
 

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: 
Bancada maranhense no Congresso se reúne com 

ministro Gilmar Mendes 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/06/2017 

Bancada maranhense no Congresso se reúne com ministro Gilmar Mendes 

 
 
A bancada maranhense no Congresso Nacional, coordenada pelo deputado federal 
Rubens Junior (PCdoB/MA) se reuniu, nesta terça-feira (12), com o presidente do 
Tribunal Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes. Na pauta, três resoluções do 
TSE que extinguem zonas eleitorais em todo o país. “Há um movimento 
suprapartidário, de várias instituições, em um só sentido, que é garantir o número de 
zonas eleitorais no estado, fortalecer a Justiça Eleitoral e defender a democracia do 
Brasil”, destacou Rubens Junior. 
 
O presidente do TSE destacou o trabalho do Tribunal para modernizar o processo 
eleitoral e realizar ajustes nas funcionalidades, mas garantiu analisar todos os pleitos 
apresentados pela comitiva do Maranhão. “É fundamental que cada estado, com suas 
peculiaridades, traga informações para que possamos avaliar com toda 
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responsabilidade”, afirmou Gilmar Mendes. 
 
No encontro, foi destacado as duas grandes vantagens de ter zonas eleitorais próximas. 
A primeira é garantir maior fiscalização, com mais juízes e promotores eleitorais, 
resultando em mais rigidez no processo. A segunda refere-se diretamente ao eleitor. 
“Precisamos garantir comodidade. O cidadão não quer ter que cumprir com seus 
afazeres, como tirar um título, renovar, fazer uma consulta, a 100 ou 200 kms de 
distância da sua residência”, destacou o parlamentar. 
 

 
 
Segundo o deputado, com a proposta, São Luís deixa de ter nove zonas eleitorais e 
passar a ter apenas seis. “Várias cidades do Maranhão deixam de ter sua zona eleitoral. 
Não é o nosso desejo e não é isso que defendemos. Desejamos que o ministro leve em 
consideração o tamanho do estado e suas necessidades específicas”, afirmou. 
 
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), destacou que esta é uma 
situação preocupante no Maranhão e em todo o Brasil, e por isso precisa ser discutida. 
“Assim está fazendo o presidente do TSE e é importante que os deputados federais e 
estaduais possam vir e encontrar a melhor forma de implantação das mudanças 
propostas pelo Tribunal”, complementou Maia. 
 
O presidente em exercício na Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), avaliou o encontro como positiva, principalmente pela mobilização 
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política. Também participaram da reunião o Procurador Geral de Justiça do Ministério 
Público do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho; o presidente da Associação do 
Ministério Público do Estado do Maranhão (AMPEM), Tarcísio Bonfim; e o presidente 
da Associação dos Magistrados do Maranhão (AMMA), Angelo Santos; além dos 
deputados federais Juscelino Filho (DEM), Weverton Rocha (PDT), e Waldir Maranhão 
(PP). 
 

 
 
Zonas eleitorais no Maranhão 
 
Segundo o Tribunal Regional do Maranhão (TRE-MA), das 111 zonas eleitorais que o 
Maranhão possuía, o estado já perdeu três em São Luís e ainda corre o risco de perder 
mais de 20. A princípio, o corte aconteceu em dezesseis capitais brasileiras e agora, o 
processo será levado para os demais municípios. 
 
Para o interior do estado, o critério adotado pela resolução 23.520/17 é que o 
município que tiver mais de uma zona eleitoral só poderá mantê-la caso o quantitativo 
de eleitores de cada seja maior que 70 mil por zona. A norma também prevê que os 
eleitores das zonas eleitorais extintas devem ser redistribuídos para aquelas cuja 
localização privilegie o acesso dos eleitores, preferencialmente sem alterações em seus 
locais de votação. 
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Deputado Wellington denuncia ao Ministério Público construção de quadra em escola 
abandonada do Governo do estado 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) denunciou ao Ministério Público do 
Maranhão, por meio das promotorias de Educação e Improbidade Administrativa, 
situação que demonstra fortes indícios de malversação de recurso público. A denúncia 
foi encaminhada à Promotoria de Paraibano e remete à construção de uma quadra, 
ainda em 2016, em espaço do Centro de Ensino Edson Lobão, localizado no município. 
A escola, que pertence ao Governo do estado, foi cedida à Prefeitura em dezembro de 
2016. No entanto, as obras de construção da quadra começaram em 2016, no 
momento em que o espaço ainda era de responsabilidade direta do Estado. 
 
“Eu até entendo que queiram desqualificar as denúncias ou ‘justifica-las’, diante da 
gravidade dos fatos, mas acredito que os anseios daqueles alunos, professores e da 
população de Paraibano devem preponderar. Quando fiz a denúncia, não fiz para 
‘atacar’. Não podemos ficar nessa velha política em que se pensa que nós, 
representantes do povo, ainda usamos ‘cabresto’, para fechar os olhos diante das 
denúncias da população. Pais de alunos, professores e jovens me procuraram e 
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fizeram a denúncia quanto a essa escola. De acordo com os dados do Inep, a escola é 
sim de responsabilidade do Estado. O que acontece é que foi cedida, o que possui um 
caráter momentâneo. Ainda assim, foi cedida em dezembro de 2016. Começaram a 
construir a quadra no ano de 2016, ou seja, enquanto estava sob responsabilidade 
direta do Governo do Estado. Ante isso, fica o questionamento: qual a lógica de se 
construir uma quadra em uma escola abandonada? Encaminhamos a denúncia ao 
Ministério Público para que adote as devidas providências, pois acreditamos que a 
denúncia será investigada e aqueles que desviaram recurso público da educação 
serão responsabilizados e punidos”, disse Wellington. 
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Deputado Rigo Teles destaca o sucesso da 21ª Conferência Nacional da UNALE 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, ocupou a 
tribuna na segunda-feira (12), para destacar o sucesso e a grandiosidade da 21ª 
Conferência Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), realizada em 
Foz do Iguaçu, Paraná, nos dias 7, 8 e 9 de junho. Durante o evento, Rigo Teles foi 
eleito tesoureiro da Unale. 
 

 
 
Em sua fala, o parlamentar ressaltou que a 21ª Conferência da Unale – que teve como 
tema principal “O Brasil e suas reformas” – reuniu cerca de 2.000 pessoas do Brasil e de 
seis países, para debater importantes temas para o fortalecimento o legislativo e do 
País, como a reforma trabalhista, previdenciária, política e eleitoral, crise financeira, 
entre outros. 
 
Na ocasião, Rigo Teles destacou ainda que durante a Assembleia Geral Ordinária da 
Unale, foram eleitos os colegas deputados maranhenses César Pires (PEN) e Stênio 
Resende (DEM), para o Conselho Deliberativo; e o deputado Wellington do Curso (PP), 
para a vice-presidência do Parlamento Amazônico. Ambos conseguiram posições de 
destaque na Unale. 
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GOVERNADORES PRESENTES 
 
No pronunciamento, o deputado Rigo Teles registrou a participação na 21ª Conferência 
Nacional da Unale dos governadores Wellington Dias (PT-PI), Beto Richa (PSDB-PR), 
Geraldo Alckmin (PSDB-SP) e Marconi Perillo (PSDB-GO), para discutir a crise 
econômica no Brasil, seus reflexos nos estados, e defender a necessidade da retomada 
do crescimento. 
 

 
 
Para Rigo Teles, o debate dos governadores com os deputados foi muito importante, 
porque todos os quatro governadores, que já foram deputados, reconheceram que o 
papel do Legislativo é trabalhar as medidas que dependem do setor público e passam 
pelas Assembleias, especialmente agora que enfrentamos grave crise econômica e 
temos 14 milhões de pessoas desempregadas. 
 
Finalizando, Rigo Teles comentou que no final da 21ª Conferência Nacional, durante a 
Assembleia Geral, o deputado estadual piauiense Luciano Nunes (PSDB) foi conduzido, 
por aclamação, ao cargo de presidente da Unale, e empossados os membros da 
Diretoria Executiva, para o biênio 2017/2018. O novo secretário-geral da Unale é o 
deputado Diogo Moraes (PSB-PE). 
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Ana do Gás prestigia abertura das Festas Juninas em Capinzal do Norte 

A deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) esteve no último sábado, 10, na cidade de 
Capinzal do Norte, a convite do prefeito André Portela (PCdoB), para prestigiar 
abertura oficial das festas juninas da cidade que contou com a animação do cantor 
Tony Guerra e sua banda Forró Sacode e reuniu uma multidão de Capinzal e de cidades 
vizinhas em um clima de muita alegria e descontração. 
 

 
 
“A administração do prefeito André Portela tem surpreendido cada dia mais e hoje 
aqui podemos ver uma outra Capinzal, uma cidade mais viva, mais alegre e no rumo do 
desenvolvimento. A abertura da FEJUC mostra mais uma vez a competência desse 
grupo forte que comanda a cidade, foi uma festa linda e que vai se estender por todo 
mês e sem dúvida alguma vai ser o melhor São João de toda região. E eu estarei aqui 
acompanhando de perto e apoiando todos os passos do prefeito André Portela”, 
afirmou Ana do Gás. 
 
As comemorações começaram ainda pela tarde com a disputa da final da copa FEJUC, 
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campeonato de futebol de campo realizado no município em comemoração aos 
festejos juninos. Várias lideranças políticas da região marcaram presença nesse grande 
evento, como prefeito de Lima Campos, Jailson Fausto, a deputada federal Luana 
Costa, dentre outros. A festa junina em Capinzal é uma realização da Prefeitura 
Municipal e organização da Secretaria Municipal de Cultura. 
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Rogério Cafeteira pregou nas redes sociais que o esquema de corrupção do IDAC já 
está sendo investigado por órgãos federais; investigação da Assembleia foi proposta 
por Wellington do Curso 

 
RECUO. comunistas acusam governo anterior, mas não querem investigar… Curioso, não?!? 

 
O líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa, deputado Rogério 
Cafeteira (PSB) mostrou hoje que o comunista não tem interesse em investigar o 
escândalo de desvio de recursos do IDAC, descoberto pela Polícia Federal. 
 
– PF, CGU e MP já estão cuidando desse assunto. Creio que seja o caminho correto 
aguardar as investigações, sem politização do assunto – pregou Cafeteira, em seu 
perfil no Twitter. 
 
A proposta de criação de CPI feita por Wellington visa investigar, além do IDACV, 
outros institutos que atuam no Maranhão desde o governo Jackson Lago (PDT), 
passando por Roseana Sarney (PMDB), como o Bem Viver e o ICN. 
 
Nada mais justo do que uma CPI, com atuação de todos os grupos, para esclarecer de 
uma vez por todas onde nasceu a corrupção na Saúde do Maranhão. 
 
Mas, ao que parece, o governo Flávio Dino não está muito preocupado com isso. 
 
Ou está demais… 
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Wellington denuncia ao MP construção de quadra em escola abandonada pelo governo 

 
Denúncia encaminhada à Promotoria de Paraibano remete à construção de uma quadra, em 2016, em espaço do  
Centro de Ensino Edson Lobão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) denunciou ao Ministério Público do 
Maranhão, por meio das promotorias de Educação e Improbidade Administrativa, 
situação que demonstra fortes indícios de malversação de recurso público. A denúncia 
foi encaminhada à Promotoria de Paraibano e remete à construção de uma quadra, 
ainda em 2016, em espaço do Centro de Ensino Edson Lobão, localizado no município. 
A escola, que pertence ao Governo do estado, foi cedida à Prefeitura em dezembro de 
2016. No entanto, as obras de construção da quadra começaram em 2016, no 
momento em que o espaço ainda era de responsabilidade direta do Estado. 
 
“Eu até entendo que queiram desqualificar as denúncias ou ‘justifica-las’, diante da 
gravidade dos fatos, mas acredito que os anseios daqueles alunos, professores e da 
população de Paraibano devem preponderar. Quando fiz a denúncia, não fiz para 
‘atacar’. Não podemos ficar nessa velha política em que se pensa que nós, 
representantes do povo, ainda usamos ‘cabresto’, para fechar os olhos diante das 
denúncias da população. Pais de alunos, professores e jovens me procuraram e fizeram 
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a denúncia quanto a essa escola. De acordo com os dados do Inep, a escola é sim de 
responsabilidade do Estado. O que acontece é que foi cedida, o que possui um caráter 
momentâneo. Ainda assim, foi cedida em dezembro de 2016. Começaram a construir a 
quadra no ano de 2016, ou seja, enquanto estava sob responsabilidade direta do 
Governo do Estado. Ante isso, fica o questionamento: qual a lógica de se construir uma 
quadra em uma escola abandonada? Encaminhamos a denúncia ao Ministério Público 
para que adote as devidas providências, pois acreditamos que a denúncia será 
investigada e aqueles que desviaram recurso público da educação serão 
responsabilizados e punidos”, disse Wellington. 
 

 
Wellington reagiu à tentativa de desqualificação das denúncias, que expõem fatos graves 

 
Segue cópia da denúncia, encaminhada ao MP desde 6 de junho: 
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“Estou conversando”, diz Wellington sobre assinaturas para CPI da Saúde 

 
Wellington exibe, na tribuna, lista de deputados, a quem pedirá que assinem o pedido CPI 

 
Em breve diálogo, no início da tarde desta terça-feira (13), com o titular deste blog, o 
deputado estadual Wellington do Curso (PP) informou já começou a conversar com os 
colegas de parlamento em busca das assinaturas necessárias para a criação da 
Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investigará desvios de recursos da saúde 
estadual por meio do Instituto de Desenvolvimento e Apoio à Cidadania (Idac). 
 
No momento, Wellington reúne todos os elementos técnicos para fundamentar sua 
proposta, que, caso seja aprovada, investigará, no âmbito da Assembleia Legislativa, os 
atos de corrupção descobertos pela Polícia Federal e pela Controladoria Geral da União 
(CGU), no bojo da Operação Rêmora, deflagrada no dia 2 deste mês, como 
continuidade da Operação Sermão aos Peixes, que já havia apurado ilícitos no sistema 
estadual do Maranhão, em 2015. 
 
Wellington precisa de 14 assinaturas para aprovar o seu pedido de CPI. “Uma já está 
garantida, a minha. Estou conversando com os colegas deputados em busca das outras 
13”, afirmou. 
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Repercussão 
 
O escândalo na saúde pública estadual do Maranhão, que resultou em um rombo de 
mais de R$ 1 bilhão, via Idac, foi tema de reportagem de oito minutos e meio no 
quadro “Cadê o Dinheiro que Estava Aqui”, do Fantástico, da Rede Globo, no último 
domingo (11). Ao melhor estilo investigativo, a matéria mostrou, passo-passo, o 
esquema de desvio de verbas federais destinadas ao tratamento de doentes, que deve 
ter custado inúmeras vidas. 
 
O programa destacou que o “pessoal responsável por administrar hospitais (do Estado) 
formou uma quadrilha para roubar o dinheiro que o governo mandava para esses 
hospitais”. A matéria do Fantástico enfatizou o modo como o recurso era surrupiado, 
por meio de saques bancários, efetuados na boca do caixa. 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gwic2LI4DWo
https://www.youtube.com/watch?v=gwic2LI4DWo
https://www.youtube.com/watch?v=gwic2LI4DWo


 

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: 
Raimundo Cutrim ataca o Blog do Luís Pablo para 

defender Aragão do IDAC 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 14/06/2017 

Raimundo Cutrim ataca o Blog do Luís Pablo para defender Aragão do IDAC 

 
Deputado Raimundo Cutrim 

 
O deputado estadual Raimundo Cutrim (PCdoB) ocupou a tribuna ontem, dia 12, para 
atacar o Blog do Luís Pablo em defesa do dono do IDAC, Antonio Aragão, que foi preso 
pela Polícia Federal por acusação de roubar dinheiro público da Saúde do Maranhão. 
 
Cutrim não gostou da reportagem sobre o que ele disse ser “falta de respeito” em 
divulgar a foto de um empresário-político com roupa de detento (No Maranhão, 
deputado acha falta de “respeito” mostrar político preso por corrupção com uniforme 
de detento). 
 
Para tentar desqualificar o Blog, o parlamentar falou sobre a operação em que o titular 
desta página foi alvo. Vale ressaltar que não foi por furtar dinheiro público. E ainda 
mais: nenhum momento o editor do Blog foi levado para presídio ou algemado. 
Prestou depoimento e o próprio delegado que pediu a prisão solicitou ao juiz que 
revogasse o decreto. 
 
Agora é estranho o posicionamento do deputado Raimundo Cutrim em defender 

https://luispablo.com.br/politica/2017/06/aragao-do-idac-e-mais-quatro-pessoas-foram-presas-pela-pf-saiba-quem-sao/
https://luispablo.com.br/politica/2017/06/no-maranhao-deputado-acha-falta-de-respeito-mostrar-politico-preso-por-corrupcao-com-uniforme-de-detento/
https://luispablo.com.br/politica/2017/06/no-maranhao-deputado-acha-falta-de-respeito-mostrar-politico-preso-por-corrupcao-com-uniforme-de-detento/
https://luispablo.com.br/politica/2017/06/no-maranhao-deputado-acha-falta-de-respeito-mostrar-politico-preso-por-corrupcao-com-uniforme-de-detento/
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Aragão do IDAC. 
 
Caso Décio Sá 
 
Cutrim tem “mágoa” do titular do Blog do Luís Pablo por conta do caso Décio Sá. Em 
2012, ano em que Décio foi brutalmente assassinado, este Blog divulgou com 
exclusividade o depoimento do assassino confesso do jornalista. 
 
O assassino Jhonatan de Sousa Silva citou o nome do deputado em seu depoimento: 
“Ao ser questionado acerca de quem seriam os mandantes, o interrogado cita nomes 
de Júnior Bolinha, Capitão, Buchecha e o Cutrim.” RELEMBRE AQUI. 
 
Na época, Raimundo Cutrim estava na casa do seu primo, conselheiro do TCE, e editor 
do Blog se fazia presente. O deputado perguntou ao titular desta página se tinha 
alguma novidade sobre o caso de Décio. E ouviu: “não tem nenhuma”. No dia seguinte 
o depoimento do assassino do jornalista foi divulgado neste Blog. 
 
Após anos, ao que parece, ainda há uma “mágoa”. 
 

  

https://www.luispablo.com.br/policia/2012/06/exclusivo-veja-o-depoimento-do-executor-do-jornalista-decio-sa/
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Arraial da Assembleia Legislativa reunirá as melhores atrações do São João no dia 22 

 
Grupos de bumba-meu-boi farão a festa no arraial 

 
O Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema) já está com tudo preparado 
para o Arraial da Assembleia Legislativa, que este ano acontece no dia 22 de junho, a 
partir das 18h, na Associação da Caixa Econômica Federal, no Calhau. A noite reunirá as 
melhores atrações juninas e folclóricas do São João Maranhão. 
 
Grupos tradicionais como Boi de Maracanã, Boi Barrica, Boi de Sonhos, Cacuriá de 
Dona Teté e Quadrilha Junina Flor do Sertão serão as estrelas da noite. Além das 
apresentações, o público contará, ainda, com um delicioso buffet de comidas típicas, 
característico do festejo junino. 
 
Apresentação Creche-Escola Sementinha 
 
Os alunos do 1º ao 4º ano da Creche-Escola Sementinha também se apresentarão no 
Arraial da Assembleia Legislativa. O 1º ano apresentará a Dança da peneira e do abano. 
Já o 2º ano trará toda a alegria do Forró. Os alunos do 3º ano apresentarão a Dança 
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Country e os alunos do 4º ano o Carimbó, ritmo musical amazônico típico da região do 
estado do Pará. 
 
As outras turmas, com as crianças menores, terão um arraial separado, que será 
realizado dia 23 de junho, a partir das 8h, no pátio da Semetinha, com a participação 
de pais e familiares. 
 
PROGRAMAÇÃO 
 
Alunos da Creche-Escola Sementinha 
 
18h20 – 1º ano: Dança da peneira e do abano 
 
18h30 – 2º ano: Forró 
 
18h40 – 3º ano: Dança Country 
 
18h50 – 4º ano: Carimbó 
 
__ 
 
19h – Quadrilha Junina Flor do Sertão 
 
20h – Cacuriá de Dona Teté 
 
21h – Boi de Maracanã 
 
22h – Boi Barrica 
 
23h – Boi de Sonhos 
 

 


