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Quem será o vice de Flávio Dino? 

 
 
O Imparcial 
 
Enquanto os anúncios das pré-candidaturas eleitorais para o governo do estado do 
Maranhão seguem em ritmo lento, à espera do desenrolar político do país, uma das 
poucas certezas existentes é que o governador Flávio Dino (PCdoB) buscará a reeleição 
em 2018. Dino tem força e apoio político suficiente para lutar pela reeleição, mas 
precisará contar com um vice que consiga equilibrar os interesses da base aliada, que 
seja um verdadeiro articulador e, de preferência, tenha trânsito livre em prefeituras e 
até em Brasília quando for preciso, ou então se encaixe em algum tipo de compromisso 
prévio. E é aqui que mora um grande ponto de interrogação: quem será o vice de 
governador nas próximas eleições? 
 
A escolha de um vice-governador não promete ser tão simples assim para Flávio Dino. 
Se os nomes para concorrer ao governo ainda são escassos, para vice, então, o cenário 
é ainda mais nebuloso. Interesses políticos e a força da coligação que o PCdoB formará 
influenciarão na definição do “escolhido”. 
 

https://oimparcial.com.br/
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Nos bastidores, apesar do discurso para aguardar o “momento certo”, alguns 
interessados ao cargo já começam a demonstrar desejo em estar ao lado do 
governador, caso ele seja reeleito. Outros, que ainda não se manifestaram 
oficialmente, começam a ter os nomes analisados. 
 
O Imparcial fez um levantamento sobre quem pode ser vice de Flávio Dino nas eleições 
do ano que vem. A análise levou em consideração os partidos que apoiam o atual 
governo, os interesses do governador e as pretensões de alguns políticos. 
 
CARLOS BRANDÃO (PSDB) 
 
Atual vice-governador Carlos Brandão (PSDB) pode ser confirmado para compor a 
chapa com Flávio Dino em 2018. A seu favor está o fato de ser considerado o maior 
negociador do atual governo, principalmente nos momentos de crise, mesmo que sua 
atuação seja quase “invisível”. A estabilidade proporcionada por Brandão é algo que é 
vista com bons olhos no Palácio do Leões, o que o torna uma peça-chave no atual 
governo. Presidente do PSDB no Maranhão, ele não fala abertamente sobre seu futuro. 
Prefere aguardar para ver o que vai acontecer no contexto político nacional antes de 
sinalizar sua permanência ou não na chapa do atual governador. 
 
ZÉ INÁCIO (PT) 
 
O PT quer a todo custo ter um candidato na eleição majoritária. Como para o Senado a 
disputa promete ser complicada pela quantidade de pré-candidatos, o partido dará seu 
apoio a Flávio Dino caso tenha direito a escolher o vice-governador, algo que a direção 
considera como “viável”. Os nomes dos deputados Zé Carlos (federal) e Zé Inácio 
(estadual) aparecem como os principais para o cargo de vice-governador. Zé Carlos é 
articulador nacional do ex-presidente Lula no Maranhão e tem bom trânsito nos 
bastidores. Zé Inácio, por sua vez, é um nome que parece ter condições de agregar o PT 
no estado, o que renderia muitos votos para Dino. 
 
MÁRCIO HONAISSER (PDT) 
 
O PDT tem uma parceria muito forte com o governador. O deputado federal Weverton 
Rocha poderia até ser o vice dos sonhos de Dino, mas suas pretensões estão em 
Brasília. O pedetista quer ser senador e já intensificou sua pré-candidatura no interior 
do estado. Sem Rocha, o PDT pode lançar Márcio Honaisser para vice. Atual secretário 
de Agricultura, Pecuária e Pesca, ele é um grande articulador. Tem grande capacidade 
administrativa e com influência nas regiões Tocantina e Sul e seu nome é bem aceito 
pela cúpula do PCdoB. Em 2014, poderia ter sido o vice de Flávio Dino, mas recuou de 
forma inteligente para não criar mal-estar com o governador. 
 
BIRA DO PINDARÉ (PSB) 
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O PSB é considerado um partido necessário para o PCdoB. Por isso, ter alguém do PSB 
como vice-governador pode ser muito bom para Flávio Dino. Neste cenário, o nome 
que chama atenção é o deputado estadual Bira do Pindaré. Experiente político, Bira 
tem demonstrado estar ao lado do governador. Ele tem uma relação muito confortável 
com Dino e tem boas relações com diversas prefeituras, inclusive com a de São Luís. 
Além disso, Bira é engajado em movimentos sociais, de sindicatos e educação, o seria 
uma arma e tanto para o governo. O desejo em ser vice-governador é visto nos 
bastidores. Há quem diga que ele já começou a se articular. 
 
WALDIR MARANHÃO (PP) 
 
Pode não parecer o cenário ideal, mas existe possibilidade de que o deputado federal 
Waldir Maranhão (PP) seja o vice na chapa de Flávio Dino. O parlamentar declarou 
recentemente a O Imparcial que seu desejo é concorrer ao Senado com o apoio do 
governador após compromisso feito por Dino na época do processo de impeachment 
da ex-presidente Dilma Rousseff. Talvez para o governador, esta fosse uma saída 
pensando na disputa do Senado. Caso Waldir Maranhão não disputasse o Senado 
Federal, Flávio Dino poderia escancarar seu apoio aos deputados Weverton Rocha 
(PDT) e Zé Reinaldo (PSB) e ainda conseguiria manter o aliado por perto. 
 
CLAYTON NOLETO (PCdoB) 
 
Outros nomes correm por fora em busca do cargo de vice-governador. O deputado 
federal Juscelino Filho (DEM) tem tido comportamento de apoio a Flávio Dino e não 
seria surpresa se ele pintasse na chapa em 2018, O PCdoB pode até lançar uma chapa 
própria. Uma opção neste caso seria Clayton Noleto, que tem grande influência na 
Região Tocantina e poderia conseguir muitos votos para Flávio Dino. Outra 
possibilidade ousada poderia ser o presidente do Procon- MA, Duarte Júnior, que está 
aparecendo intensamente no interior do estado levando os serviços do órgão. No 
entanto, Duarte aparece como pré-candidato a deputado estadual. 
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Júnior Verde quer fortalecer Guardas Municipais do Maranhão…   

 
 
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Privada da Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Júnior Verde (PRB) afirmou que ampliará os debates sobre a 
estrutura das 78 Guardas Municipais que existem no Maranhão. 
 
Na última reunião realizada por meio da Comissão, na última terça-feira,13, os 
participantes travaram discussões sobre a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guardas Municipais. 
 
– É um momento muito pertinente, em face da conjuntura do país, com o agravamento 
dos problemas relacionados à violência e a criminalidade. Essas discussões certamente 
vão ajudar a fortalecer as Guardas Municipais em todo o Estado do Maranhão – 
enfatizou Júnior Verde. 
 
Além do presidente da Comissão, participaram da reunião os deputados Sousa Neto 
(Pros) e Léo Cunha (PSC), que contou ainda com a presença de representantes de 
entidades ligadas às Guardas Municipais, representantes do SinfuspSl, e de gestores da 
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Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc). 
 
– Ao longo dos últimos anos, a Guarda Municipal de São Luís passou por grandes 
mudanças, tanto na infraestrutura da corporação como no setor humano, qualificando 
sempre seu pessoal, aprimorando suas forças de ação e melhorando a cada dia mais o 
atendimento à população – disse o comandante da Guarda Municipal de São Luís, 
Ivonaldo Mota Silva. 
 
Segundo ele, a Guarda Municipal de São Luís, criada pela Lei 2.968 de 6 de julho de 
1989, é uma corporação uniformizada e armada, subordinada à Secretaria Municipal de 
Segurança com Cidadania, regida sob a égide da hierarquia e disciplina, que tem por 
finalidade atuar como órgão operacional da segurança pública municipal em atividades 
de prevenção do crime, criminalidade e desordem pública; apoiar a fiscalização do 
cumprimento às posturas municipais; realizar atividades de prevenção e salvamento 
nas praias, rios, lagoas, lagos e outras localidades do Município. 
 
Também compete à Guarda Municipal, segundo o comandante Mota, apoiar ações de 
Defesa Civil, organizar e manter a Banda de Música Oficial do Município, realizar a 
proteção de bens, serviços e instalações municipais e outras atividades correlatas. 
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Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT de Pedreiras 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve neste sábado no município de Pedreiras participando da 
posse do novo diretório municipal do PT, que será presidido pela professora Ana Kátia. 
 
Zé Inácio destacou o fato de uma mulher ter sido eleita para a presidência municipal do 
partido, a exemplo da nova presidência nacional que será comandada pela senadora 
Gleise Hoffmann. 
 
“Tenho certeza que a Ana Kátia fará um excelente trabalho à frente do PT de Pedreiras, 
tendo em vista seu histórico no partido, sempre atuante e envolvida nas lutas pelos 
direitos dos trabalhadores. Ela poderá contar com meu apoio durante esses dois anos 
para ajudar a fortalecer e buscar a unidade do partido.” 
 
O deputado disse ainda que o fato de mulheres estarem assumindo cargos importantes 
no PT mostra o empenho do partido em valorizar e fortalecer as mulheres. 
 
Estiveram presentes o prefeito de Pedreiras, Antônio França, o secretário municipal de 
Articulação Política, Alan, a professora Cláudia Brasil, Benedito, liderança do PT de 
Trizidela do Vale, Jackson, presidente do PT de Monção de Pedras e o presidente do PT 
de São Luís Gonzaga, Xavier. 
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Edivaldo falta 70% das sessões na Assembleia e governista avalia que o ideal seria 
pedido de licença 

 
 
Um levantamento feito pelo blog, atestou que das últimas 30 sessões que 
compreendem o período de 24 de abril a 14 de junho de 2017, o deputado Edivaldo 
Holanda Braga (PTC), faltou 21, o equivalente a 70%. O parlamentar já justificou as 
ausências de 25 a 27 de abril e de 08 a 18 de maio, alegando problemas de saúde. 
Diante de tantas faltas, um membro da base governista e um dos mais próximos ao 
Palácio dos Leões, avalia que já está no momento de um pedido de licença por 121 
dias. 
 
De acordo com o deputado estadual em um momento que existe um acirramento 
entre governistas e oposição, a ausência de um deputado faz muita diferença na hora 
do quórum mínimo para iniciar sessões e garantir deliberações. “Tudo bem que ele já 
se declarou independente, mas deveria lembrar que se é essa sua postura, deveria 
abrir espaço para não atrapalhar o andamento das sessões em alguma ocasião”, 
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declarou o governista. 
 
Edivaldo Holanda além de ter faltado as sessões do dia 25,26 e 27 de abril e as de 8 a 
18 de maio, está ausente da Assembleia Legislativa desde o dia 30/05, até a presente 
data ainda não foi apresentado um atestado médico ou algum documento que anuncie 
o retorno do deputado estadual ou justifique sua ausência. O presidente do PTC no 
Maranhão participou dos trabalhos deliberativos nos dias 24 de abril, 02, 03, 04, 22, 23, 
24, 25 e 29 de maio. 
 
O pai do prefeito de São Luís atualmente passa por um tratamento contra o câncer, os 
procedimentos médicos estão sendo realizados na cidade de São Paulo. 
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Deputado Wellington apresenta projeto que cria o Plano Estadual de Valorização da 
Vida e Prevenção ao Suicídio 

 
 
Pensando na valorização da vida do maranhense, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PP) apresentou o Projeto de Lei 136/2017 que dispõe sobre o Plano Estadual de 
Valorização da Vida e a Semana Maranhense de Valorização da Vida e Prevenção ao 
Suicídio. O PL já tramita na Assembleia Legislativa e aguarda a aprovação dos 
deputados para depois ir a sanção do Governador. 
 
O Projeto leva em conta o relatório divulgado pela Organização Mundial de Saúde, a 
OMS, que chama a atenção de governos para o suicídio, considerado “um grande 
problema de saúde pública” que não é tratado e prevenido de maneira eficaz. Segundo 
o estudo, 804 mil pessoas cometem suicídio todos os anos – taxa de 11,4 mortes para 
cada grupo de 100 mil habitantes. De acordo com a agência das Nações Unidas, 75% 
dos casos envolvem pessoas de países onde a renda é considerada baixa ou média. 
 
Ao justificar o PL, o deputado Wellington ressaltou que houve um aumento 
considerável no número de suicídios em 5 anos no Maranhão, o que revela uma 
situação preocupante. 
 
“É lamentável o crescimento de suicídios em todo o Brasil. Infelizmente, a causa mais 
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comum é um transtorno mental ou psicológico que pode incluir depressão, 
transtorno bipolar, esquizofrenia, alcoolismo e abuso de drogas. Além disso, não 
podemos esquecer as dificuldades financeiras ou emocionais que também 
desempenham um fator significativo para evolução do quadro que pode vir a 
culminar com o indivíduo retirar a própria vida. No Maranhão, houve um aumento 
significativo em 5 anos. Nas últimas pesquisas do Sistema de Informações sobre 
Mortalidade (SIM) do Ministério da Saúde, houve um aumento de 41,17% na capital 
maranhense. No mesmo período, houve um aumento de 55,5% em todo o Maranhão. 
São dados preocupantes que revelam que precisamos sim investir mais em ações em 
nosso Estado que valorizem a vida”, disse Wellington. 
 
O Projeto em questão institui em todo o território maranhense o Plano Estadual de 
Valorização da Vida, com o objetivo de manter continuamente um sistema telefônico 
gratuito para atendimento em qualquer horário à pessoas em quadro depressivo ou 
inclinadas à prática do suicídio, bem como identificar possíveis sintomas, tratar o 
transtorno e prover o acompanhamento de indivíduos que apresentem o perfil, 
prevenindo e minimizando a evolução dos quadros que possam chegar ao suicídio. 
Com o intuito de abordar tal temática, acontecerá uma audiência pública no dia 04 de 
julho, em auditório Fernando Falcão da Assembleia Legislativa. A finalidade é abordar a 
problemática no Maranhão e articular ações que valorizem a vida. 
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Zé Inácio acompanha posse do novo diretório do PT em Bequimão 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve na cidade de Bequimão neste domingo, 18, para 
acompanhar a posse do novo diretório municipal do PT na cidade. 
 
Josmael Castro, secretário municipal de assistência social, é o novo presidente 
municipal do partido e durante seu discurso de posse comprometeu-se em trabalhar 
pelo fortalecimento do partido. 
 
Zé Inácio falou do atual cenário político e destacou a importância do PT em se manter 
unido para eleger Lula presidente em 2018. 
 
Quanto a gestão do novo presidente, o parlamentar acredita que Josmael fará um 
excelente trabalho a frente do partido, buscando o fortalecimento da sigla na região. 
 
O secretário estadual de Esporte e Lazer e Dirigente Estadual do PT, Márcio Jardim 
abordou a atual crise político-econômica que o país vem enfrentando e reafirmou a 
importância de eleger Lula presidente. 
 
Também estiveram presentes na posse representando a câmara municipal de 
Bequimão o vereador Vadico, Vete Botelho, ex-prefeita de Itinga, além de filiados ao 
partido. 
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“Dinheiro do Idac seria entregue a alguém”, diz Edilázio Júnior 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) utilizou a tribuna na última sessão ordinária 
da semana na Assembleia Legislativa, para tratar do escândalo de corrupção na Saúde 
do Estado, que ganhou destaque nacional no último domingo, com reportagem 
veiculada no programa Fantástico, da TV Globo. 
 
Para o oposicionista, os saques feitos pelo Instituto de Desenvolvimento e Apoio à 
Cidadania (Idac), na boca do caixa, como apontou a Polícia Federal (PF) em 
investigação, tinha destino direcionado. 
 
“O saque em dinheiro com certeza é para entregar para alguém. Ninguém vai sacar 
dinheiro para pagar conta. Se você tem conta para pagar, você faz o TED, leva o boleto 
no banco, efetua o pagamento e evita até o risco de assalto. O recurso era para ser 
entregue para alguém. Não tenho dúvida”, disse. 
 
Edilázio atribuiu incoerência ao Governo no que diz respeito aos contratos com o Idac, 
uma vez que em 2015 o secretário de Estado da Transparência, Rodrigo Lago, havia 
declarado que o instituto teria sido beneficiado com superfaturamento na gestão 
anterior. Os contratos com a atual gestão, contudo, elevaram os valores ao Idac. 
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“E o que chama mais atenção nisso tudo, é que o secretário Rodrigo Lago em 2015, 
disse que o Idec tinha um superfaturamento em 30% no governo passado. E aí me vem 
o Governo Flávio Dino, sem licitação, chama o Idac para trabalhar para ele, logo após o 
secretário falar do superfaturamento”, disse. 
 
“Nos 5 anos do governo passado, os contratos com o Idac somaram R$ 88 milhões. Em 
2 anos do governo Flávio Dino, chegou-se a R$ 248 milhões. Só nos três primeiros 
meses desse ano foram gastos mais que todo ano de 2014 com o Idac”, enfatizou. 
 
Edilázio cobrou transparência do Governo e criticou a pressão do Palácio dos Leões 
para barrar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
os contratos da Saúde. 
 
“Em 2015, no início da legislatura aqui nesta Casa, houve uma grande pressão do 
governo para que fosse aprovada uma CPI na Saúde. E agora, existe a inversão. Agora 
existe a incoerência. Hoje existe uma grande pressão para que não haja uma CPI. Ou 
seja, em 2015 a CPI era importante para passar a saúde a limpo. Hoje a CPI não é 
importante para passar a saúde a limpo. Fica o retrato da incoerência desse governo”, 
finalizou. 
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Deputados reúnem-se com Gilmar Mendes para tentar reverter extinção de zonas 
eleitorais no Maranhão 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Glalbert Cutrim (PDT) reuniram-se com o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, em Brasília. Na pauta, duas 
resoluções da corte eleitoral que extinguem zonas eleitorais no país, incluindo o 
Maranhão. A bancada maranhense no Congresso Nacional, coordenada pelo deputado 
federal Rubens Junior (PCdoB), também participou do encontro. 
 
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), das 111 zonas eleitorais 
que o Estado possuía, três já foram extintas em São Luís e outras 20 correm o risco de 
desaparecerem. A princípio, o corte aconteceu em 16 capitais brasileiras e, agora, o 
processo será levado para os demais municípios. 
 
Para o interior do Maranhão, a Resolução 23.520/17 adota critérios demográficos, ou 
seja, o município que tiver mais de uma zona eleitoral só poderá mantê-la caso o 
quantitativo de eleitores seja maior que 70 mil por zona. A norma também prevê a 
redistribuição dos eleitores das zonas eleitorais extintas para aquelas cuja localização 
privilegie o acesso dos eleitores, preferencialmente sem alterações em seus locais de 
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votação. 
 
O deputado Othelino Neto avaliou o encontro como positivo, principalmente pela 
mobilização política suprapartidária. “Todos em prol da causa de que o eleitor não 
perca o serviço da Justiça Eleitoral perto da sua própria casa. O ministro Gilmar 
Mendes foi muito sensível e pediu que nós encaminhássemos, oficialmente, a 
proposta que se adequa melhor à situação do Maranhão, que é um Estado com 
grandes dimensões territoriais. Nós saímos otimistas que poderemos resolver esse 
problema e assim fazer com que o cidadão continue tendo a Justiça Eleitoral perto de 
sua casa”, concluiu o presidente em exercício. 
 
O deputado federal Rubens Junior disse que, com a proposta, São Luís deixa de ter 
nove zonas eleitorais e passar a ter apenas seis. O parlamentar assinalou ainda que é 
preciso garantir comodidade ao cidadão. “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”, pontuou. 
 
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. 
“É importante que os deputados federais e estaduais possam vir e encontrar a melhor 
forma de implantação das mudanças propostas pelo Tribunal”, completou. 
 
O presidente do TSE destacou o trabalho do Tribunal para modernizar o processo 
eleitoral e realizar ajustes nas funcionalidades. Ele garantiu que deve analisar todos os 
pleitos apresentados pela comitiva do Maranhão. “É fundamental que cada Estado, 
com suas peculiaridades, tragam informações para que possamos avaliar com toda 
responsabilidade”, afirmou Gilmar Mendes. 
 
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), Ângelo Santos; além dos 
deputados federais Juscelino Filho (DEM), Weverton Rocha (PDT) e Waldir Maranhão 
(PP). 
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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, tragam informações para que possamos avaliar com toda 
responsabilidade”, afirmou Gilmar Mendes. 
 
No encontro, Rubens Junior destacou 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 
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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 
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). 
 
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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Júnior Verde quer fortalecer Guardas Municipais do Maranhão 

Presidente da Comissão de Segurança Pública e Privada da Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Júnior Verde (PRB) afirmou que ampliará os debates sobre a 
estrutura das 78 Guardas Municipais que existem no Maranhão. Na última reunião 
realizada por meio da Comissão, na última terça (13), os participantes travaram 
discussões sobre a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o Estatuto Geral das Guardas 
Municipais. 
 

 
 
De acordo com o deputado, a lei consagra diversas atribuições às guardas municipais, 
tornando-as um importante órgão dentro do cenário da segurança pública do país. “É 
um momento muito pertinente, em face da conjuntura do país, com o agravamento 
dos problemas relacionados à violência e a criminalidade. Essas discussões certamente 
vão ajudar a fortalecer as Guardas Municipais em todo o Estado do Maranhão”, 
enfatizou Júnior Verde. 
 
Além do presidente da Comissão, participaram da reunião os deputados Sousa Neto 
(Pros) e Léo Cunha (PSC), que contou ainda com a presença de representantes de 
entidades ligadas às Guardas Municipais, representantes do SinfuspSl, e de gestores da 
Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc). 
 
O comandante da Guarda Municipal de São Luís, Ivonaldo Mota Silva, destacou a 
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importância da instituição, no sistema de segurança pública hoje existente na capital 
maranhense. “Ao longo dos últimos anos, a Guarda Municipal de São Luís passou por 
grandes mudanças, tanto na infraestrutura da corporação como no setor humano, 
qualificando sempre seu pessoal, aprimorando suas forças de ação e melhorando a 
cada dia mais o atendimento à população”, disse o comandante. 
 
Segundo ele, a Guarda Municipal de São Luís, criada pela Lei 2.968 de 6 de julho de 
1989, é uma corporação uniformizada e armada, subordinada à Secretaria Municipal de 
Segurança com Cidadania, regida sob a égide da hierarquia e disciplina, que tem por 
finalidade atuar como órgão operacional da segurança pública municipal em atividades 
de prevenção do crime, criminalidade e desordem pública; apoiar a fiscalização do 
cumprimento às posturas municipais; realizar atividades de prevenção e salvamento 
nas praias, rios, lagoas, lagos e outras localidades do Município. 
 
Também compete à Guarda Municipal, segundo o comandante Mota, apoiar ações de 
Defesa Civil, organizar e manter a Banda de Música Oficial do Município, realizar a 
proteção de bens, serviços e instalações municipais e outras atividades correlatas. 
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Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT de Pedreiras 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve neste sábado no município de Pedreiras participando da 
posse do novo diretório municipal do PT, que será presidido pela professora Ana Kátia. 
 
Zé Inácio destacou o fato de uma mulher ter sido eleita para a presidência municipal do 
partido, a exemplo da nova presidência nacional que será comandada pela senadora 
Gleise Hoffmann. 
 
“Tenho certeza que a Ana Kátia fará um excelente trabalho à frente do PT de Pedreiras, 
tendo em vista seu histórico no partido, sempre atuante e envolvida nas lutas pelos 
direitos dos trabalhadores. Ela poderá contar com meu apoio durante esses dois anos 
para ajudar a fortalecer e buscar a unidade do partido.” 
 
O deputado disse ainda que o fato de mulheres estarem assumindo cargos importantes 
no PT mostra o empenho do partido em valorizar e fortalecer as mulheres. 
 
Estiveram presentes o prefeito de Pedreiras, Antônio França, o secretário municipal de 
Articulação Política, Alan, a professora Cláudia Brasil, Benedito, liderança do PT de 
Trizidela do Vale, Jackson, presidente do PT de Monção de Pedras e o presidente do PT 
de São Luís Gonzaga, Xavier. 
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CPI para apurar desvio de R$ 18 milhões da Saúde já nasceu morta 

A proposta de criar uma CPI para apurar o desvio de recursos da Saúde não parece 
assustar o governador Flávio Dino. O que lhe causa pânico é o receio de que a mãe da 
Operação Rêmora, a Operação Sermão aos Peixes, pesque pequenos, médios e graúdos 
afilhados. A CPI, até mesmo pela vontade do criador, não vai a lugar nenhum. 
 

 
 
O governo tem ampla maioria na Assembleia Legislativa que pode barrar a proposta 
com o sólido argumento de que existe em curso uma operação federal tratando do 
assunto. Além disso, até agora somente dois dos 12 deputados da oposição se 
manifestaram a respeito. O restante não “tá nem aí”. 
 
Depois, o autor da ideia, deputado Wellington do Curso (foto acima) jogou a pipa no ar 
sem a linha para controlar sua direção. Por último, trancou na sua gaveta parlamentar. 
Por qual razão? 
 
Se pretendesse uma CPI séria, já teria tirado a proposta da sede da Assembleia 
Legislativa e a teria levado para o Conselho Regional de Medica, Conselho Regional de 
Enfermagem, Sindicatos dos Trabalhadores na Saúde, e até mesmo para a OAB. Lógico 
que todos apoiariam. Menos o autor não sabe disso. 
 
Insistir na CPI servirá apenas como palanque para o deputado ficar bem na mídia. Nada 
mais. 
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“Dinheiro do Idac seria entregue a alguém”, diz Edilázio Júnior 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) utilizou a tribuna na última sessão ordinária 
da semana na Assembleia Legislativa, para tratar do escândalo de corrupção na Saúde 
do Estado, que ganhou destaque nacional no último domingo, com reportagem 
veiculada no programa Fantástico, da TV Globo. 
 

 
 
Para o oposicionista, os saques feitos pelo Instituto de Desenvolvimento e Apoio à 
Cidadania (Idac), na boca do caixa, como apontou a Polícia Federal (PF) em 
investigação, tinha destino direcionado. 
 
“O saque em dinheiro com certeza é para entregar para alguém. Ninguém vai sacar 
dinheiro para pagar conta. Se você tem conta para pagar, você faz o TED, leva o boleto 
no banco, efetua o pagamento e evita até o risco de assalto. O recurso era para ser 
entregue para alguém. Não tenho dúvida”, disse. 
 
Edilázio atribuiu incoerência ao Governo no que diz respeito aos contratos com o Idac, 
uma vez que em 2015 o secretário de Estado da Transparência, Rodrigo Lago, havia 
declarado que o instituto teria sido beneficiado com superfaturamento na gestão 
anterior. Os contratos com a atual gestão, contudo, elevaram os valores ao Idac. 
 
“E o que chama mais atenção nisso tudo, é que o secretário Rodrigo Lago em 2015, 
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disse que o Idec tinha um superfaturamento em 30% no governo passado. E aí me vem 
o Governo Flávio Dino, sem licitação, chama o Idac para trabalhar para ele, logo após o 
secretário falar do superfaturamento”, disse. 
 
“Nos 5 anos do governo passado, os contratos com o Idac somaram R$ 88 milhões. Em 
2 anos do governo Flávio Dino, chegou-se a R$ 248 milhões. Só nos três primeiros 
meses desse ano foram gastos mais que todo ano de 2014 com o Idac”, enfatizou. 
 
Edilázio cobrou transparência do Governo e criticou a pressão do Palácio dos Leões 
para barrar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
os contratos da Saúde. 
 
“Em 2015, no início da legislatura aqui nesta Casa, houve uma grande pressão do 
governo para que fosse aprovada uma CPI na Saúde. E agora, existe a inversão. Agora 
existe a incoerência. Hoje existe uma grande pressão para que não haja uma CPI. Ou 
seja, em 2015 a CPI era importante para passar a saúde a limpo. Hoje a CPI não é 
importante para passar a saúde a limpo. Fica o retrato da incoerência desse governo”, 
finalizou. 
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Glalbert Cutrim participa de reunião com ministro Gilmar Mendes 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), participou de reunião nesta terça-feira 
(13), com o presidente do Tribunal Superior Eleitoral – TSE, Ministro Gilmar Mendes. 
De iniciativa da Bancada Federal do Maranhão, o encontro teve como pauta, três 
resoluções do Tribunal que extinguem mais de 20 zonas eleitorais em todo o estado. 
 

 
 
Contrários a extinção das três zonas eleitorais na capital, e mais 20 zonas em outros 
municípios, a comitiva de deputado demonstrou preocupação caso o estado perca as 
zonas eleitorais. 
 
“Precisamos mostrar o caso concreto, e avaliar cada município, pois existem situações, 
que, com a extinção, o eleitor terá que viajar mais de 200 km para realizar um simples 
procedimento, como por exemplo, tirar a segunda via do título.” Avaliou o deputado 
Glalbert Cutrim. 
 
No encontro, o ministro Gilmar Mendes falou sobre o importante trabalho do TSE para 
modernizar o processo eleitoral e realizar ajustes nas funcionalidades, e garantiu que 
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irá analisar todos os pleitos apresentados pela comitiva do Maranhão. “É fundamental 
que cada estado, com suas peculiaridades, tragam informações para que possamos 
avaliar com toda responsabilidade”, ponderou Gilmar Mendes. 
 
Participaram da reunião os deputados federais Weverton Rocha (PDT), Juscelino Filho 
(DEM), Waldir Maranhão (PP), Rubens Júnior (PCdoB); o presidente em exercício da 
Assembleia Estadual do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB); o ex-deputado 
estadual Rubens Pereira; 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. 
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Em sessão solene, Deputada Graça Paz destaca atuação de Roberto Rocha 

Ao se pronunciar em sessão solene na Assembleia Legislativa do Maranhão, nesta 
quarta-feira, 14, a deputada Graça Paz deu destaque ao empenho do senador Roberto 
Rocha em trazer, para o Maranhão, uma unidade do DNOCS – Departamento Nacional 
de Obras contra as Secas. 
 

 
 
Graça Paz participava de uma solenidade que concedeu à presidente da Companhia de 
Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf), Kênia 
Marcelino, o título de Cidadã Maranhense, em sessão realizada no Plenário Nagib 
Haickel, e ressaltou a importância da presença, no Maranhão, de unidades regionais 
dos órgãos do governo federal para atuar de forma mais efetiva, promovendo o 
incentivo para pequenos agricultores, fornecendo assistência técnica e condições para 
escoamento de produção, etc. 
 
O DNOCS é uma autarquia federal vinculada ao Ministério da Integração Nacional e 
com a sede da administração central em Fortaleza. No Maranhão, são de 
responsabilidade do órgão as barragens do Pericumã, em Pinheiro, e do Flores, entre 
Joselândia e Santo Antônio dos Lopes, além dos distritos de irrigação de Flores e 
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Tabuleiro de São Bernardo. 
 
Apesar da existência de unidades regionais do órgão em todos os estados do Nordeste, 
não há uma no Maranhão. “Para tratar de qualquer problema das localidades de 
responsabilidade da instituição, é preciso viajar à Fortaleza (CE). É uma incoerência”, 
disse a deputada, que destacou o empenho do senador Roberto Rocha em corrigir a 
situação. “A convite do senador, esteve em nosso Estado o Senhor Ângelo Guerra – 
diretor geral do DNOCS, que veio participar do II Seminário “Revitalização dos Rios 
Maranhenses e Suas Nascentes”, em Pedreiras, após sobrevoar, com Ângelo Guerra, a 
Barragem do Rio Flores, o senador discutiu e acertou com ele a criação de unidade 
regional do DNOCS no Maranhão”. 
 
Graça Paz também ressaltou a importância da Codevasf, para promover o 
desenvolvimento dos municípios maranhenses, e lembrou que é do senador Roberto 
Rocha o projeto de lei que propõe expandir a atuação da Codevasf, que hoje atua em 
147 municípios maranhenses, para atender a todo o estado. O projeto já foi aprovado 
pelo senado e tramita na Câmara de Deputados com total apoio da bancada 
maranhense. 
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Deputado Rigo Teles denuncia perseguição da FMF contra o Cordino, de Barra do Corda 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, foi à 
tribuna da Casa na quarta-feira (14), para denunciar que a Federação Maranhense de 
Futebol (FMF), comandada pelo presidente Antônio Américo, está perseguindo e 
prejudicando o Cordino no Campeonato Maranhense de Futebol. 
 

 
 
Em sua fala, Rigo Teles denunciou que com intenção de prejudicar o Cordino, a FMF 
marcou a segunda partida do returno entre Sampaio e Cordino para a quarta-feira (7). 
“Foi uma grande perseguição. No domingo (4), três dias antes, o Cordino jogou pela 
Série D, em Miracema do Tocantins (TO)”, afirmou. 
 
Na ocasião, Rigo lembrou que o Cordino saiu de Miracema segunda feira (5), chegou a 
São Luís terça-feira (6) e entrou em campo na quarta-feira (7), para enfrentar o 
Sampaio, e perdeu de 4 a 1. Com isso, o Sampaio foi campeão do segundo turno e 
forçou uma decisão extra contra o próprio Cordino, campeão do 1º turno. 

https://www.youtube.com/watch?v=FUQlxUFFKgg
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Para Rigo, era impossível o Cordino vencer o Sampaio, porque o time estava cansado 
da longa viagem ao Tocantins “A população de Barra do Corda está revoltada com a 
perseguição da FMF, que prejudica o Cordino só porque o time é do interior. Não sou 
contra os outros times mas isso tem que acabar”, disse.  
 
No pronunciamento, Rigo lamentou para completar o pacote de maldade contra o 
Cordino, a FMF baixou a portaria 023/2017, marcando o jogo final do campeonato 
maranhense para o estádio Frei Epifânio em Imperatriz, na quinta-feira (22), obrigando 
o time a viajar 300 km até Imperatriz para jogar longe da torcida. 
 
IRRESPONSABILIDADE DA FMF 
 
A portaria 016/2017 que tirou a final do estádio Leandrão foi baixada dia 5 de abril, 
quatro dias depois que o Cordino conquistou o primeiro turno do Maranhense, 
vencendo o Imperatriz por 2 a 1 no estádio Frei Epifânio. A portaria diz que o estádio 
para receber o jogo da final deve ter no mínimo de 2 mil lugares.  
 
Por outro lado, Rigo soube que nenhum item do regulamento cita a obrigação da 
capacidade de dois mil lugares para o jogo da final. “Irresponsavelmente, a FMF mudou 
as regras do jogo do campeonato e jogou o Estatuto do Torcedor na lata de lixo. Só a 
falta a FMF entregar o título do campeonato ao Sampaio”, lamentou. 
Rigo observou que o mais curioso é que o mesmo Estádio Leandrão foi palco das 
decisões do 1º e 2º Turno do mesmo Campeonato. Com a decisão da FMF, o primeiro 
jogo das finai acontece nesta quinta-feira (15), no Estádio Castelão, em São Luís. A 
segunda e última partida acontecerá no dia 22, em Imperatriz. 
 
Finalizando, Rigo prometeu continuar ajudando o Cordino e tentar reverter a situação 
irresponsável criada pela FMF na Justiça. “A decisão e o jogo final do campeonato tem 
que ser realizado no Leandrão. Os torcedores não têm condições financeiras de 
acompanhar o jogo do Cordino em Imperatriz”, concluiu. 
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Dinheiro do Idac tinha destino direcionado, diz Edilázio… 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) afirma que os saques feitos pelo Instituto de 
Desenvolvimento e Apoio à Cidadania (Idac), na boca do caixa, como apontou a Polícia 
Federal (PF) em investigação, tinha destino direcionado. 
 
– O saque em dinheiro com certeza é para entregar para alguém. Ninguém vai sacar 
dinheiro para pagar conta. Se você tem conta para pagar, você faz o TED, leva o 
boleto no banco, efetua o pagamento e evita até o risco de assalto. O recurso era 
para ser entregue para alguém. Não tenho dúvida – disse 
 
Edilázio atribuiu incoerência ao Governo no que diz respeito aos contratos com o Idac, 
uma vez que em 2015 o secretário de Estado da Transparência, Rodrigo Lago, havia 
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declarado que o instituto teria sido beneficiado com superfaturamento na gestão 
anterior, assunto já tratado neste blog. (Releia aqui) 
 
– E o que chama mais atenção nisso tudo, é que o secretário Rodrigo Lago em 2015, 
disse que o Idec tinha um superfaturamento em 30% no governo passado. E aí me 
vem o Governo Flávio Dino, sem licitação, chama o Idac para trabalhar para ele, logo 
após o secretário falar do superfaturamento – disse. 
 
– Nos 5 anos do governo passado, os contratos com o Idac somaram R$ 88 milhões. 
Em 2 anos do governo Flávio Dino, chegou-se a R$ 248 milhões. Só nos três primeiros 
meses desse ano foram gastos mais que todo ano de 2014 com o Idac – enfatizou. 
 
Edilázio cobrou transparência do Governo e criticou a pressão do Palácio dos Leões 
para barrar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
os contratos da Saúde. 
 
– Em 2015, no início da legislatura aqui nesta Casa, houve uma grande pressão do 
governo para que fosse aprovada uma CPI na Saúde. E agora, existe a inversão. Agora 
existe a incoerência. Hoje existe uma grande pressão para que não haja uma CPI. Ou 
seja, em 2015 a CPI era importante para passar a saúde a limpo. Hoje a CPI não é 
importante para passar a saúde a limpo. Fica o retrato da incoerência desse governo 
– finalizou. 
 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2017/06/06/mesmo-com-superfaturamento-governo-flavio-dino-manteve-contratos-com-o-idac/
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Júnior Verde quer fortalecer Guardas Municipais do Maranhão… 

 
 
Presidente da Comissão de Segurança Pública e Privada da Assembleia Legislativa, o 
deputado estadual Júnior Verde (PRB) afirmou que ampliará os debates sobre a 
estrutura das 78 Guardas Municipais que existem no Maranhão. 
 
Na última reunião realizada por meio da Comissão, na última terça-feira,13, os 
participantes travaram discussões sobre a Lei nº 13.022/2014, que dispõe sobre o 
Estatuto Geral das Guardas Municipais. 
 
– É um momento muito pertinente, em face da conjuntura do país, com o 
agravamento dos problemas relacionados à violência e a criminalidade. Essas 
discussões certamente vão ajudar a fortalecer as Guardas Municipais em todo o 
Estado do Maranhão – enfatizou Júnior Verde. 
 
Além do presidente da Comissão, participaram da reunião os deputados Sousa Neto 
(Pros) e Léo Cunha (PSC), que contou ainda com a presença de representantes de 
entidades ligadas às Guardas Municipais, representantes do SinfuspSl , e de gestores da 
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Secretaria Municipal de Segurança com Cidadania (Semusc). 
 
– Ao longo dos últimos anos, a Guarda Municipal de São Luís passou por grandes 
mudanças, tanto na infraestrutura da corporação como no setor humano, 
qualificando sempre seu pessoal, aprimorando suas forças de ação e melhorando a 
cada dia mais o atendimento à população – disse o comandante da Guarda Municipal 
de São Luís, Ivonaldo Mota Silva. 
 
Segundo ele, a Guarda Municipal de São Luís, criada pela Lei 2.968 de 6 de julho de 
1989, é uma corporação uniformizada e armada, subordinada à Secretaria Municipal de 
Segurança com Cidadania, regida sob a égide da hierarquia e disciplina, que tem por 
finalidade atuar como órgão operacional da segurança pública municipal em atividades 
de prevenção do crime, criminalidade e desordem pública; apoiar a fiscalização do 
cumprimento às posturas municipais; realizar atividades de prevenção e salvamento 
nas praias, rios, lagoas, lagos e outras localidades do Município. 
 
Também compete à Guarda Municipal, segundo o comandante Mota, apoiar ações de 
Defesa Civil, organizar e manter a Banda de Música Oficial do Município, realizar a 
proteção de bens, serviços e instalações municipais e outras atividades correlatas. 
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Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT de Pedreiras… 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve sábado, 17, no município de Pedreiras participando da 
posse do novo diretório municipal do PT, que será presidido pela professora Ana Kátia. 
 
Zé Inácio destacou o fato de uma mulher ter sido eleita para a presidência municipal do 
partido, a exemplo da nova presidência nacional que será comandada pela senadora 
Gleise Hoffmann. 
 
– Tenho certeza que a Ana Kátia fará um excelente trabalho à frente do PT de 
Pedreiras, tendo em vista seu histórico no partido, sempre atuante e envolvida nas 
lutas pelos direitos dos trabalhadores. Ela poderá contar com meu apoio durante 
esses dois anos para ajudar a fortalecer e buscar a unidade do partido. 
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O deputado disse ainda que o fato de mulheres estarem assumindo cargos importantes 
no PT mostra o empenho do partido em valorizar e fortalecer as mulheres. 
 
Estiveram presentes o prefeito de Pedreiras, Antônio França, o secretário municipal de 
Articulação Política, Alan, a professora Cláudia Brasil, Benedito, liderança do PT de 
Trizidela do Vale, Jackson, presidente do PT de Monção de Pedras e o presidente do PT 
de São Luís Gonzaga, Xavier. 
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Júnior Verde quer que o governo desista de desocupar o Nova Esperança… 

 
Júnior Verde na condução da audiência com moradores 

 
De iniciativa de deputado estadual Júnior Verde (PRB), a Comissão de Direitos 
Humanos e das Minorias da Assembleia Legislativa deu início às discussões para 
regularizar a situação das famílias que vivem no Residencial Nova Esperança, em Paço 
do Lumiar. 
 
A audiência pública reuniu na última terça-feira, 13, representantes da comunidade, 
que corre o risco de ser retirada da área pelo Governo do Estado, que tenta na justiça a 
reintegração de posse da área para construção de um centro sócio educativo. 
 
– O Governo do Estado não só deve desistir da ação de reintegração de posse, como 
deve garantir aos moradores do residencial, qualidade de vida, com acesso a serviços 
essenciais como abastecimento d’agua, saneamento básico, energia elétrica, 
pavimentação e acesso à saúde, entre outros, que são obrigação do poder público – 
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disse Júnior Verde. 
 
Representantes das famílias recorreram ao parlamentar para mediar o impasse com o 
Governo do Estado. 
 
Presidida por Júnior Verde, a audiência também contou com a participação de 
representantes do Governo e da OAB. 
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A tola economia de Flávio Dino… 

Nenhum gasto desnecessário com propaganda causou tanta rejeição quanto o 
orgulhoso banner do governador comunista dizendo que cortou meio bilhão da Saúde, 
mas sem apresentar resultados melhores no setor. 
 

 
“ECONOMIA?”. Wellington atingiu o âmago do governo com sua crítica 
 
Sumiu como que por encanto do noticiário comunista o banner divulgado no início da 
semana exaltando o governador Flávio Dino por ter “economizado” mais de R$ 500 
milhões no setor da Saúde entre 2015 e 2017. 
 
A economia de Dino gerou um colapso no setor, com hospitais fechados ou sucateados, 
UPAs abandonadas e total destruição da autoestima de médicos, enfermeiros e outros 
profissionais que trabalham para o estado. 
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CAMPANHA TOLA. O banner orgulhoso de Dino. Festa do caos 

 
– Que economia é essa, pra manter hospitais fechados? que economia foi essa, que 
acabou com as UPAs? Pra quê economizar enquanto falta medicamentos em todos os 
hospitais? O governador se orgulha de economizar na Saúde enquanto o trabalhador 
enfrenta filas em atendimento precário. Flávio Dino deveria se envergonhar dessa 
economia tola – criticou o deputado Wellington do Curso (PP), em discurso na 
Assembleia Legislativa. 
 
A “economia tola” de Flávio Dino, exibida com orgulho pela própria gestão da SES e na 
mídia alinhada ao governador, foi criticada também nas redes sociais. 
 
Para os maranhenses, não faz sentido cortar tantos recursos da Saúde para 
comprometer toda a qualidade do atendimento. 
 
Só na cabeça de Flávio Dino e dos seus… 
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Presidente nacional da companhia de desenvolvimento, Kênia Régia Marcelino,foi 
homenageada com o Título de Cidadão Maranhense, em solenidade pedida pela 
deputada Graça Paz 

 
MARANHENSE. Kênia recebe diploma de Graça Paz, na companhia de Jonnys Braga, superintendente local da Codevasf 

 
A Codevasf, companhia de desenvolvimento que engloba também o Maranhão, passou 
nesta quarta-feira, 14, a ter uma maranhense em seu comando. A presidente da 
companhia, Kênia Régia Anasenko Marcelino recebeu o Título de Cidadã Maranhense, 
concedido pela deputada Graça Paz (PSL). 
 
A solenidade foi uma das mais concorridas do gênero, com a presença de vários 
parlamentares. 
 
– Pra nós é uma honra muito grande, tendo uma mulher batalhadora, à frente de 
uma instituição tão importante como é a CODEVAF. Não só por isso, mas pelo 
trabalho prestado ao nosso Estado que ela vem prestando como presidente e, aqui 
no Maranhão não é diferente. Ela é casada com um maranhense, ela é uma mulher 
que está à frente de projetos tão importantes, mas também pelo que tem prestado e 
pode prestar pelo nosso estado. Então, eu achei por bem conceder esse título e, a 
Assembleia toda aprovou para que ela possa estar olhando até um pouco mais com 
carinho, como cidadã, para o nosso Estado – afirmou Graça Paz. 
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RECONHECIMENTO. Graça Paz frisou que o alcance da Codevasf cada vez maior no Maranhão deve-se também a Kênia 

 
Vários outros parlamentares também fizeram questão de falar em homenagem à nova 
maranhense. 
 
Natural de Goiás, Kênia Régia mostrou-se emocionada com o título maranhense e 
agradeceu a Graça Paz e à Assembleia. 
 
– Pra mim é um grande orgulho receber esse título que não é só meu, ele é de todos 
os funcionários da Codevasf que trabalham em prol do desenvolvimento não só do 
Maranhão, mas também onde todas as bacias hidrográficas onde a Codevasf atua – 
afirmou 
 

 
AGRADECIMENTO. A homenageada na tribuna da Assembleia, emocionada pelo título de cidadã 

 
A sessão foi bastante concorrida, contando com as presenças dos deputados César 
Pires (PEN), Andréa Murad (PMDB), Wellington do Curso (PP), Max Barros (PRP), 
Eduardo Braide (PMN), Sérgio Vieira (PEN) e Francisca Primo (PCdoB). 
 



 

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: 
Alunos do IFMA fazem visita técnica à Assembleia 

Legislativa… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2017 

Alunos do IFMA fazem visita técnica à Assembleia Legislativa… 

 
César Pires com os alunos do IFMA em visita à Assembleia 

 
Processo legislativo, representação democrática, debate e votação de matérias de 
interesse da coletividade foram alguns dos temas debatidos com alunos do Instituto 
Federal do Maranhão (IFMA), campus São José de Ribamar, em visita técnica à 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Eles foram recepcionados pelo deputado César Pires, que discorreu sobre a história do 
parlamento. 
 
– Procurem obter mais conhecimento sobre o processo eleitoral e as limitações 
constitucionais do exercício do mandato parlamentar, e reflitam sobre o nível de 
responsabilidade de cada cidadão na política. É preciso que cada um de vocês tenha a 
consciência de que, sozinho, o político é fraco. Forte é o povo – enfatizou César Pires 
aos estudantes. 
 
O deputado também destacou a atuação da presidente da Escola do Legislativo, 
Luciana Lago, na condução das visitas dos estudantes à Assembleia. César Pires foi o 
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responsável pela implantação da Escola do Legislativo, em 2006.  
 
O consultor legislativo Anderson Rocha também falou sobre a dinâmica do trabalho 
legislativo e esclareceu dúvidas dos estudantes sobre o processo de elaboração de leis. 
Em seguida, os alunos do IFMA puderam acompanhar parte da sessão desta terça-feira, 
na galeria do Plenário Gervásio Santos. 
 
– Foi uma experiência muito interessante, pois é a primeira vez que tenho a 
oportunidade de conhecer a Assembleia Legislativa e tirar dúvidas com um deputado 
estadual – declarou o estudante Rômulo Sanches, ao final da visita. 
 
O professor Renouds Lima Silva disse que a visita à Assembleia Legislativa foi uma 
atividade importante que complementou os debates sobre democracia já ocorridos em 
sala de aula. 
 
– Iniciativas como esta aproximam o cidadão da política e possibilitam que a 
juventude tenha o hábito de discutir questões políticas. E o deputado César Pires está 
de parabéns por participar de um debate tão democrático quanto esse – avaliou ele. 
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Andrea Murad recorre de decisão sobre caso Levi Pontes… 

 
ÉTICA. Andrea mostra os artigos de decoro que pontes quebrou 

 
A deputada Andrea Murad (PMDB) anunciou ontem, 13, recurso contra a decisão da 
Comissão de Ética, publicada no Diário Oficial na última quinta-feira, 8. 
 
A deputada criticou as alegações do relator do processo, deputado Rogério Cafeteira 
(PSB), líder do governo, de que faltaram “provas robustas” e de que o áudio do 
deputado Levi é considerado “prova ilícita”. 
 
– A questão do deputado Levi não se trata apenas da gravação em si. Ela vai da 
mentira em tribuna dizendo que os peixes eram comprados com recursos próprios, 
assim que ele sai da tribuna, dá uma declaração a nível nacional de que a prefeitura 
de Chapadinha fez uma licitação. A comissão de Ética não precisa julgar a forma com 
que o conteúdo foi divulgado, a questão da gravação clandestina ou não, quem julga 
é a justiça. Mas, o deputado faltou com o decoro parlamentar, o deputado faltou 
com a ética. E simplesmente a Comissão de Ética arquiva minha Representação 
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alegando ‘falta de provas robustas’. O que faltou foi ética por parte dos membros da 
comissão – disse a parlamentar. 
 

 
CORPORATIVISMO. Comissão rejeita prova produzida pelo próprio comunista 

 
Trecho da defesa do deputado Levi Pontes diz que “quanto ao áudio que serviu de base 
e apresentado como principal prova da representação, sustenta o representado, o sr. 
deputado Levi Pontes, que o mesmo não emite qualquer juízo que denote a prática de 
ato indecoroso”. 
 
Mas a parlamentar explicou na tribuna que o ato praticado pelo deputado Levi Pontes, 
o de “pleitear favorecimentos ou vantagens pessoais ou eleitorais com recurso público” 
configura ato incompatível com a ética e decoro parlamentar, conforme o inciso III do 
Artigo 12 da Resolução Legislativa nº 448/2004. 
 
– Então o que é o decoro parlamentar? Vou ler o que é o decoro parlamentar. ‘É a 
conduta individual exemplar que se espera ser adotada pelos políticos, 
representantes eleitos de sua sociedade’, ou seja, conduta individual exemplar. Nós 
precisamos ter clareza nos nossos atos, decência perante as pessoas. A população 
está cansada, o Brasil está cansado, os maranhenses estão cansados de tanta 
roubalheira. O deputado Levi Pontes não só faltou com decoro, ele foi além disso, o 
que ele mesmo falou nos dá fortes indícios de improbidade, crime eleitoral, pra ter 
vantagem no ano de eleições, corrupção, isso está muito claro. Por isso espero que o 
MP haja sem essa proteção do governo, que mandou seus deputados membros da 
Comissão de Ética salvar a pele do seu companheiro de partido Levi Pontes aqui. Mas 
decidi submeter ao plenário da casa porque não acredito que os deputados vão 
desmoralizar mais ainda esta Assembleia mostrando à população que eles acham isso 
uma prática normal dos políticos – discursou Andrea. 
 



 

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: 
Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT em 

Bequimão 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2017 

Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT em Bequimão 

 
Zé Inácio destacou atual cenário político e a importância do PT em se manter unido para eleger Lula presidente em 2018 

 
O deputado Zé Inácio esteve na cidade de Bequimão neste domingo, 18, para 
acompanhar a posse do novo diretório municipal do PT na cidade. 
 
Josmael Castro, secretário municipal de assistência social, é o novo presidente 
municipal do partido e durante seu discurso de posse comprometeu-se em trabalhar 
pelo fortalecimento do partido. 
 
Zé Inácio falou do atual cenário político e destacou a importância do PT em se manter 
unido para eleger Lula presidente em 2018. 
 
Quanto a gestão do novo presidente, o parlamentar acredita que Josmael fará um 
excelente trabalho a frente do partido, buscando o fortalecimento da sigla na região. 
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O secretário estadual de Esporte e Lazer e Dirigente Estadual do PT, Márcio Jardim 
abordou a atual crise político-econômica que o país vem enfrentando e reafirmou a 
importância de eleger Lula presidente. 
 
Também estiveram presentes na posse representando a câmara municipal de 
Bequimão o vereador Vadico, Vete Botelho, ex-prefeita de Itinga, além de filiados ao 
partido. 
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Projeto de Wellington obriga postos de combustíveis a disponibilizar calibrador de 
pneus 

 
 
Com o objetivo de aumentar o tempo de uso dos pneus, garantir condições de 
segurança dos veículos e reduzir o consumo de combustível, o deputado estadual 
Wellington do Curso (PP) apresentou o Projeto de Lei 138/2017 que obriga os postos 
de combustíveis a disponibilizar calibrador de pneus. 
 
De acordo com pesquisadores, o efeito de calibragens incorretas inclui maior desgaste 
dos pneus, maior consumo de combustível e pode até mesmo implicar na menor 
confiabilidade dos pneus em situações extremas, o que comprometeria a segurança 
dos passageiros do veículo. 
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“É um projeto que partiu da necessidade do povo. Já recebemos inúmeras reclamações 
que, em postos de São Luís, e em todo Maranhão, existe essa grande necessidade de se 
oferecer calibradores. A manutenção da calibragem adequada dos pneus é importante 
medida de segurança dos passageiros e até mesmo conservação do veículo. Se 
percorrermos as principais avenidas da capital, alguns dos calibradores apresentam 
problemas, o que potencializa o risco de acidentes. Como se sabe, trata-se de serviço 
opcional e gratuito oferecido pelos postos de combustíveis; porém, se for oferecido 
pelo empresário à sociedade, deve ser prestado com qualidade e respeito ao 
consumidor. Com esse projeto aprovado, saber que todo posto de combustível possui 
um calibrador funcionando pode ser um alívio para o condutor”, disse Wellington. 
 
ENTENDA O PROJETO: 
 
O projeto obriga que postos de combustíveis disponibilizem calibrador de pneus. O 
equipamento de calibragem de pneu estará disponível em local visível, de fácil acesso e 
seu uso deve ser gratuito. O posto que não disponibilizar o aparelho ficará sujeito a 
advertência e multa, depende da situação. 
 

  



 

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: 
Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT de 

Pedreiras 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/06/2017 

Zé Inácio prestigia posse do novo diretório do PT de Pedreiras 

 
Zé Inácio destacou a eleição de uma mulher para comandar o PT em Pedreiras 

 
O deputado Zé Inácio esteve neste sábado no município de Pedreiras participando da 
posse do novo diretório municipal do PT, que será presidido pela professora Ana Kátia. 
 
Zé Inácio destacou o fato de uma mulher ter sido eleita para a presidência municipal do 
partido, a exemplo da nova presidência nacional que será comandada pela senadora 
Gleise Hoffmann. 
 
“Tenho certeza que a Ana Kátia fará um excelente trabalho à frente do PT de Pedreiras, 
tendo em vista seu histórico no partido, sempre atuante e envolvida nas lutas pelos 
direitos dos trabalhadores. Ela poderá contar com meu apoio durante esses dois anos 
para ajudar a fortalecer e buscar a unidade do partido.” 
 
O deputado disse ainda que o fato de mulheres estarem assumindo cargos importantes 
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no PT mostra o empenho do partido em valorizar e fortalecer as mulheres. 
 
Estiveram presentes o prefeito de Pedreiras, Antônio França, o secretário municipal de 
Articulação Política, Alan, a professora Cláudia Brasil, Benedito, liderança do PT de 
Trizidela do Vale, Jackson, presidente do PT de Monção de Pedras e o presidente do PT 
de São Luís Gonzaga, Xavier. 
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Wellington realizará audiência pública contra aumento da conta de energia no 
Maranhão 

 
 
A inviabilidade de um novo aumento das contas de energia elétrica no Maranhão e as 
consequências negativas para população e empresas foram os argumentos apontados 
pelo deputado Wellington do Curso (PP) durante sessão na Assembleia Legislativa. Indo 
ao encontro disso, Wellington apresentou o requerimento em que solicita uma 
audiência pública para debater sobre o aumento de 21% nas contas de energia elétrica 
a partir de agosto, a fim de evita-lo. 
 
Caso haja o aumento, a tarifa cobrada pela Cemar passa a ser a mais cara do Brasil. 
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“Se aumentarem a tarifa da energia elétrica em 21%, automaticamente, teremos sérias 
consequências na vida da população maranhense e no desempenho das atividades 
desenvolvidas por empresas, indústrias, comércio e prestação de serviços. Não 
podemos esquecer que, recentemente, tivemos um aumento nas contas de energia, 
que foi imposto pelo Governo com o ICMS. Inclusive, votamos contra esse ato do 
Governo de aumentar os impostos. Agora, a população encara a possibilidade de um 
novo aumento. Tanto a Cemar quanto a ANEEL devem articular um mecanismo com o 
objetivo de evitar que haja um reajuste tão abusivo quanto esse de 21%. A nós, 
enquanto deputados estaduais, cabe o papel de articular essa solução e é esse o 
objetivo da audiência pública, isto é, coletar dados e informações que comprovem que 
aumentar a conta de energia é ir na contramão de uma tarifa social. Estamos na luta 
contra o aumento das contas de energia elétrica no Maranhão”, pontuou Wellington. 
 
A audiência pública está marcada para o dia 28 de junho e acontecerá na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 
 
Entenda a situação: 
 
O contrato da Cemar prevê a revisão tarifária anual e, a cada quatro anos, uma revisão 
tarifária ordinária, cujo percentual é definido a partir de um estudo da ANEEL e, por 
fim, submetido à audiência pública. A audiência estava marcada para a última quarta-
feira, dia 14, mas foi suspensa por decisão judicial sob o argumento de que a audiência 
não foi publicitada. Assim, com o objetivo de ouvir a população e de realizar um debate 
público sobre o tema que busque meios para evitar um novo aumento, acontecerá a 
audiência pública na Assembleia Legislativa. A finalidade é evitar o aumento de 21% 
nas contas a partir de agosto. 
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Wellington denuncia mau atendimento a pacientes com câncer e apresenta projeto 
que prevê melhoria 

 
Wellington encaminhou ofício ao Governo do Estado cobrando ampliação de pontos de radioterapia 

 
Após ouvir vários relatos de pacientes com câncer, principalmente do interior do 
Estado, o deputado Wellington do Curso (PP) se posicionou quanto ao absurdo que é 
ter apenas 02 pontos de radioterapia em um Estado com 217 municípios. A indignação 
dos pacientes resulta do atendimento precário, bem como da dificuldade que existe 
para se ter acesso ao tratamento, já que pacientes dos interiores tem que ir a São Luís 
ou a Imperatriz. 
 
Os pacientes que necessitam de atendimento precisam fazer cinco ou 10 horas de 
viagem, já que há apenas dois pontos para realização da radioterapia no Maranhão. 
 
“A gente já sofre por causa da doença. E sofre mais ainda atrás do tratamento. 
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Ninguém aqui queria precisar de tratamento. Lá no meu município não existe nenhum 
outro ponto em que eu pudesse fazer meu atendimento. Aí tenho que vir para São Luís. 
E quem garante que todo paciente pode se deslocar assim? É a nossa vida que está e 
questão. Não é escolha, mas sim necessidade”, lamentou uma paciente de 68 anos, de 
Santa Luzia do Paruá. 
 
Ofício 
 
Sobre a situação, Wellington afirmou que encaminhou ofício ao Governo do Estado 
cobrando a possibilidade de ampliar os pontos de radioterapia. 
 
“Em um Estado com 217 municípios, ter apenas 02 pontos de realização de 
radioterapia acaba por ser desproporcional. Consequência disso é o que a população 
denuncia: pacientes acabam por vir dos interiores e, nem sempre, possuem essa 
condição para se deslocar. O Governo, recentemente, divulgou que é motivo de 
orgulho economizar na saúde. Com todo respeito, Sr.ºGovernador, mas me diga: para 
que economizar na saúde se seria possível ampliar os pontos de radioterapia, por 
exemplo? Compreendo que isso não será feito de uma hora para outra, mas essa 
ampliação de pontos deradioterapia e a facilitação financeira para transferir o paciente 
são medidas necessárias. Estamos lidando com a vida das pessoas” 
 
Wellington destacou ainda Projeto de Lei, de sua autoria, que institui o Estatuto da 
Pessoa com Câncer. Além disso, tramita na Assembleia Legislativa o Projeto de Lei 
N.º140/2017 de autoria do deputado Wellington, que dispõe sobre a divulgação dos 
direitos da pessoa com câncer, a fim de fazer com que todos os pacientes saibam quais 
os seus direitos, para que possam acompanhar e cobrar a efetivação de políticas 
públicas por parte do Estado. 
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Wellington volta a detonar Flávio Dino por propaganda enganosa e caos na saúde 

 
Wellington: “se a saúde pública estivesse tão bem, como o Governo diz, eu não teria que ocupar a  
tribuna para cobrar o básico, como medicamentos nas farmácias especializadas” 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) criticou a atitude do governo Flávio Dino 
(PCdoB) por publicar em suas redes sociais que tem investido menos na saúde do 
Maranhão. Na publicação, o Executivo mostra que diminuiu os investimentos na saúde 
e economizou R$ 508,2 milhões nos últimos 2 anos. 
 
O banner publicado em sua rede social diz que, em 2014, foram gastos R$ 925,6 
milhões na saúde. Em 2015, esse valor caiu para R$ 753,4 milhões. Em 2016, caiu, 
novamente, para R$ 589,6 milhões. Ao todo, segundo o governo, foram economizados 
R$ 508,2 milhões nos últimos dois anos. A atitude foi reprovada por internautas 
maranhenses que fizeram muitos comentários negativos e rebateram as informações 
nas redes sociais do Governo. 
 
Em um dos comentários o internauta relembra o caso do IDAC, alvo recente de 
operação da Polícia Federal por desvios de milhões de reais dos cofres públicos, do 
dinheiro repassado pela Secretaria de Estado de Saúde do Maranhão. 
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“Estou vendo a economia com o IDAC… pare de torrar milhões em propaganda 
mentirosa e vai aparelhar o sistema de saúde… Quem precisa demais gastar com 
publicidade e propaganda é porque precisa enganar alguém”. 
 
Outro internauta diz: “Isso é postagem que se faça??? Mostrem o que ganhamos com 
essa economia… A saúde no estado está SUCATEADA!!! E o governo comemora isso?? 
ABSURDO!!!!” 
 
Diante das reclamações dos internautas e da população maranhense, Wellington 
questionou na tribuna da Assembleia como foi feita essa economia na área da saúde do 
estado, relembrando também, o caso do IDAC. 
 
“O Governador deveria ter vergonha de dizer que economizou na saúde. A saúde não 
precisa de economia, mas sim de investimentos. Qual a lógica? 
 
Contradição 
 

 
Wellington questionou, na tribuna da Assembleia, propaganda oficial que informa suposta economia na saúde pública estadual 

 
Se a saúde pública estivesse tão bem como o Governo diz, eu não teria que ocupar esta 
tribuna para cobrar o básico, como medicamentos nas farmácias especializadas. Já 
perdi a conta quanto ao número de vezes em que solicitei os fornecimentos dos 
medicamentos, desde 2016, a exemplo da Somatropina, Anastrozol, Topimaroto, 
Folfox, Galantamina e Azatioprina. Se a saúde está tão bem, por que a paciente 
Marianny Ribeiro está até hoje no Piauí aguardando atendimento? O Governador se 
orgulham de economizar na saúde enquanto a população sofre em filas com 
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atendimento precário. Ao Governo do Estado, eu deixo uma sugestão: ouça a 
população. Ouça o clamor do maranhense. Veja quão insatisfeito está o povo que 
padece em hospitais públicos do Maranhão. E fica a pergunta: para onde foram os 
recursos? O povo do Maranhão quer saber”, pontuou Wellington. 
 
É do deputado Wellington a proposta de instauração da CPI da Saúde, que tem por 
objetivo apurar os indícios de desvios de recurso público no Maranhão. 
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Deputado Wellington sai em defesa de consumidores e contra aumento da conta de 
energia 

 
Wellington lembrou recente aumento de ICMS, que tornou as contas  
de energia mais caras 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) posicionou-se, na manhã desta quarta-
feira (14), na Assembleia Legislativa do Maranhão, contra a revisão tarifária do 
consumo de energia elétrica no estado. O objetivo é evitar que haja o reajuste de 21%, 
que implicará no aumento nas contas de energia elétrica. 
 
Houve a tentativa de audiência pública na manhã de hoje, com representantes da 
Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) e Companhia Energética do Maranhão 
(Cemar). No entanto, em virtude da falta de publicidade, foi suspensa por decisão 
judicial. 
 
“Recentemente, aqui no Maranhão, nós tivemos o aumento no ICMS, que refletiu no 
aumento das contas de energia elétrica. Nós fomos contra isso na Assembleia 
Legislativa. Infelizmente, o governador Flávio Dino implantou esse aumento. Agora, nós 
nos deparamos com esse reajuste de 21%. Isso trará uma consequência significativa na 
vida dos nossos maranhenses. Por isso, deve ser evitado ou, pelo menos, adiado”, 
pontuou Wellington. 
 
Ao final do pronunciamento, Wellington protocolou requerimento em que agenda uma 
audiência pública para o dia 28 de junho, com o objetivo de discutir sobre meios que 
combatam o aumento nas tarifas de energia elétrica. 
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Advogado de Murad consegue libertar Presidente do Idac preso pela PF 

 
Aragão conseguiu sair da cadeia com um habeas corpus 

 
São cada vez mais evidentes as relações entre o ex-secretário de Saúde do Estado, 
Ricardo Murad, com o presidente do Instituto de Desenvolvimento e Apoio a Cidadania 
(IDAC), Antônio Aragão (PSDC), preso em flagrante pela Polícia Federal desviando 
recursos da saúde pública do Maranhão. O advogado Celso Henrique Anchieta de 
Almeida, lotado no gabinete do deputado Sousa Neto (PROS), genro de Murad, é mais 
um indicativo do temor do cunhado da ex-governadora Roseana Sarney (PMDB) com a 
possibilidade de uma delação do acusado, pego com a “mão na massa”. 
 
Por enquanto, o esforço do advogado de Murad resultou na concessão de habeas 
corpus pelo desembargador Olindo Menezes, do Tribunal Regional Federal da Primeira 
Região, em favor de Antônio Aragão, Walterlino Silva Reis e Marco Serra dos Santos. 
Bruno Balby Monteiro continua preso. Os quatro foram preso na operação Rêmora, um 
desdobramento da operação Sermão aos Peixes que investigou e constatou desvio de 
recurso público da ordem de R$ 18 milhões da saúde do Maranhão por parte da 
instituição. 
 
Henrique exerce o cargo de assessor de Técnico Parlamentar Especial na Assembleia 
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Legislativa do Maranhão desde 11 de fevereiro de 2015 e atuou como advogado da SES 
na gestão de Ricardo Murad. Com o fim do Governo Roseana passou a prestar seus 
serviços ao gabinete do genro de Ricardo Murad, conforme revela o Diário da 
Assembleia. 
 
Na avaliação de observadores políticos, o fato de um advogado que trabalha para a 
família Murad se interessar por Antônio Aragão não deixa de passar um certo temor 
com a prisão de Aragão, um velho aliado de Fernando Sarney e sua gente. De reles 
advogado de partido nanico, Antônio Aragão se transformou da noite pro dia num 
próspero empresário do ramo de saúde. Deu no que deu: uma temporada atrás das 
grades, com possibilidade de voltar no final do processo ou em caso de cassação da 
liminar. 
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Deputados reúnem-se com Gilmar Mendes para tentar reverter extinção de Zonas 
Eleitorais no Maranhão 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Glalbert Cutrim (PDT) reuniram-se com o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, em Brasília. Na pauta, duas 
resoluções da corte eleitoral que extinguem zonas eleitorais no país, incluindo o 
Maranhão. A bancada maranhense no Congresso Nacional, coordenada pelo deputado 
federal Rubens Junior (PCdoB), também participou do encontro. 
 
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), das 111 zonas eleitorais 
que o Estado possuía, três já foram extintas em São Luís e outras 20 correm o risco de 
desaparecerem. A princípio, o corte aconteceu em 16 capitais brasileiras e, agora, o 
processo será levado para os demais municípios. 
 
Para o interior do Maranhão, a Resolução 23.520/17 adota critérios demográficos, ou 
seja, o município que tiver mais de uma zona eleitoral só poderá mantê-la caso o 
quantitativo de eleitores seja maior que 70 mil por zona. A norma também prevê a 
redistribuição dos eleitores das zonas eleitorais extintas para aquelas cuja localização 
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privilegie o acesso dos eleitores, preferencialmente sem alterações em seus locais de 
votação. 
 
O deputado Othelino Neto avaliou o encontro como positivo, principalmente pela 
mobilização política suprapartidária. “Todos em prol da causa de que o eleitor não 
perca o serviço da Justiça Eleitoral perto da sua própria casa. O ministro Gilmar Mendes 
foi muito sensível e pediu que nós encaminhássemos, oficialmente, a proposta que se 
adequa melhor à situação do Maranhão, que é um Estado com grandes dimensões 
territoriais. Nós saímos otimistas que poderemos resolver esse problema e assim fazer 
com que o cidadão continue tendo a Justiça Eleitoral perto de sua casa”, concluiu o 
presidente em exercício. 
 
O deputado federal Rubens Junior disse que, com a proposta, São Luís deixa de ter 
nove zonas eleitorais e passar a ter apenas seis. O parlamentar assinalou ainda que é 
preciso garantir comodidade ao cidadão. “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”, pontuou. 
 
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. 
“É importante que os deputados federais e estaduais possam vir e encontrar a melhor 
forma de implantação das mudanças propostas pelo Tribunal”, completou. 
 
O presidente do TSE destacou o trabalho do Tribunal para modernizar o processo 
eleitoral e realizar ajustes nas funcionalidades. Ele garantiu que deve analisar todos os 
pleitos apresentados pela comitiva do Maranhão. “É fundamental que cada Estado, 
com suas peculiaridades, tragam informações para que possamos avaliar com toda 
responsabilidade”, afirmou Gilmar Mendes. 
 
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), Ângelo Santos; além dos 
deputados federais Juscelino Filho (DEM), Weverton Rocha (PDT) e Waldir Maranhão 
(PP). 
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“Dinheiro do IDAC seria entregue a alguém”, diz Edilázio Júnior 

 
Dep. Edilázio Junior 

 
Para o oposicionista, os saques feitos pelo Instituto de Desenvolvimento e Apoio à 
Cidadania (Idac), na boca do caixa, como apontou a Polícia Federal (PF) em 
investigação, tinha destino direcionado. 
 
“O saque em dinheiro com certeza é para entregar para alguém. Ninguém vai sacar 
dinheiro para pagar conta. Se você tem conta para pagar, você faz o TED, leva o 
boleto no banco, efetua o pagamento e evita até o risco de assalto. O recurso era 
para ser entregue para alguém. Não tenho dúvida”, disse. 
 
Edilázio atribuiu incoerência ao Governo no que diz respeito aos contratos com o Idac, 
uma vez que em 2015 o secretário de Estado da Transparência, Rodrigo Lago, havia 
declarado que o instituto teria sido beneficiado com superfaturamento na gestão 
anterior. Os contratos com a atual gestão, contudo, elevaram os valores ao Idac. 
 
“E o que chama mais atenção nisso tudo, é que o secretário Rodrigo Lago em 2015, 
disse que o Idec tinha um superfaturamento em 30% no governo passado. E aí me 
vem o Governo Flávio Dino, sem licitação, chama o Idac para trabalhar para ele, logo 
após o secretário falar do superfaturamento”, disse. 
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“Nos 5 anos do governo passado, os contratos com o Idac somaram R$ 88 milhões. 
Em 2 anos do governo Flávio Dino, chegou-se a R$ 248 milhões. Só nos três primeiros 
meses desse ano foram gastos mais que todo ano de 2014 com o Idac”, enfatizou. 
 
Edilázio cobrou transparência do Governo e criticou a pressão do Palácio dos Leões 
para barrar a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar 
os contratos da Saúde. 
 
“Em 2015, no início da legislatura aqui nesta Casa, houve uma grande pressão do 
governo para que fosse aprovada uma CPI na Saúde. E agora, existe a inversão. Agora 
existe a incoerência. Hoje existe uma grande pressão para que não haja uma CPI. Ou 
seja, em 2015 a CPI era importante para passar a saúde a limpo. Hoje a CPI não é 
importante para passar a saúde a limpo. Fica o retrato da incoerência desse 
governo”, finalizou. 
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ROMPIMENTO! Eleições 2018 gera atrito entre Talvane Hortegal e Levi Pontes 

 
Dr. Talvane Hortegal e Levi Pontes trocam farpas 

 
Não chamem para a mesma mesa o vice-prefeito de Chapadinha-MA, Dr. Talvane 
Hortegal, e o deputado estadual Levi Pontes (PCdoB). Eles estão rompidos. 
 
O motivo do rompimento foram as eleições do próximo ano. Levi não gostou de saber 
que a filha de Talvane, a médica Thayza Hortegal, esposa do prefeito Luciano Genésio 
(Pinheiro), poderá ser candidata a deputada estadual em 2018. 
 
Em entrevista numa rádio de Chapadinha, Talvane Hortegal detonou Levi Pontes, 
acusando ele de desviar dinheiro público. Clique e ouça a entrevista: 
 

  

https://soundcloud.com/luis-pablo-conceicao-almeida-almeida
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Novo diretório do PT de Bequimão toma posse… 

 
Novo diretório de Bequimão está empossado 

 
O novo diretório municipal do PT do município de Bequimão tomou posse neste final 
de semana. Prestigiaram o momento o deputado estadual Zé Inácio Rodrigues e o 
secretário de Esporte e Lazer e dirigente estadual do PT, Márcio Jardim. 
 
Josmael Castro, secretário municipal de assistência social, é o novo presidente 
municipal do partido e, durante seu discurso de posse, comprometeu-se em trabalhar 
pelo fortalecimento do partido. 
 
Zé Inácio falou do atual cenário político e destacou a importância do PT manter-se 
unido para eleger Luís Inácio Lula da Silva presidente em 2018. 
 
Quanto à gestão do novo presidente, o parlamentar acredita que Josmael fará um 
excelente trabalho à frente do partido, buscando o fortalecimento da sigla na região. 
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Durante a solenidade de posse, secretário e também dirigente estadual do PT, Márcio 
Jardim, abordou a atual crise político-econômica que o país vem enfrentando e 
reafirmou também a importância de eleger Lula presidente. 
 
Também estiveram presentes na posse, representando a Câmara Municipal de 
Bequimão o vereador Vadico; a ex prefeita de Itinga, Vete Botelho, além de filiados ao 
partido. 
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Deputados reúnem-se com Gilmar Mendes para tentar reverter extinção de zonas 
eleitorais no Maranhão 

Da Agência Assembleia 
 

 
 

 
Gilmar Mendes vai analisar a proposta dos deputados para reverter a extinção das zonas  
eleitorais no Maranhão 

http://www.al.ma.leg.br/noticias/33310
https://www.youtube.com/watch?v=yPZpwvSljBs
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O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), e o deputado Glalbert Cutrim (PDT) reuniram-se com o presidente do Tribunal 
Superior Eleitoral (TSE), ministro Gilmar Mendes, em Brasília. Na pauta, duas 
resoluções da corte eleitoral que extinguem zonas eleitorais no país, incluindo o 
Maranhão. A bancada maranhense no Congresso Nacional, coordenada pelo deputado 
federal Rubens Junior (PCdoB), também participou do encontro. 
 
Segundo o Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE-MA), das 111 zonas eleitorais 
que o Estado possuía, três já foram extintas em São Luís e outras 20 correm o risco de 
desaparecerem. A princípio, o corte aconteceu em 16 capitais brasileiras e, agora, o 
processo será levado para os demais municípios. 
 
Para o interior do Maranhão, a Resolução 23.520/17 adota critérios demográficos, ou 
seja, o município que tiver mais de uma zona eleitoral só poderá mantê-la caso o 
quantitativo de eleitores seja maior que 70 mil por zona. A norma também prevê a 
redistribuição dos eleitores das zonas eleitorais extintas para aquelas cuja localização 
privilegie o acesso dos eleitores, preferencialmente sem alterações em seus locais de 
votação. 
 
O deputado Othelino Neto avaliou o encontro como positivo, principalmente pela 
mobilização política suprapartidária. “Todos em prol da causa de que o eleitor não 
perca o serviço da Justiça Eleitoral perto da sua própria casa. O ministro Gilmar Mendes 
foi muito sensível e pediu que nós encaminhássemos, oficialmente, a proposta que se 
adequa melhor à situação do Maranhão, que é um Estado com grandes dimensões 
territoriais. Nós saímos otimistas que poderemos resolver esse problema e assim fazer 
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com que o cidadão continue tendo a Justiça Eleitoral perto de sua casa”, concluiu o 
presidente em exercício. 
 
O deputado federal Rubens Junior disse que, com a proposta, São Luís deixa de ter 
nove zonas eleitorais e passar a ter apenas seis. O parlamentar assinalou ainda que é 
preciso garantir comodidade ao cidadão. “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”, pontuou. 
 
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. 
“É importante que os deputados federais e estaduais possam vir e encontrar a melhor 
forma de implantação das mudanças propostas pelo Tribunal”, completou. 
 
O presidente do TSE destacou o trabalho do Tribunal para modernizar o processo 
eleitoral e realizar ajustes nas funcionalidades. Ele garantiu que deve analisar todos os 
pleitos apresentados pela comitiva do Maranhão. “É fundamental que cada Estado, 
com suas peculiaridades, tragam informações para que possamos avaliar com toda 
responsabilidade”, afirmou Gilmar Mendes. 
 
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), Ângelo Santos; além dos 
deputados federais Juscelino Filho (DEM), Weverton Rocha (PDT) e Waldir Maranhão 
(PP). 
 

 


