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Othelino Neto reúne-se com juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
sexta-feira (8), o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos. Durante o encontro, eles conversaram sobre pautas de interesse da população
maranhense, como a realização do concurso público da Alema, políticas de proteção ao
meio ambiente, entre outros temas. Participou também da conversa o procurador-geral
da Casa, Tarcísio Araújo.
Othelino agradeceu a visita do magistrado e destacou que o Legislativo e o Judiciário têm
assuntos importantes a tratar, prezando sempre pela relação harmônica entre os
poderes e em prol da população maranhense. Ele pontuou que, dentre esses assuntos
importantes, a temática do meio ambiente chama a sua atenção por ter militado, por
alguns anos, na área.
“Nós temos assuntos importantes a tratar, desde o concurso público, onde o nosso
procurador, Tarcísio Araújo, vai reunir na Vara de Interesses Difusos para que
possamos viabilizar a sua realização, a outros temas importantes, como o meio
ambiente que, para mim, particularmente, é uma área em que já militei por alguns
anos. Tratamos de assuntos como o Parque Estadual do Bacanga, discutimos um pouco
sobre a importante aplicação do Fundo de Interesses Difusos, que tem viabilizado
projetos importantes como esse do Parque do Rangedor. Assuntos importantes para o
Maranhão e, a partir desse diálogo, certamente a população ganha muito com essa
relação harmônica entre os poderes”, afirmou.
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O juiz Douglas de Melo Martins também classificou o encontro como bastante produtivo,
uma vez que foram discutidas as possibilidades de apresentação de projetos de lei que
resultem em mais proteção ao meio ambiente, além do funcionamento e eficiência do
Estado.
“A nossa Constituição é o que nos conduz e ela estabelece que os poderes precisam ter
uma relação harmônica. Tratamos de assuntos importantes e o que predominou foi
meio ambiente, como a proteção do Parque do Bacanga, fomento às cooperativas de
catadores, geração de empregos com sustentabilidade, atividades que podem ser
alteradas ou eventuais projetos de lei, que resultem em mais proteção do meio
ambiente”, completou.
O titular da Vara de Interesses Difusos afirmou, ainda, que foram adiantadas as tratativas
em relação à realização do concurso público na Assembleia Legislativa e em outros
órgãos. “Avançamos na discussão desse assunto com o presidente, que designou o
procurador para que tome todas as providências para a futura audiência na Vara de
Interesses Difusos, que tratará desse assunto, e determinou que seja resolvido da
melhor maneira possível”, finalizou.
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Liminar do TRF-1 garante Bonificação de 20% para estudantes do Maranhão ingressarem
na UFMA

O Tribunal Regional Federal da primeira região em Brasília, deferiu na última quinta-feira
(07), liminar que suspendeu a decisão em primeiro grau da Justiça Federal, atendendo
uma ação civil pública do Ministério Público Federal, que anulava a Bonificação Regional
para alunos oriundos de escolas do Maranhão para o ingresso na Universidade Federal
do Maranhão – UFMA. A decisão do TRF-1 foi dada pelo Juiz Federal Leão Aparecido
Alves e tem como base a premissa de que constituem objetivos fundamentais da
República Federativa do Brasil objetivos fundamentais, dentre outros, reduzir as
desigualdades sociais e regionais. Para “reduzir as desigualdades sociais e regionais”
pode ser necessário, como no presente caso a agravante sustenta que é, criar
distinções quanto à origem, por exemplo. Ademais, se todas as distinções entre
brasileiros fossem inconstitucionais, o STF não teria declarado a constitucionalidade
da Lei n° 12.990/2014”, que reserva vagas para negros nos concursos públicos.
Professor Marco Aurélio foi um dos grandes defensores da causa, participando de
inúmeras audiências com a reitoria da Universidade Federal do Maranhão, com a forte
participação da Assembleia Legislativa, com professores e estudantes de todo o estado.
Marco Aurélio presidiu ainda uma audiência pública no município de Imperatriz com
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alunos e professores de toda a Região Tocantina para discutir sobre a bonificação,
através da Frente Parlamentar em Defesa da Bonificação do Enem.
Segundo a decisão, a iniciativa não cria qualquer distinção entre brasileiros ou mesmo
estrangeiros ao acrescer a nota dos alunos beneficiados, uma vez que para se obter o
benefício basta que o aluno tenha cursado o último ano do ensino fundamental e todo
o ensino médio em escolas maranhenses, portanto, alunos de qualquer estado ou até
mesmo estrangeiros podem ser beneficiados com o acréscimo desde que cumpra tal
exigência.
Marco Aurélio comemorou a decisão e ressaltou que os alunos oriundos de escolas do
Maranhão só têm a ganhar. “A bonificação regional é uma medida que ajudará a
combater uma grande injustiça que acontece nas nossas universidades. Em Imperatriz,
por exemplo, a grande maioria dos alunos que entram no curso de Medicina não
concluem o curso, na sua maioria são alunos de outros estados que acabam pedindo
transferência para suas cidades de origem, deixando dezenas de vagas ociosas nas
nossas universidades todos os semestres”, destacou o deputado.
O deputado destacou a importância da união de todas as categorias que incorporaram e
defenderam essa causa. “Agradeço em especial à Universidade Federal do Maranhão,
através de sua Reitoria e do conselho de ensino, pesquisa e extensão, que
corajosamente aprovou a resolução do Ingresso Qualificado, à Assembleia Legislativa
do Maranhão, na pessoa do presidente Othelino Neto e de todos os parlamentares que
participam dessa luta. Agradeço também aos alunos e professores que sempre
apoiaram e acreditaram na causa”, afirmou Marco Aurélio.
Na tarde desta sexta-feira (08), o deputado Marco Aurélio reuniu com a reitora Nair
Portela, com a pró-reitora de ensino e pesquisa, professora Dourivan Câmara, com o próreitor de pesquisa, pós-graduação e inovação, professor Allan Kardec e toda a equipe da
reitoria para tratar dos próximos passos para que a Bonificação esteja disponível para a
chamada do SISU do segundo semestre. “A UFMA está muito feliz com essa notícia, tratase de uma medida importante que irá garantir aos nossos estudantes muito mais
condições de ingresso à Universidade. Agradeço ao empenho da Assembleia Legislativa,
em especial ao deputado Marco Aurélio, que esteve conosco desde o início desta causa.”
declarou a reitora Nair Portela.
A decisão é em caráter liminar, mas já anula a decisão que suspendia a Bonificação e
garante a UFMA a implementar tal política afirmativa ainda no segundo semestre de
2019, caso não haja nenhuma mudança de efeito.
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A deputada estadual Detinha (PR), já inicia o mandato com uma expressiva agenda de
compromissos em defesa dos municípios maranhenses.

Na última quinta-feira a parlamentar esteve em reunião com o secretário de estado da
saúde Carlos Lula, aonde apresentou as demandas dos municípios como a melhoria dos
hospitais regionais entre outros assuntos.
Política e experiente e conhecedora das realidades dos municípios maranhenses Detinha
afirmou que vai trabalhar em parceria com todos os poderes. Em Brasília a parlamentar
tem o apoio do seu esposo, o deputado federal Josimar Maranhãozinho que também
levanta a bandeira do municipalismo.
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DEM sem nomes para disputar a Prefeitura de São Luís
Embora o presidente estadual do Democratas no Maranhão, o deputado federal
Juscelino Filho (DEM-MA) queira insistir que seu partido vai entrar com nome na disputa
pela Prefeitura de São Luís, o papel que caberá aos Democratas será o de coadjuvante.
E olhe lá!

O DEM reuniu com sua bancada estadual na Assembleia Legislativa (foto acima), com
cinco deputados, sob a coordenação do empolgado presidente da executiva estadual,
deputado federal Juscelino Resende, que anunciou a disposição da agremiação em
disputar a sucessão do prefeito Edivaldo Holanda (PDT).
O partido, na verdade, não tem nomes e nem densidade eleitoral na capital. Reunindo
seus cinco parlamentares estaduais não chega na ilha nem a votação que obteve
Eduardo Braide, mais de 140 mil só na capital.
O deputado que obteve mais votos no partido em São Luís, Neto Evangelista, chegou a
12.510, atrás de Duarte Júnior, Wellington do Curso, Helena Dualibe e Edivaldo Holanda.
Evangelista sempre teve vontade de entrar na disputa, mas acaba ficando de fora. Agora,
em 2020, é bem provável apoiar o nome do vereador Osmar Filho, caso o presidente de
Câmara Municipal de São Luís entre na partida.
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Aliás, recentemente, Neto Evangelista e o deputado federal Pedro Lucas Fernandes e
Osmar estiveram reunidos numa conversa produtiva, como mostra a imagem abaixo:
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Osmar Filho discute parceria com Defensoria Pública do Estado
O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), esteve, na sexta-feira,
8, na sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em São Luís, para reunião com
o defensor público geral, Alberto Pessoa Bastos e com o subdefensor geral, Gabriel
Santana Furtado, com o objetivo estreitar relações institucionais e fortalecer
atendimento aos munícipes da Grande Ilha.

“A Câmara Municipal está de portas abertas, no que lhe couber, para que a população
de baixa renda, impossibilitada de custear os serviços de um advogado, possa ter o seu
atendimento ampliado no que diz respeito aos serviços de orientação e defesa jurídica”,
disse Osmar.
No encontro, que também teve a participação do deputado federal Pedro Lucas
Frnandes (PTB) e do deputado estadual Neto Evangelista (DEM), foram discutidos, entre
outros temas, a necessidade de novas unidades da Defensoria Pública – tanto na capital
maranhense quanto em outros municípios do Maranhão e, os possíveis caminhos para
obter-se recursos necessários para este fim.
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“Espero contar com o apoio de todos, sobretudo da bancada federal maranhense, em
Brasília, para destinar emendas para estas novas unidades da Defensoria Pública no
estado”, disse Alberto Bastos, colocando-se também à disposição da Câmara Municipal
e dos demais poderes ali representados.
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Othelino Neto reúne-se com juiz da Vara de Interesses Difusos e Coletivos
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
sexta-feira (8), o juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e
Coletivos. Durante o encontro, eles conversaram sobre pautas de interesse da população
maranhense, como a realização do concurso público da Alema, políticas de proteção ao
meio ambiente, entre outros temas. Participou também da conversa o procurador-geral
da Casa, Tarcísio Araújo.

Othelino agradeceu a visita do magistrado e destacou que o Legislativo e o Judiciário têm
assuntos importantes a tratar, prezando sempre pela relação harmônica entre os
poderes e em prol da população maranhense. Ele pontuou que, dentre esses assuntos
importantes, a temática do meio ambiente chama a sua atenção por ter militado, por
alguns anos, na área.
“Nós temos assuntos importantes a tratar, desde o concurso público, onde o nosso
procurador, Tarcísio Araújo, vai reunir na Vara de Interesses Difusos para que possamos
viabilizar a sua realização, a outros temas importantes, como o meio ambiente que, para
mim, particularmente, é uma área em que já militei por alguns anos. Tratamos de
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assuntos como o Parque Estadual do Bacanga, discutimos um pouco sobre a importante
aplicação do Fundo de Interesses Difusos, que tem viabilizado projetos importantes
como esse do Parque do Rangedor. Assuntos importantes para o Maranhão e, a partir
desse diálogo, certamente a população ganha muito com essa relação harmônica entre
os poderes”, afirmou.
O juiz Douglas de Melo Martins também classificou o encontro como bastante produtivo,
uma vez que foram discutidas as possibilidades de apresentação de projetos de lei que
resultem em mais proteção ao meio ambiente, além do funcionamento e eficiência do
Estado.
“A nossa Constituição é o que nos conduz e ela estabelece que os poderes precisam ter
uma relação harmônica. Tratamos de assuntos importantes e o que predominou foi meio
ambiente, como a proteção do Parque do Bacanga, fomento às cooperativas de
catadores, geração de empregos com sustentabilidade, atividades que podem ser
alteradas ou eventuais projetos de lei, que resultem em mais proteção do meio
ambiente”, completou.
O titular da Vara de Interesses Difusos afirmou, ainda, que foram adiantadas as tratativas
em relação à realização do concurso público na Assembleia Legislativa e em outros
órgãos. “Avançamos na discussão desse assunto com o presidente, que designou o
procurador para que tome todas as providências para a futura audiência na Vara de
Interesses Difusos, que tratará desse assunto, e determinou que seja resolvido da melhor
maneira possível”, finalizou.
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Wellington solicita informações ao DENASUS sobre auditorias na Saúde no MA…

O deputado Wellington do Curso solicitou ao chefe de sessão de auditoria, Chang Yi Ran
e a supervisora técnica, Âmparo Silva, no Departamento Nacional de Auditoria do SUSDENASUS, informações sobre as auditorias realizadas nos últimos quatro anos, na área
de saúde em todo o Estado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta quinta (07).
“A saúde no Maranhão está um caos, que por falta de atendimento nos Hospitais
Macrorregionais e a retirada de algumas especialidades nas UPA´s, como o caso de
Araçagy, e o fechamento da Maternidade Maria do Âmparo, em São Luís o Hospital em
Matões do Norte. Com base em várias denúncias que tenho recebido, solicitei ao
DENASUS informações dos relatórios das auditorias realizadas e dos recursos repassados
pela União ao governo do Estado e Municípios nos últimos quatro anos”, declara o
deputado Wellington do Curso.
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Em discurso histórico, Arnaldo Melo fixa papel da Assembleia…
No mais importante pronunciamento da semana, ex-governador e ex-presidente da Casa
relembra trajetória do parlamentar, ressalta a importância da renovação política e
destaca a colaboração que os veteranos ainda podem dar ao estado.

Arnaldo Melo na tribuna da Assembleia; ensinamento, humildade, aprendizado e história em um só tempo

O deputado Arnaldo Melo (MDB) fez na última quinta-feira, 7, o mais importante
discurso da primeira semana de trabalho da Assembleia Legislativa.
Na condição de ex-presidente da Casa e ex-governador do Estado, o veterano fez
questão de ressaltar seus cabelos brancos para, com humildade, pedir aos mais jovens
que o acolhessem com “o instinto de colaborar”.
Citando os colegas Edivaldo Holanda (PTC) e José Gentil (PRB), que com ele já estiveram
em outras legislaturas, Arnaldo discorreu sobre a história da Assembleia e seu papel na
divisão do poder.
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– Só tem governo forte se tiver Parlamento forte e diligente. Nós temos a incumbência
maior que uma sociedade pode exigir que é elaborar, criar, excluir, extinguir as leis. Se
nós somos a Casa das Leis temos todas as condições de direcionar o Poder deste Estado
e deste país – analisou.
Demonstrando espírito de colaboração e unidade, o parlamentar pediu, humildemente,
o apoio de todos os 41 colegas.
– Eu preciso da colaboração de V. Exªs. porque esta é uma Casa heterogênea, em que
nenhum é maior ou menor do que o outro. As decisões são tomadas aqui de forma
colegiada; e não é fácil convergir 42 interesses, uma vez que cada um de nós aqui traz o
interesse das suas comunidades, dos seus representados. Conseguirmos criar este
ambiente de convergência de forma pacífica é exatamente a força do Parlamento. E é
com esse espírito que eu venho de alma desarmada, de espírito desarmado, sem
qualquer tipo de pretensão maior do que fazer o meu trabalho legislativo – discursou.
O pronunciamento do ex-presidente da Casa foi acompanhado pela maioria dos novos e
antigos parlamentares, muitos dos quais fizeram questão de endossá-lo com apartes.
Histórico
Fazendo um levantamento histórico do papel dos parlamentos nas democracias, Arnaldo
Melo destacou o momento difícil pelo qual passa o legislativo brasileiro.
– O deputado, o parlamentar, seja o vereador, o deputado estadual, o federal ou
senador, vive hoje um momento de dificuldade porque a sociedade, cansada, passou a
nos exigir muito mais e exigir de nós inclusive posições e atitudes que não são próprias
do parlamento – avaliou o parlamentar, lembrando que, essa pressão tem levado
senadores, deputados e vereadores a mudar o foco e buscar carrear recursos e obras
para suas bases, na tentativa e reverter a opinião crítica.
Melo ensina, no entanto, que a função precípua do legislativo é a elaboração de leis, a
fiscalização delas e das ações do poder Executivo.
– Hoje o nosso eleitor, inconsciente, mas sedento de benefícios, passa a nos cobrar ações
que são próprias do Poder Executivo, daí nós começamos a viver este conflito entre o
Parlamento antigo e o Parlamento moderno. O que nós precisamos neste momento é
ter muito cuidado porque é o Poder Legislativo que faz o peso e o contrapeso com os
outros Poderes. O Poder Judiciário existe para analisar e para julgar os interesses da
sociedade, o Poder Executivo, para aplicar corretamente os recursos arrecadados da
comunidade ou da população. Neste tripé nós precisamos estar aqui para prestar o
serviço a nossa comunidade – ensinou o parlamentar.
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Após traçar a cronologia histórica do Poder Legislativo, estabelecer o papel do
parlamentar e apontar problemas e soluções das Casas Legislativas Modernas, Arnaldo
ouviu os apartes e encerrou seu discurso com lembrança ás suas bases.
Para os deputados que chegam, e os que já estão na Assembleia, foi uma aula do papel
do deputado em toda sua essência…
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Expoentes do DEM, do PDT e do PTB são vistos cada vez mais juntos em ações em São
Luís, o que indica a formação de um projeto coletivo para a disputa pela sucessão do
prefeito Edivaldo Júnior

Pedro Lucas, Osmar Filho e Neto Evangelista em momento de descontração em São Luís: agenda intensa e conjunta

A eleição para prefeitura de São Luís ainda está distante, mas as movimentações já
começaram.
Vários nomes já foram lançados, a exemplo do secretário municipal Ivaldo Rodrigues
(PDT), do secretário de estado da Educação Felipe Camarão (DEM), do deputado federal
Eduardo Braide (PMN).
Mas nos últimos dias três outros nomes, sempre lembrados ao cargo, têm sido vistos
juntos frequentemente.
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Os três líderes políticos em uma agenda coma presença também do vereador Raimundo Penha,
presidente municipal do PDT

Nesta sexta-feira, 08, por exemplo, o deputado Neto Evangelista (DEM), o deputado
federal Pedro Lucas (PTB) e o presidente da Câmara Municipal de São Luís, vereador
Osmar Filho (PDT), cumpriram agendas comuns, o que vem acontecendo
constantemente.
Eles pertencem a legendas que se fortaleceram ao longo dos anos e hoje são
reconhecidas como grandes potências no cenário político nacional.

O petebista, o democrata e o pedetista atuaram juntos também em agenda na Defensoria Pública

Os três são jovens políticos com grande identificação com a cidade e têm sido apontados
como possíveis candidatos em 2020.
O deputado Neto Evangelista, inclusive, já deu entrevistas deixando claro que está
pronto para qualquer desafio.
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Esta movimentação em conjunto será uma coincidência ou será que está nascendo um
grupo político bem definido, que já procura se fortalecer para o pleito que está por vir?
Fique atento!!!
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Recuperação da MA-034, com duplicação de trecho da BR-316 ao Balneário Veneza, é
solicitada ao vice-governador

Prefeito Fábio Gentil com o vice-governador, Carlos Brandão, e os deputados estaduais

O prefeito de Caxias, Fábio Gentil, prestigiou a solenidade de entrega da pavimentação
asfáltica (trecho de aproximadamente 4 km) aos moradores do povoado Paiol do Centro,
Município de Parnarama, há 80 km de Caxias, nessa sexta-feira (08).
O evento contou com as presenças do governador em exercício, Carlos Brandão; do
secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto; deputados federais e estaduais, a
exemplo dos parlamentares Zé Gentil, Adelmo Soares e Cleide Coutinho; prefeitos da
região; vereadores; lideranças comunitárias e moradores do povoado.
Durante a solenidade, o prefeito Fábio Gentil destacou as parcerias existentes com o
Governo do Estado e reforçou ao governador em exercício e ao secretário estadual de
Infraestrutura, juntamente com os deputados estaduais Adelmo Soares e Zé Gentil, a
solicitação de recuperação da MA-034, rodovia que leva o nome do ex-deputado
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Humberto Coutinho, que liga Caxias ao Povoado Baú, além da duplicação do trecho da
MA-034, que compreende da BR-316 à entrada do Parque Balneário Veneza.
“Eu e o deputado Adelmo estivemos com o secretário Cleiton Noleto para solicitar a
recuperação da MA-034 e a duplicação do trecho que vai da BR-316 até à Veneza, isso
em virtude da quantidade de acidentes que existem lá. O secretário se colocou à nossa
disposição. No próximo dia 15 de fevereiro vem uma comissão para fazer o
levantamento da área e iniciar o serviço”, anunciou Zé Gentil, deputado estadual.

Prefeito Fábio Gentil, comitiva e populares demonstraram entusiasmo com a sinalização positiva para a
execução das obras

“Aproveitamos a oportunidade e pedimos uma rotatória no retorno do IFMA para
melhorar o acesso, e também uma rotatória na entrada do Residencial Eugênio
Coutinho”, frisou Adelmo Soares, deputado estadual.
“Estamos prestigiando em forma de respeito e valorização desta comunidade. Com o
apoio do Governo do Estado, estamos solicitando a recuperação da MA, que liga Caxias
ao povoado Baú, porque sabemos da necessidade desse apoio”, reforça Fábio Gentil,
prefeito de Caxias.
O secretário estadual de Infraestrutura, Cleiton Noleto, e o governador em exercício,
Carlos Brandão, destacaram a maior presença do Governo do Estado na região dos
cocais, ao tempo em que afirmaram que o estado está sensível à solicitação dos
parlamentares e do prefeito de Caxias.
“Temos investimentos na região em obras estratégicas, rodovias que ajudam no
escoamento da produção e no desenvolvimento econômico e social, e nós estamos
ajudando a melhorar a vida da população”, lembrou Cleiton Noleto, secretário estadual
de Infraestrutura.
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“Solicitamos ao secretário Cleiton Noleto que faça um estudo do aumento do tráfego,
porque muitos motoristas passaram a utilizar essa MA-034 para se deslocar para Caxias,
e a gente precisa fazer um reparo no momento adequado, após os estudos que o
governo vai fazer”, explicou Carlos Brandão, governador em exercício.
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Deputado Wellington solicita informações ao DENASUS sobre auditorias realizadas na
área da saúde no Maranhão

Wellington solicitou dados sobre repasses federais à saúde no Maranhão

O deputado Wellington do Curso solicitou ao chefe de sessão de auditoria, Chang Yi Ran
e a supervisora técnica, Âmparo Silva, no Departamento Nacional de Auditoria do SUSDENASUS, informações sobre as auditorias realizadas nos últimos quatro anos, na área
de saúde em todo o Estado pelo Ministério da Saúde, na tarde desta quinta (07).
“A saúde no Maranhão está um caos, que por falta de atendimento nos Hospitais
Macrorregionais e a retirada de algumas especialidades nas UPA´s, como o caso de
Araçagy, e o fechamento da Maternidade Maria do Âmparo, em São Luís o Hospital em
Matões do Norte. Com base em várias denúncias que tenho recebido, solicitei ao
Denasus informações dos relatórios das auditorias realizadas e dos recursos repassados
pela União ao governo do Estado e Municípios nos últimos quatro anos”, declara o
deputado Wellington do Curso.
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Osmar Filho discute parceria com Defensoria Pública do Estado

Reunião contou com as participações dos deputados Pedro Lucas e Neto Evangelista

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), esteve, na sexta-feira,
8, na sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em São Luís, para reunião com
o defensor público geral, Alberto Pessoa Bastos e com o subdefensor geral, Gabriel
Santana Furtado, com o objetivo estreitar relações institucionais e fortalecer
atendimento aos munícipes da Grande Ilha.
“A Câmara Municipal está de portas abertas, no que lhe couber, para que a população
de baixa renda, impossibilitada de custear os serviços de um advogado, possa ter o seu
atendimento ampliado no que diz respeito aos serviços de orientação e defesa jurídica”,
disse Osmar.
No encontro, que também teve a participação do deputado federal Pedro Lucas
Frnandes (PTB) e do deputado estadual Neto Evangelista (DEM), foram discutidos, entre
outros temas, a necessidade de novas unidades da Defensoria Pública – tanto na capital
maranhense quanto em outros municípios do Maranhão e, os possíveis caminhos para
obter-se recursos necessários para este fim.
“Espero contar com o apoio de todos, sobretudo da bancada federal maranhense, em
Brasília, para destinar emendas para estas novas unidades da Defensoria Pública no
estado”, disse Alberto Bastos, colocando-se também à disposição da Câmara Municipal
e dos demais poderes ali representados.
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Acervo raro será exposto em homenagem aos 184 anos da Assembleia Legislativa do
Maranhão

Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas, expedientes, sessões
extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais relevantes

Na última quinta-feira (7), a empresa Arquivar apresentou aos diretores da Assembleia
Legislativa do Maranhão 13 obras raras encontradas durante o processo de restauração
do acervo documental manuscrito e impresso da Casa.
A ideia de recuperar os documentos, segundo o diretor geral, Valney Pereira, surgiu no
início da gestão do presidente Othelino Neto (PCdoB). “O arquivo contém dados
importantes e históricos a respeito do Maranhão, daí a necessidade de preservarmos
esse acervo, em formato digital, conforme determinação do próprio presidente”.
Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas,
expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais
relevantes. O trabalho da Arquivar começou em fevereiro do ano passado e o material
histórico passou por um processo de limpeza, higienização e catalogação. Agora, está em
fase de digitalização.
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“Nós tivemos o cuidado de manter tudo 100% original, pois são peças que fazem parte
da história do Maranhão. Temos, por exemplo, decretos importantíssimos, como a
criação do Liceu Maranhense e do Sesi; a demarcação de municípios; a aposentadoria de
magistrados; mensagem governamental enviada ao Legislativo, entre outras
descobertas”, explicou Raquel Assunção, gestora de contrato da Arquivar.
Solenidade
Tendo em vista a relevância das obras e a necessidade de disponibilizá-las a
historiadores, estudantes e à sociedade em geral, as diretorias do Parlamento Estadual
organizam uma solenidade, pré-agendada para este mês, em alusão aos 184 anos do
Poder Legislativo, instalado em 16 de fevereiro de 1835.
Além da apresentação dos resultados do processo de restauração dos documentos, será
lançado o projeto “Memorial da Legislação Maranhense”, com a exposição permanente
das raridades. Os interessados poderão acessar os exemplares originais por intermédio
de um link disponível no site www.al.ma.leg.br, na abertura do evento.
“Nós estamos empolgados e entusiasmados com esse presente que daremos à
Assembleia Legislativa do Maranhão. Descobrimos uma infinidade de documentos
seculares que guardam a história do estado, os quais serão disponibilizados à sociedade
no momento em que festejarmos a história do Legislativo”, enfatizou o diretor
administrativo, Antino Noleto.

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Ponto & Contraponto
http://reportertempo.com.br/
POLÍTICA
11/02/2019

Josimar de Maranhãozinho faz movimentos ousados para fortalecer grupo e ganhar peso
na política estadual

Josimar de Maranhãozinho: movimentos ousados para ampliar espaço no estado,
inclusive em São Luís

Para muitos, o lançamento do vereador Aldir Júnior (PR) para a Prefeitura de São Luís
soou como um gesto solto, sem beira, eira ou rumo de um edil que parece fora do
contexto de São Luís. Nada disso. O movimento de Aldir Júnior é parte da audaciosa e
ambiciosa estratégia do deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que comanda o
PR estadual com mão de ferro e eficiência e parece disposto a ocupar um espaço
expressivo e sentar na mesa das decisões para as próximas guerras eleitorais. Até aqui,
Josimar de Maranhãozinho tem mostrado fôlego para chegar a ampliar e consolidar seu
poder de fogo. Foi o deputado estadual mais votado em 2014 (100 mil votos) e o
campeão de votos para deputado federal em 2018 (190 mil votos), sua mulher, Detinha
(PR), saiu das urnas com a maior votação para a Assembleia Legislativa (88 mil votos),
tendo sido também decisivo o seu apoio às eleições de Hélio Soares e Vinícius Louro para
a Assembleia Legislativa, e a de Júnior Lourenço para a Câmara Federal. E para fortalecer
seu grupo, Josimar de Maranhãozinho atraiu o depurado estadual Leonardo Sá, que
trocou o PRTB pelo PR. Conseguiu assim o controle de quatro votos na Assembleia
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Legislativa e dois na Câmara Federal. Tem vários municípios sob seu comando político,
entre eles o importante e estratégico Zé Doca, onde sua irmã, Josenilda Rodrigues (PR),
é prefeita. A eleição de Aldir Júnior vereador de São Luís em 2016 foi um passo
importante na estratégia de Josimar de Maranhãozinho com o objetivo se preparar para
passos mais largos, entre eles o de chegar ao Governo do Estado. Ele já deixou isso claro
em várias entrevistas. E para quem avalia esse objetivo como uma fantasia do
parlamentar, vale lembrar que ele já tem o controle direto sobre uma informação dada
por ele próprio em várias entrevistas: foi votado em 214 dos 217 municípios e montou
estrutura em 102 municípios, façanha que nenhum dos candidatos a senador conseguiu.
É verdade que Josimar de Maranhãozinho é um político marcado por algumas
controvérsias, mas não há com desconhecer que é também um político hábil, ousado,
ambicioso e que sabe onde quer chegar, usando seus talentos para dar passos bem
pensados. O lançamento de Aldir Júnior pode ser apenas um aviso de que já está no jogo
sucessório da Capital.
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Neto Evangelista e Helena Duailibe são escolhas adequadas para a CCJ e Comissão de
Saúde

Neto Evangelista e Helena Duailibe: boas escolhas para CCJ e Comissão de Saúde do Legislativo

A se confirmar a informação segundo a qual o deputado Neto Evangelista (DEM)
presidirá a poderosa Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, e a
deputada Helena Duailibe (SD), a também importante Comissão de Saúde, os dois órgãos
legislativos estarão em boas mãos.
Neto Evangelista é advogado, conhece bem as leis em vigor no estado e no País, além de
ter no currículo dois mandatos parlamentares, o que lhe dá as condições necessárias
para comandar a Comissão cuja função primordial é analisar a constitucionalidade de
todos os projetos de emenda à Constituição, projetos de lei, medidas provisórias e as
proposições em geral que dependam da aprovação do plenário e venham a alterar a
realidade cotidiana da sociedade. Além disso, Neto Evangelista já foi secretário de
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Estado, o que lhe valeu o conhecimento de como funciona a máquina pública, e por fim,
traz no seu conhecimento político o gene do pai, o ex-vereador e ex-deputado João
Evangelista, que entre outros cargos, presidiu a Câmara Municipal de São Luís e a
Assembleia Legislativa. O parlamentar do DEM dispõe, portanto, de cacife elevado para
presidir a CCJ, sonho de pelo menos oito entre 10 deputados.
A deputada Helena Duailibe tem todos os predicados para comandar com eficiência a
Comissão de Saúde. Médica por formação, ela tem como lastro uma trajetória pública
dividida entre o exercício de mandatos parlamentares – foi vereadora de São Luís por
dois mandatos -, e atividades na área como secretária de Saúde de São Luís e do Estado.
Para começo de conversa, Helena Duailibe conhece na palma da mão a estrutura e a
funcionalidade do sistema de Saúde de São Luís, que dirigiu por pelo menos cinco anos,
se somados os dois períodos em que esteve no seu comando. Conhece também, em
profundidade, o sistema estadual de Saúde, uma vez que foi secretária de Saúde no
Governo de José Reinaldo Tavares. A presidência da Comissão de Saúde lhe cabe,
portanto, como uma luva.
Nos dois casos, a Assembleia Legislativa acertou em cheio na escolha dos presidentes de
comissões.
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Acervo raro será exposto em homenagem aos 184 anos da Alema

Foram descobertos registros de atas, expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis
estaduais relevantes.

A Assembleia Legislativa do Maranhão, por meio da Diretoria de Administração e em
parceira com os demais setores, está organizando o Projeto “Memorial da Legislação
Maranhense”, que contará com a exposição permanente de 13 obras raras encontradas
durante o processo de restauração de documentos manuscritos e impressos da Casa,
iniciado em fevereiro do ano passado, na gestão do presidente Othelino Neto (PC do B).
“O arquivo contém dados importantes e históricos a respeito do Maranhão, daí a
necessidade de preservarmos esse acervo, em formato digital, conforme determinação
do próprio presidente”, disse o diretor geral, Valney Pereira.
Dentre as raridades, que datam de 1894 a 1953, foram descobertos registros de atas,
expedientes, sessões extraordinárias, atividades parlamentares e leis estaduais
relevantes. O material histórico que já passou por limpeza, higienização e catalogação,
agora, está em fase de digitalização.
“Tivemos o cuidado de manter tudo 100% original, pois são peças que fazem parte da
história do Maranhão. Temos, por exemplo, decretos importantíssimos, como a criação
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do Liceu Maranhense e do Sesi; a demarcação de municípios; a aposentadoria de
magistrados; mensagem governamental enviada ao Legislativo, entre outras
descobertas”, explicou o diretor administrativo, Antino Noleto.
Solenidade
Todo o acervo histórico descoberto será disponibilizado à sociedade maranhense
durante solenidade, pré-agendada para este mês, em alusão aos 180 anos do Poder
Legislativo, instituído em 16 de fevereiro de 1835.
“Nós estamos empolgados e entusiasmados com esse presente que daremos à
Assembleia Legislativa do Maranhão. Descobrimos uma infinidade de documentos
seculares que guardam a história do estado, os quais serão disponibilizados à sociedade
no momento em que festejarmos a história do Legislativo”, destacou Antino Noleto.
Interessados poderão acessar os exemplares originais por intermédio de um link no site
www.al.ma.leg.br, que estará disponível a partir da abertura do evento.
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Osmar Filho discute parceria com Defensoria Pública do Estado

O objetivo da reunião é estreitar relações institucionais e fortalecer atendimento aos munícipios da Grande Ilha.

O presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho (PDT), esteve, na sexta-feira,
8, na sede da Defensoria Pública do Estado do Maranhão, em São Luís, para reunião com
o defensor público geral, Alberto Pessoa Bastos e com o subdefensor geral, Gabriel
Santana Furtado, com o objetivo estreitar relações institucionais e fortalecer
atendimento aos municípios da Grande Ilha.
“A Câmara Municipal está de portas abertas, no que lhe couber, para que a população
de baixa renda, impossibilitada de custear os serviços de um advogado, possa ter o seu
atendimento ampliado no que diz respeito aos serviços de orientação e defesa jurídica”,
disse Osmar.
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No encontro, que também teve a participação do deputado federal Pedro Lucas
Frnandes (PTB) e do deputado estadual Neto Evangelista (DEM), foram discutidos, entre
outros temas, a necessidade de novas unidades da Defensoria Pública – tanto na capital
maranhense quanto em outros municípios do Maranhão e, os possíveis caminhos para
obter-se recursos necessários para este fim.
“Espero contar com o apoio de todos, sobretudo da bancada federal maranhense, em
Brasília, para destinar emendas para estas novas unidades da Defensoria Pública no
estado”, disse Alberto Bastos, colocando-se também à disposição da Câmara Municipal
e dos demais poderes ali representados.
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