
13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as considerações finais. 
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“A OAB é uma entidade de grande representatividade na nossa sociedade. Diante desse 
cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de Comunicação, fazer 
a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi uma proposta muito 
bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o jornalista Edwin Jinkings, 
diretor de Comunicação da Alema. 
 
Em Tempo: as entrevistas que serão veiculadas a partir de segunda-feira (12), serão 
conduzidas pela jornalista Natália Macedo e pelo procurador-geral do parlamento 
estadual, Tarcísio Araújo.  Para sintonizar a TV Assembleia sintonize o canal 51.2 na TV 
aberta e no canal 17 da TVN. 
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TV Assembleia fará rodada de entrevistas com candidatos à presidência da OAB-MA 

 
 
Pela primeira vez, a TV Assembleia (canal aberto 51.2/17 TVN) fará uma rodada de 
entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Maranhão (OAB-MA). 
 
A iniciativa da Diretoria de Comunicação tem como objetivo promover o debate e a 
apresentação de propostas e ideias, uma vez que a atuação da OAB é de interesse não 
só da advocacia, mas de toda a sociedade. As entrevistas serão mediadas pela jornalista 
Natália Macedo e por Tarcísio Araújo, procurador-geral da Assembleia Legislativa, a 
partir da próxima segunda-feira (12). 
 
A reunião entre a Diretoria de Comunicação e os representantes das chapas 
concorrentes, para a definição de todos os detalhes, aconteceu na manhã de quarta-
feira (7), no Complexo de Comunicação. Na ocasião, foram acordadas as regras, definida 
a ordem dos entrevistados (por sorteio), horários, esclarecidas as dúvidas e 
apresentadas sugestões. 
 
As entrevistas serão veiculadas no quadro “Sala de Entrevista”, do telejornal Portal da 
Assembleia, às 13h, com duração de 13 minutos e mais dois minutos para as 
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considerações finais. Os candidatos responderão a temas sugeridos e livres. O primeiro 
entrevistado será o advogado Mozart Baldez, na segunda-feira (12), seguido da 
advogada Sâmara Braúna, na terça-feira (13). Já na quarta-feira (14) é a vez do advogado 
Aldenor Rebouças. Na quinta-feira (15), o entrevistado será o advogado Thiago Diaz. E 
no dia 16, Carlos Brissac. 
 
“A OAB é uma entidade de grande representatividade perante a nossa sociedade. Diante 
desse cenário, da importância de todo o trabalho que é desenvolvido pela Ordem dos 
Advogados do Brasil, nós decidimos, junto à equipe da Diretoria de Comunicação, fazer 
a proposta para a realização de entrevistas com os candidatos. Foi uma proposta muito 
bem recebida pelos representantes da chapa”, destacou o jornalista Edwin Jinkings, 
diretor de Comunicação da Alema. 
 
Adriano Araújo, representante do candidato Mozart Baldez, da Chapa 1, parabenizou a 
Diretoria de Comunicação pela iniciativa. “É importante esse espaço que está sendo 
oportunizado pela Assembleia, por meio do seu departamento de Comunicação, de 
trazer as propostas que são aventadas por todos os candidatos, não somente para os 
advogados, mas também para toda a população maranhense, tendo em vista o que essa 
instituição representa e traz um leque de serviços para a população maranhense”, 
afirmou. 
 
“Quero parabenizar a Diretoria de Comunicação da Assembleia por essa iniciativa, 
porque é muito importante que a população se aproxime desse debate, para que ela 
comece a voltar os seus olhos a uma entidade tão importante, que tem um papel singular 
para a sociedade maranhense. Teremos o maior prazer de estarmos presentes”, 
completou Wal Oliveira, representante do candidato Carlos Brissac, da Chapa 2. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Glalbert reúne com Edivaldo e coloca mandato a 

disposição para colaborar com SL 

SITE: https://www.domingoscosta.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 09/11/2018 

Glalbert reúne com Edivaldo e coloca mandato a disposição para colaborar com SL 

 
Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual 

 
O deputado estadual reeleito Glalbert Cutrim (PDT), participou na manhã desta quinta-
feira, 08, de encontro com o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT). A visita 
de cortesia aconteceu na sede da prefeitura e selou o compromisso do parlamentar em 
continuar contribuindo com o gestor pedetista e com o desenvolvimento da capital 
maranhense. 
 
“Edivaldo é um grande gestor e tem conquistado importantes avanços para a população 
da nossa capital. Minha visita hoje é para reafirmar nosso total apoio para seguir 
contribuindo com a gestão e converter nosso trabalho e empenho em melhorias para a 
população ludovicense. Coloco nosso mandato a disposição do prefeito, e que essa 
parceria resulte em muito mais qualidade de vida para nossa gente.” Disse Glalbert. 
 
O prefeito agradeceu a visita do deputado pedetista. 
 



 

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 

Reeleito para seu segundo mandato, Glalbert Cutrim ocupa hoje importante posição de 
destaque no cenário político do Estado e na Assembleia Estadual, onde preside a 
Comissão de Constituição e Justiça, além de fazer parte da Executiva Nacional do PDT. 
 
Apesar de jovem, Glalbert acumula em seu primeiro mandato, importantes conquistas 
como ter sido o segundo vice-presidente ainda no primeiro ano de mandato. 
 
Recentemente o parlamentar foi indicado pela bancada do PDT para compor a chapa do 
presidente Othelino Neto (PCdoB), como primeiro vice-presidente, em chapa que deverá 
concorrer sozinha, na eleição para nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, biênio 2019/20. 

 


