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A boa política do deputado Eduardo Braide 

 
 
Um dos deputados mais atuantes e preparados desta legislatura, o deputado Eduardo 
Braide (PMN) é um adepto da boa política. Não só no discurso, mas na prática. 
Na sessão desta quinta-feira (23), Braide fez um gesto em consonância com seu caráter 
cristão, do amor ao próximo e respeito ao ser humano. O parlamentar fez questão de 
interromper a sessão para homenagear o deputado Edivaldo Holanda por sua volta à 
Casa, após tratamento de saúde. 
Edivaldo Holanda é pai do prefeito Edivaldo, que derrotou Braide na eleição municipal 
do ano passado. 
“Eu quero neste momento que a sessão fosse suspensa, porque é uma grande 
satisfação nós termos de volta ao plenário o deputado Edivaldo Holanda. As nossas 
diferenças políticas ficam de lado, mas eu tenho o maior respeito pessoal pelo 
deputado Edivaldo. E se for com anuência, eu gostaria que fosse suspensa a sessão 
para que a gente possa abraçá-lo e cumprimentá-lo pelo seu retorno a esta Casa”, 
pediu, ao que foi atendido pelos colegas, dada a importante contribuição que o 
deputado Edivaldo presta à sociedade maranhense. 
Mesmo aqueles que tem divergências de opinião com Eduardo Braide – como é o caso 
do titular deste blog, que critica quando necessário – hão de reconhecer que com esta 
atitude sua estatura política ficou ainda maior. Um ato de grandeza digna de quem é 
um dos políticos mais promissores desta geração. 
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Flávio Dino descumpre decisão judicial, diz deputado 

O deputado estadual Sousa Neto (PROS) voltou a denunciar, nesta quinta-feira (23), na 
Assembleia Legislativa, que o governador Flávio Dino (PCdoB) está descumprindo 
decisão judicial que determina que 112 candidatos refaçam a prova de redação do 
concurso público para Agente Penitenciário do Maranhão. 
 

 
 
“O Governador Flavio Dino desobedece uma determinação judicial e vai endividar o 
Estado para pagar débito de multa judicial, quando esse dinheiro deveria estar sendo 
empregado em vários setores em benefício da população”, disparou Sousa. 
 
No ano passado, ele já havia tratado do assunto na Tribuna, onde mostrou sua 
indignação com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB). “Subi à 
tribuna, mais uma vez, para denunciar o abuso que aconteceu no concurso dos agentes 
penitenciários, realizado pela FUNCAB, que eliminou 112 do 448 aprovados na prova 
objetiva, argumentando que esses candidatos haviam fugido do tema da redação”. 
 
Em seu pronunciamento, o parlamentar apresentou documento em que comprova o 
erro cometido pela empresa, contratada pela Secretaria de Estado da Administração 
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(SEAP), para organizar o certame. “Essa fundação, antes de avaliar os candidatos, 
deveria ter avaliado sua própria conduta, quando contrariou o edital do concurso. 
Como eles poderiam fugir ao tema em uma prova discursiva sem tema? Trago aqui o 
enunciado da prova de redação em que faltou o tema, falha grave, cometida pela 
banca examinadora”. 
 
O item 9.1.2 do Edital 001/2016/SEGEP/MA, que regia o processo seletivo, diz que ‘A 
prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo, sobre tema a ser 
enunciado no caderno de questões’. “Mesmo diante da minha cobrança e de ser 
consciente não ter cumprido com as normas do edital, a fundação preferiu manter o 
erro e deixar de fora os candidatos que foram ilegalmente eliminados do concurso”, 
pontuou a parlamentar. 
 
Sousa foi procurado, pela segunda vez, por um grupo de candidatos. Eles alegam 
estarem sendo penalizados pelo governo Flávio Dino. “Um grupo de candidatos esteve 
em meu gabinete para buscar meu apoio, mais uma vez, para falar do caso, já que eles 
foram eliminados de maneira injusta do concurso, e conseguiram, judicialmente, o 
direito de fazer novamente a etapa da redação. A Procuradoria Geral de Justiça do 
Maranhão também já se manifestou favorável aos proponentes”, informou. 
 
Desde o ano passado, já são pelo menos três decisões favoráveis concedidas pela Vara 
da Fazenda Pública, e as multas aplicadas para o Estado estão crescendo a cada dia, 
podendo atingir valores exorbitantes. “A Justiça Maranhense reconheceu o erro 
cometido pela FUNCAB e determinou uma multa diária no valor de R$1 mil a R$ 
1.500,00, caso não fosse refeita a prova para esses candidatos. E até agora, nada”, 
enfatizou. 
 
O deputado deve solicitar informações ao governo para a contratação, por dispensa de 
licitação, da referida empresa. (Blog do Gilberto Leda) 
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Deputado Wellington apresenta mais 02 projetos em defesa de policiais e bombeiros 
militares 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) apresentou, na Assembleia Legislativa 
do Maranhão, mais dois projetos que, se aprovados, beneficiarão os policiais e 
bombeiros militares do Maranhão. O primeiro é o Projeto de Lei 041/2017, que dispõe 
sobre o tempo especial de estudo para policiais e bombeiros militares. 
 
“Nosso objetivo com essa proposta é garantir aos nossos militares o direito à 
educação. Queremos essa garantia por Lei e não porque o comandante permitiu ou 
não. Eu fui militar por mais de 15 anos e sei quão grande é a responsabilidade de uma 
farda. São homens e mulheres íntegros e que, além de militares, podem ser os 
médicos, advogados e engenheiros de amanhã. Garantir horário especial de estudo é 
o mínimo que o Estado pode fazer por quem expõe a própria vida a risco em defesa 
da sociedade”, disse Wellington. 
 
O outro projeto é o Decreto Legislativo, que altera a PEC sobre a Reforma da 
Previdência, 
que é prejudicial aos servidores públicos. 
 
“Apesar da grande mídia noticiar que as Forças Armadas e os militares estaduais 
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ficarão de fora da Reforma da Previdência, ao estudar o texto da Proposta de 
Emenda à Constituição nº 287, de 2016, percebe-se as ameaças concretas de perdas 
significativas de direitos às classes militares. A PEC prevê perdas irreparáveis, como 
por exemplo ao alterar o parágrafo 3º do art. 40 da CF, dando fim à integralidade, ou 
seja, a partir de sua aprovação, os militares não se aposentam com o último salário, 
mas sim pela média de contribuição. Querer que os militares sejam ‘obedientes’, que 
doem a sua vida, a sua juventude, a sua saúde e da sua família, sem o tratamento 
previdenciário diferenciado é fugir da razoabilidade e pretender que sejam cidadãos 
de segunda categoria”, afirmou Wellington 
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Sousa Neto denuncia: Flávio Dino descumpre decisão judicial e prejudica concurseiros 

 
 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) voltou a denunciar, nesta quinta-feira (23), na 
Assembleia Legislativa, que o governador Flávio Dino (PCdoB) está descumprindo 
decisão judicial que determina que 112 candidatos refaçam a prova de redação do 
concurso público para Agente Penitenciário do Maranhão. 
 
“O Governador Flavio Dino desobedece uma determinação judicial e vai endividar o 
Estado para pagar débito de multa judicial, quando esse dinheiro deveria estar sendo 
empregado em vários setores em benefício da população”, disparou Sousa. 
 
No ano passado, ele já havia tratado do assunto na Tribuna, onde mostrou sua 
indignação com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB). “Subi à 
tribuna, mais uma vez, para denunciar o abuso que aconteceu no concurso dos 
agentes penitenciários, realizado pela FUNCAB, que eliminou 112 do 448 aprovados 
na prova objetiva, argumentando que esses candidatos haviam fugido do tema da 
redação”. 
 
Em seu pronunciamento, o parlamentar apresentou documento em que comprova o 
erro cometido pela empresa, contratada pela Secretaria de Estado da Administração 
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(SEAP), para organizar o certame. “Essa fundação, antes de avaliar os candidatos, 
deveria ter avaliado sua própria conduta, quando contrariou o edital do concurso. 
Como eles poderiam fugir ao tema em uma prova discursiva sem tema? Trago aqui o 
enunciado da prova de redação em que faltou o tema, falha grave, cometida pela 
banca examinadora”. 
 
O item 9.1.2 do Edital 001/2016/SEGEP/MA, que regia o processo seletivo, diz que ‘A 
PROVA DISCURSIVA CONSISTIRÁ EM REDAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO, SOBRE TEMA 
A SER ENUNCIADO NO CADERNO DE QUESTÕES’. “Mesmo diante da minha cobrança e 
de ser consciente não ter cumprido com as normas do edital, a fundação preferiu 
manter o erro e deixar de fora os candidatos que foram ilegalmente eliminados do 
concurso”, pontuou a parlamentar. 
 
Sousa foi procurado, pela segunda vez, por um grupo de candidatos. Eles alegam 
estarem sendo penalizados pelo governo Flávio Dino. “Um grupo de candidatos esteve 
em meu gabinete para buscar meu apoio, mais uma vez, para falar do caso, já que 
eles foram eliminados de maneira injusta do concurso, e conseguiram, judicialmente, 
o direito de fazer novamente a etapa da redação. A Procuradoria Geral de Justiça do 
Maranhão também já se manifestou favorável aos proponentes”, informou. 
 
Desde o ano passado, já são pelo menos três decisões favoráveis concedidas pela Vara 
da Fazenda Pública, e as multas aplicadas para o Estado estão crescendo a cada dia, 
podendo atingir valores exorbitantes. “A Justiça Maranhense reconheceu o erro 
cometido pela FUNCAB e determinou uma multa diária no valor de R$1 mil a R$ 
1.500,00, caso não fosse refeita a prova para esses candidatos. E até agora, nada”, 
enfatizou. 
 
O deputado deve solicitar informações ao governo para a contratação, por dispensa de 
licitação, da referida empresa. 
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Instigados pela oposição, professores tentam barrar reajuste salarial aprovado pela AL 

 
 
Professores da rede estadual de ensino estão tentando barrar o projeto de lei, 
aprovado pela Assembleia Legislativa, que torna o salário dos educadores o maior do 
país. Em reunião entre a categoria e representantes da Ordem de Advogados do Brasil 
(OAB), os professores discutiram uma alternativa para anular o aumento de 8% dado 
pelo governo do Estado. 
 
Atualmente, de acordo com o próprio governo, os professores maranhenses com 
jornada de 40h recebem R$ 4.985,43, o que o torna o segundo maior salário para a 
categoria do país, atrás somente do Distrito Federal. Com o reajuste, o salário passará a 
ser o maior do país. 
 
O deputado estadual Eduardo Braide (PMN), que votou a favor da proposta na 
Assembleia Legislativa, participou da reunião e comprova o discurso contraditório do 
parlamentar, que classificou a proposta aceita pela maioria dos deputados como 
“ilegal”. 
 
Braide, alinhado a outros membros da oposição, tenta prejudicar a administração 
estadual barrando projetos encaminhados pelo Executivo à Assembleia, e que trariam 
benefícios à população. Porém, contando com uma base aliada consolidada na Casa, o 
governo do Estado tem conseguido aprovar diversas medidas importantes para a 
população maranhense. 
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Deputado Rigo Teles prestigia a IX edição tradicional Rally do Município de Mirador 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, 
acompanhado do prefeito Roni Souza e do deputado Ricardo Rios, prestigiou, no 
sábado (18), da IX Edição do Rally de Mirador, que percorreu cerca de 280 km, ida e 
volta, até a cidade de Fernando Falcão, do outro lado do Rio Alpercatas. 
 

 
 
O parlamentar destacou durante pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa 
que o tradicional Rally de Mirador – muito bem organizado pelo vereador Arquimedes 
e seus familiares – contou com a participação de milhares de pessoas, entre pilotos e 
simpatizantes de outras cidades, como Teresina e São Luís. 
 
Durante o trajeto do Rally de Mirador, os participantes enfrentaram a chuva, o sol e 
curtiram uma verdadeira adrenalina, a bordo de motos, quadriciclos e de carros 4×4, 
percorrendo locais de difícil acesso, como, riachos, lagoas, serras, pontes de madeiras, 
áreas indígenas e outros locais dos municípios. 
 
No pronunciamento, o deputado Rigo Teles destacou que o Rally de Mirador tem apoio 
do Prefeito Roni, dos vereadores, das classes política e empresarial e da sociedade civil 
organizada. O deputado destacou ainda que participou, no Estádio Municipal de 
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Mirador, do encerramento de Campeonato de Futebol. 
 
Na oportunidade, Rigo Teles calculou que cerca de seis mil pessoas, entre motoqueiros 
e jipeiros, que participaram do tradicional Rally. “Foi um evento muito importante 
porque movimentou Mirador. O Rally foi importante também para a cultura e levou 
muitos recursos para o município”, concluiu o deputado. 
 
Finalizando, Rigo Teles parabenizou a população de Mirador pela receptividade a todos 
os participantes do Rally, um evento esportivo considerado um dos mais importantes 
do gênero em todo Maranhão. O Rally da cidade de Mirador é realizado, anualmente, 
nos dias 18 e 19 de março, e marcado de muito sucesso. 
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Edilázio aponta fracasso em principais setores da gestão Flávio Dino 

O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) apontou uma série de falhas em alguns dos 
principais setores da administração Flávio Dino (PCdoB), em pronunciamento realizado 
hoje, na Assembleia Legislativa. 
 

 
 
O discurso do deputado tomou por base a apresentação do governador no programa 
partidário do PCdoB, veiculado na última terça-feira em rede nacional. 
 
“A única coisa válida nesse programa foi o cenário utilizado: o Centro Histórico, que 
apesar de abandonado e degradado, é de uma beleza extraordinária”, disse. 
 
Edilázio afirmou que Dino explorou o folclore – também abandonado, segundo o 
parlamentar -, mas evitou fazer referência a setores como Educação, Saúde e 
Segurança Pública, que enfrentam graves problemas. 
 
“Flávio Dino não falou do jeito comunista de administrar, perseguindo os seus 
adversários, perseguindo aquele que não reza a cartilha do comunismo. Não falou do 
dia de ontem mesmo, a prisão de um secretário adjunto que tomava conta das 
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penitenciárias do estado, onde continuamente há fugas. Ele não citou a corrupção no 
Governo dele, da assessora que foi demitida pegando propina de índio. Ele não falou 
da forma comunista de usar, exacerbadamente, os aviões e os helicópteros públicos, 
ele que tanto falava mal”, disse. 
 
O parlamentar citou a violência no estado. “O governador não falou da segurança 
pública, do programa “Mais Assalto”. Mês retrasado tivemos quase 80 assaltos a 
coletivos em nossa capital. Ele não falou das explosões de bancos, dia sim e dia não, 
em nosso estado. Ele não falou do sucateamento das nossas viaturas e não falou das 
mortes de militares que vêm ocorrendo como nunca houve em nenhum governo”, 
completou. 
 
Edilázio também citou o sucateamento dos hospitais e das UPAs da rede estadual, do 
não pagamento do 13º salário de funcionários do setor enfatizou o aumento de ICMS 
no estado. 
 
“Esse é o governo comunista. Ele foi garoto propaganda porque é o primeiro, único e 
espero que seja o último governador comunista do nosso País. Esse programa que 
passou ontem deveria ter sido veiculado no dia 1º de abril, que seria muito melhor 
para todos nós”, finalizou. 
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O deputado Zé Inácio participou na tarde desta segunda-feira (20) da entrega de 
ambulâncias realizada pelo governo do Estado, em solenidade realizada no Palácio dos 
Leões, onde o município de Paraibano foi contemplado. 

Para Zé Inácio essa iniciativa do governo do Estado não só beneficia a população desse 
município, como garante acesso à saúde e atendimento digno. 
 
As ambulâncias entregues têm capacidade para atender como Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado 
(USA). 
 
São equipadas com duas macas, duas pranchas, um umidificador, cadeira de rodas, 
cilindro e bala de transporte para oxigênio – em caso de atendimento fora do veículo. 
 
Conta, ainda, com respirador, monitor cardíaco, desfibrilador e medicamentos, além de 
sistema de monitoramento contínuo, para prestar socorro a pacientes potencialmente 
graves ou com descompensação no sistema orgânico. 
 
As cidades de Coelho Neto, Bom Jardim, Formosa da Serra Negra, Buriti Bravo e 
Presidente Vargas também foram contempladas. 
 
No mesmo dia o deputado subiu a tribuna da Assembleia para parabenizar o 
Governador Flavio Dino pela entrega das ambulâncias e pelo investimento que vem 
realizando em melhorias na saúde do Estado. 
 
Inácio também parabenizou o prefeito de Paraibano, Zé Hélio, pelo seu empenho em 
buscar melhorias para o município, a exemplo disso à reunião realizada entre o 
prefeito, o governador e o parlamentar no início de fevereiro. 
 
Na reunião Flavio Dino comprometeu-se com a entrega da ambulância e a construção 
de pontes que ligam a zona rural a sede do município. Técnicos da Secretaria de 
Infraestrutura já foram enviados ao município para vistoriar as pontes. 
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César Pires faz alerta sobre reforma previdenciária no Maranhão… 

 
César Pires alertou deputados 

 
O deputado César Pires (PEN) analisou, em pronunciamento na Assembleia Legislativa, 
a decisão do presidente Michel Temer (PMDB) de retirar servidores estaduais e 
municipais da reforma da Previdência Social.  Ele considerou a medida “inteligente e 
habilidosa”, para facilitar a aprovação no Congresso Nacional, mas acredita que a 
proposta enfrentará resistência em algumas Assembleias Legislativas. 
 
“Uma pergunta eu quero deixar neste Plenário: se o governo do Maranhão, da 
mesma forma como fizeram os governos do Espírito Santo e de Santa Catarina, enviar 
para cá uma proposta de reforma previdenciária, qual será o posicionamento 
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daqueles que aqui vieram se posicionar contra a reforma proposta pelo presidente 
Temer no Congresso Nacional?”, perguntou César Pires. 
 
“Vão negar suas histórias e ceder ou votarão contra a reforma que alcança todos 
nós”, questionou. 
 
O deputado disse, no entanto, acreditar no espírito republicano do governador Flávio 
Dino (PCdoB) e que ele não enviará proposta de reforma para a Assembleia. 
 
“Acredito que ele vai proteger os nossos servidores, aqueles que lutaram a vida toda 
guardando uma expectativa, guardando o sonho de se aposentar, se não ganhando o 
que esperavam, mas pelo menos o mínimo necessário para uma sobrevivência 
digna”, afirmou. 
 
“Eu espero que os registros desta tribuna sejam fidelizados também se um dia for 
remetida a esta Casa a necessidade de fazer uma reforma Previdenciária. Assim eu 
quero pedir ao governador Flávio Dino que ajuste cada vez mais o nosso Estado, que 
segure tudo para que pelo menos os servidores estaduais, que dão fazem o seu 
governo, tenham uma vida feliz”, pediu. 
 
César Pires anunciou que proporá a realização de uma audiência pública para que a 
Assembleia Legislativa possa discutir o sistema previdenciário estadual. 
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Stenio Rezende se reúne na Sinfra com prefeitas de Vitorino Freire e Santa Inês… 

 
Rezende com as prefeitas e o sub da Sinfra: cobrança 

 
Na manhã desta quinta-feira, 23, o deputado estadual Stênio Rezende (DEM) esteve 
reunido com o Subsecretário da Infraestrutura, Adenilson Pontes, juntamente com as 
prefeitas de Vitorino Freire e Santa Inês, Luanna Rezende e Vianey Bringel, 
respectivamente, para tratar sobre a péssima condição que se encontra a MA-008 – 
que liga Vitorino Freire ao município de Paulo Ramos. 
 
Rezende também falou a respeito da estrada que liga ao povoado de Lagoinha, sobre 
os programas “Mais Asfalto” e “Praça Legal”, em Santa Inês, além da conclusão na 
construção do núcleo educacional CAIC no município. 
 
– É importante levar ao conhecimento da Sinfra essas questões tão importantes para 
população dos municípios de Vitorino Freire e Santa Inês. Venho cobrando 
arduamente ao governo do estado que pavimente com urgência a MA-008, pois o 
município inteiro está sendo afetado – enfatizou Stênio. 
 
O Governo do Estado vem se prontificando, a cada reunião, a solucionar todas as 
demandas levantadas pelo deputado e lideranças municipais. 
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Mesmo adversário do filho nas eleições de 2016, parlamentar fez questão de pedir a 
suspensão da sessão desta quinta-feira, na Assembleia, para homenagear o pai, que 
voltava à Casa após difícil tratamento de saúde 

 
Eduardo e Edivaldo, lado com os demais deputados na sessão da Assembleia 

 
O deputado Eduardo Braide (PMN) demonstrou nesta quinta-feira, 23, o tamanho de 
sua grandeza política. 
 
Mesmo adversário do prefeito Edivaldo Júnior (PDT), nas eleições de 2016 – que, 
obviamente, sempre deixa cicatrizes – ele mostrou-se acima das disputas, ao pedir a 
suspensão da sessão para homenagear o pai do prefeito, Edivaldo Holanda (PTC), que 
voltava à Casa após tratamento de grave enfermidade. 
 
– Esta Casa tem um costume de saudar os deputados aniversariantes do dia. Mas eu 
quero neste momento, com anuência de Vossa Excelência, que a sessão fosse 
suspensa, porque é uma grande satisfação nós termos de volta ao plenário o 
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deputado Edivaldo Holanda. As nossas diferenças políticas ficam de lado, mas eu 
tenho o maior respeito pessoal pelo deputado Edivaldo. E se for com anuência, eu 
gostaria que fosse suspensa a sessão para que a gente possa abraçá-lo e 
cumprimentá-lo pelo seu retorno a esta Casa – solicitou Eduardo Braide. 
 
Holandão, por sua vez, não apenas aceitou o gesto com carinho como se emocionou 
em plenário. 
 
Coisa de gente grande da política. 
 
Só dos grandes… 
 

  



 

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: 
Flávio Dino descumpre decisão e prejudica candidatos a 

agente penitenciário, acusa Sousa Neto 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 24/03/2017 

Flávio Dino descumpre decisão e prejudica candidatos a agente penitenciário, acusa 
Sousa Neto 

 
Sousa neto: denúncia contra Flávio 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) voltou a denunciar, nesta quinta-feira, 23, na 
Assembleia Legislativa, que o governador Flávio Dino (PCdoB) está descumprindo 
decisão judicial que determina que 112 candidatos refaçam a prova de redação do 
concurso público para Agente Penitenciário do Maranhão. 
 
– O Governador Flavio Dino desobedece uma determinação judicial e vai endividar o 
Estado para pagar débito de multa judicial, quando esse dinheiro deveria estar sendo 
empregado em vários setores em benefício da população – disparou Sousa. 
 
No ano passado, ele já havia tratado do assunto na Tribuna, onde mostrou sua 
indignação com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB). 
 
– Subi à tribuna, mais uma vez, para denunciar o abuso que aconteceu no concurso 
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dos agentes penitenciários, realizado pela FUNCAB, que eliminou 112 do 448 
aprovados na prova objetiva, argumentando que esses candidatos haviam fugido do 
tema da redação. 
 
Em seu pronunciamento, o parlamentar apresentou documento em que comprova o 
erro cometido pela empresa, contratada pela Secretaria de Estado da Administração 
(SEAP), para organizar o certame. 
 
– Essa fundação, antes de avaliar os candidatos, deveria ter avaliado sua própria 
conduta, quando contrariou o edital do concurso. Como eles poderiam fugir ao tema 
em uma prova discursiva sem tema? Trago aqui o enunciado da prova de redação em 
que faltou o tema, falha grave, cometida pela banca examinadora. 
 
O item 9.1.2 do Edital 001/2016/SEGEP/MA, que regia o processo seletivo, diz que “A 
prova discursiva consistirá em redação de texto dissertativo, sobre tema a ser 
enunciado no caderno de questões”. 
 
– Mesmo diante da minha cobrança e de ser consciente não ter cumprido com as 
normas do edital, a fundação preferiu manter o erro e deixar de fora os candidatos 
que foram ilegalmente eliminados do concurso – pontuou a parlamentar. 
 
Sousa foi procurado, pela segunda vez, por um grupo de candidatos. 
 
Eles alegam estarem sendo penalizados pelo governo Flávio Dino. 
 
– Um grupo de candidatos esteve em meu gabinete para buscar meu apoio, mais uma 
vez, para falar do caso, já que eles foram eliminados de maneira injusta do concurso, 
e conseguiram, judicialmente, o direito de fazer novamente a etapa da redação. A 
Procuradoria Geral de Justiça do Maranhão também já se manifestou favorável aos 
proponentes – informou. 
 
Desde o ano passado, já são pelo menos três decisões favoráveis concedidas pela Vara 
da Fazenda Pública, e as multas aplicadas para o Estado estão crescendo a cada dia, 
podendo atingir valores exorbitantes. 
 
– A Justiça Maranhense reconheceu o erro cometido pela FUNCAB e determinou uma 
multa diária no valor de R$1 mil a R$ 1,5 mil, caso não fosse refeita a prova para 
esses candidatos. E até agora, nada – enfatizou. 
 
O deputado deve solicitar informações ao governo para a contratação, por dispensa de 
licitação, da referida empresa. 
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“Um bem de todos não pode virar lucro de alguns”, afirma Zé Inácio sobre privatização 
da Caema 

 
Zé Inácio reafirmouser contra a privatização da Caema, que, para ele, resultará em vantagens para empresas e  
prejuízos aos trabalhadores e para a população em geral 

 
Aconteceu na tarde da última quarta-feira (23) a audiência pública “A defesa da água 
como direito humano e não como mercadoria”, uma iniciativa da Central única dos 
trabalhadores (CUT), do Sindicato dos Urbanitários do Maranhão e do deputado Zé 
Inácio, que coordenou a mesa. 
 
Durante a audiência foi discutida a política pública de saneamento e esgotamento 
sanitário desenvolvido pelo Governo do Maranhão e a privatização da Caema. 
 
Os urbanitários presentes pediram esclarecimentos sobre a adesão do Maranhão ao 
programa de concessões do BNDES e sobre o projeto do Governo do Estado para o 
saneamento e a Caema. 
 
Davi Teles, presidente da Caema, afirmou que o governador Flávio Dino, dia 25 de 
janeiro último, manifestou-se, no Twitter, claramente contra a privatização da Caema e 
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que o problema do saneamento no Brasil é a falta de dinheiro. 
 
O deputado Zé Inácio reafirmou seu comprometimento com a defesa da Caema pública 
e disse estar à disposição para dar continuidade aos debates, que ele considerou muito 
representativo e rico. 
 
Integrou a mesa de debates o presidente da Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Assembleia, Rafael Leitoa, o diretor do Sindicato dos 
Urbanitários do Maranhão, José do Carmo Vieira de Castro; o secretário Geral da CUT 
do Maranhão, Nivaldo Araújo; o assessor jurídico do STIU, Guilherme Zagalo; o 
sociólogo e assessor de saneamento da FNU, Edson Aparecido da Silva; o presidente da 
Caema, Davi Teles e o deputado Bira do Pindaré (PSD). 
 
Ainda pela manhã o deputado Zé Inácio usou a tribuna da assembleia para tratar do 
tema e destacar a importância da água para a população mundial e que esta não deve 
ser tratada como mercadoria. 
 
O deputado lembrou ainda que as ações de privatização do setor de saneamento tem 
ganhado força no governo Michel Temer. “Após o golpe no Brasil, a situação se agrava 
e as ameaças de privatização do setor de saneamento vão se tornando realidade, com 
mudança no seu marco legal e outras medidas que incentivam e facilitam a 
participação do setor privado.”, disse. 
 
Zé Inácio reafirmou ainda sua aversão à privatização da Caema, já que tal ação é 
sinônima de vantagens para empresas e prejuízos aos trabalhadores e para a 
população em geral. “Um bem de todos não pode virar lucro de alguns, e esta é a luta 
dos urbanitários, por uma Caema pública e melhor”, declarou. 
 
O parlamentar finalizou dizendo: “A água, cada vez mais, se torna um bem precioso e 
os empresários passam a ter um olhar visando não atender a população, mas o lucro”. 
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“Não há educação pública de qualidade quando professor não é valorizado”, diz 
Wellington 

 
Wellington alertou para violação de direitos de educadores por arbitrariedades cometidas pelo governo 

 
Valorização do professor e concessão de reajuste em cima de vencimento e não de 
gratificação, obedecendo o Estatuto do Magistério. Esse foi o tema da reunião que 
aconteceu, na tarde desta quarta-feira (21), na sede da Ordem dos Advogados do 
Maranhão (OAB-MA). Além do deputado Wellington, estiveram presentes o presidente 
da OAB – MA, Thiago Díaz; presidente da Comissão de Direitos Difusos da OAB, Marinel 
Matos; além do deputado Eduardo Braide (PMN), e de vários professores da rede 
estadual. 
 
A reunião abordou a intervenção da OAB diante da Medida Provisória 230/17 do 
Governo do Estado que já foi aprovada e descumpre legislação estadual ao violar o 
Estatuto do Magistério. 
 
“Nós, educadores do estado do Maranhão, temos tido nossos direitos violados pelas 
arbitrariedades desse Governo. Por isso, batemos à porta da OAB para que adote 
providências contra essa Medida. Qual a justificativa do Governador para descumprir a 
Lei?”, questionou Marcelo, professor da Rede Pública. 
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Na ocasião, o presidente da OAB – MA, Thiago Díaz, colocou a Ordem à disposição dos 
professores do Maranhão. 
 
Apoio 
 
“Professores, fiquem certos de que no que depender da garantia dos direitos, a OAB-
MA será mais uma vez protagonista nas causas que representam a sociedade civil. 
Aproveito para anunciar também a criação da Comissão Especial de Defesa da 
Educação da OAB-MA que tratará de assuntos desta temática”, Thiago Diaz, presidente 
da OAB-MA. 
 
Sobre a situação, o educador e deputado Wellington destacou que continuará 
defendendo os interesses dos professores e o cumprimento da lei. 
 
“Não há educação de qualidade quando professor não é valorizado. Desde o início, nos 
manifestamos contra essa Medida Provisória, inclusive, votamos contra isso na 
Assembleia. Nosso posicionamento é em defesa do professor e do cumprimento da Lei. 
Afinal, o Estatuto do Magistério, em seu art. 32, torna obrigatório o reajuste em cima 
de vencimento e não de gratificação. Enquanto membro da Comissão de Educação da 
Assembleia Legislativa, continuarei à disposição dos professores. Inclusive, faremos 
essa parceria entre a Comissão de Educação da OAB que está sendo criada com a 
Comissão da Assembleia. Juntos, defenderemos ações que valorizem e respeitem os 
nossos professores”, disse Wellington. 
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Sousa Neto denuncia: Flávio Dino descumpre decisão e prejudica candidatos a agente 
penitenciário 

 
Sousa Neto apresentou documento que comprova erro cometido pela empresa contratada pela  
Seap para organizar o concurso 

 
O deputado estadual Sousa Neto (PROS) voltou a denunciar, nesta quinta-feira (23), na 
Assembleia Legislativa, que o governador Flávio Dino (PCdoB) está descumprindo 
decisão judicial que determina que 112 candidatos refaçam a prova de redação do 
concurso público para Agente Penitenciário do Maranhão. 
 
“O Governador Flavio Dino desobedece uma determinação judicial e vai endividar o 
Estado para pagar débito de multa judicial, quando esse dinheiro deveria estar sendo 
empregado em vários setores em benefício da população”, disparou Sousa. 
No ano passado, ele já havia tratado do assunto na Tribuna, onde mostrou sua 
indignação com a Fundação Professor Carlos Augusto Bittencourt (FUNCAB). “Subi à 
tribuna, mais uma vez, para denunciar o abuso que aconteceu no concurso dos agentes 
penitenciários, realizado pela FUNCAB, que eliminou 112 do 448 aprovados na prova 
objetiva, argumentando que esses candidatos haviam fugido do tema da redação”. 
 
Em seu pronunciamento, o parlamentar apresentou documento em que comprova o 
erro cometido pela empresa, contratada pela Secretaria de Estado da Administração 
(SEAP), para organizar o certame. “Essa fundação, antes de avaliar os candidatos, 
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deveria ter avaliado sua própria conduta, quando contrariou o edital do concurso. 
Como eles poderiam fugir ao tema em uma prova discursiva sem tema? Trago aqui o 
enunciado da prova de redação em que faltou o tema, falha grave, cometida pela 
banca examinadora”. 
 
O item 9.1.2 do Edital 001/2016/SEGEP/MA, que regia o processo seletivo, diz que ‘A 
PROVA DISCURSIVA CONSISTIRÁ EM REDAÇÃO DE TEXTO DISSERTATIVO, SOBRE TEMA 
A SER ENUNCIADO NO CADERNO DE QUESTÕES’. “Mesmo diante da minha cobrança e 
de ser consciente não ter cumprido com as normas do edital, a fundação preferiu 
manter o erro e deixar de fora os candidatos que foram ilegalmente eliminados do 
concurso”, pontuou a parlamentar. 
 
Apoio 
 
Sousa foi procurado, pela segunda vez, por um grupo de candidatos. Eles alegam 
estarem sendo penalizados pelo governo Flávio Dino. “Um grupo de candidatos esteve 
em meu gabinete para buscar meu apoio, mais uma vez, para falar do caso, já que eles 
foram eliminados de maneira injusta do concurso, e conseguiram, judicialmente, o 
direito de fazer novamente a etapa da redação. A Procuradoria Geral de Justiça do 
Maranhão também já se manifestou favorável aos proponentes”, informou. 
 
Desde o ano passado, já são pelo menos três decisões favoráveis concedidas pela Vara 
da Fazenda Pública, e as multas aplicadas para o Estado estão crescendo a cada dia, 
podendo atingir valores exorbitantes. “A Justiça Maranhense reconheceu o erro 
cometido pela FUNCAB e determinou uma multa diária no valor de R$1 mil a R$ 
1.500,00, caso não fosse refeita a prova para esses candidatos. E até agora, nada”, 
enfatizou. 
 
O deputado deve solicitar informações ao governo para a contratação, por dispensa de 
licitação, da referida empresa. 
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Projeto de Wellington cria Programa de Incentivo ao Jovem Empreendedor no 
Maranhão 

 
 
Descobrir a aptidão vocacional e a percepção de oportunidades são os objetivos do 
Projeto de Lei 30/2016, que institui o Programa Estadual de Incentivo ao Jovem 
Empreendedor, a ser desenvolvido em escolas públicas no Estado do Maranhão. A 
proposta foi apresentada na Assembleia Legislativa, pelo deputado estadual Wellington 
do Curso (PP). 
 
O programa visa ampliar as oportunidades de negócios para jovens empresários, 
melhorar a qualidade gerencial dos empreendimentos, fomentar a atividade 
econômica e estimular a criação e gestão de micro e pequenas empresas. 
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“A escola precisa preparar o aluno para a vida, para o mercado de trabalho e para 
competir com os demais pelo sucesso. O nosso jovem estudante de hoje pode ser o 
empresário de amanhã. Por isso, a educação empreendedora tem uma posição 
estratégica no campo social e econômico. Por meio dela é possível estimular o 
desenvolvimento de competências duráveis e a possibilidade de inserção no mundo do 
trabalho”, destacou Wellington. 
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Oposição contraditória como sempre 

 
Eduardo Braide e oposição: mudança repentina de pensamento 

 
Chega a ser engraçada a atitude dos deputados da oposição oligárquica em querer 
anular uma lei que eles mesmos aprovaram na Assembleia Legislativa. Sobretudo, o 
deputado Eduardo Braide (PMN) que apareceu dando entrevista em reunião na OAB 
como “defensor” dos professores. 
 
Ora, como já é de se esperar, a imagem que ele tenta passar de herói é um completo 
engodo para os incautos. Ele e os oposicionistas parece que perderam a memória ou 
mudaram repentinamente de ideia como bem lembrou recentemente o líder do 
governo na Assembleia, deputado Rogério Cafeteira (PSB). Nenhum parlamentar votou 
contra o aumento, mesmo os que falavam que a MP era ilegal. 
 
“A Oposição que diz que o Estatuto do Magistério foi rasgado, que é de mentira, se 
esquece de dizer que votou a favor da MP 230”, declarou o parlamentar, 
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complementando que faltou coerência aos deputados que criticaram a legalidade e o 
benefício e depois mudaram rapidamente de pensamento ao votar a favor. (reveja 
AQUI). 
É claro e evidente as provocações apenas com intuito de banalizar o governo perante a 
população. Mas, com tantas contradições e históricos duvidosos de “defesa” do povo, 
não vai ser algo que irá vingar de fato. 
 

  

http://www.blogjorgevieira.com/incoerencia-a-marca-da-oposicao-diz-cafeteira/
http://www.blogjorgevieira.com/incoerencia-a-marca-da-oposicao-diz-cafeteira/
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Anular aumento de salário? Como assim? 

 
 
É curiosa a tentativa de anular o reajuste concedido pelo Governo do Maranhão aos 
professores da rede estadual de ensino, aprovado na Assembleia Legislativa nesta 
semana. Curioso porque eles dizem representar toda a classe. Mas não é bem assim. 
Um protesto que não reuniu mais de 50 pessoas mostrou que o movimento não 
somente não tem força como não representa toda a categoria. Isto porque é o óbvio 
que está em questão: por que anular um reajuste que coloca os professores do 
Maranhão com o maior salário do país? 
 
A “briga” não é pela categoria, mas sim política. É tão curioso, como absurda a 
movimentação que tenta desestabilizar o governo. Absurdo porque, aqueles que 
encabeçam o movimento contrário ao reajuste um dia foram ajudantes dos algozes do 
ex-governador Jackson Lago. 
 
É só relembrar a perseguição política a Jackson Lago a comando dos sarneys. Um 
exemplo é o líder do movimento, Marcelo “Risada”, que realiza este tipo de protesto 
com interesses políticos. Ou seja, a rixa, além de ter um alvo, é antiga e motivada por 
viúvas da oligarquia Sarney. 
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“A oposição não pensa no Maranhão”, afirma Rogério Cafeteira 

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou hoje (23) projetos voltados para a 
agricultura familiar do estado. Uma ótima iniciativa de alavancamento da economia e 
independência do pequeno produtor rural. 
 
Embora sobre protestos (curiosos) da oposição, o deputado Rogério Cafeteira e os 
demais deputados que votaram a favor dos projetos não se intimidaram. “A oposição 
não pensa no Maranhão”, revidou o líder do governo na Casa. 
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Edilázio Júnior aponta falhas em principais setores da gestão Flávio Dino 

 
Deputado Edilázio Júnior 

 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PV) apontou uma série de falhas em alguns dos 
principais setores da administração Flávio Dino (PCdoB), em pronunciamento realizado 
hoje, na Assembleia Legislativa. 
 
O discurso do deputado tomou por base a apresentação do governador no programa 
partidário do PCdoB, veiculado na última terça-feira em rede nacional. “A única coisa 
válida nesse programa foi o cenário utilizado: o Centro Histórico, que apesar de 
abandonado e degradado, é de uma beleza extraordinária”, disse. 
 
Edilázio afirmou que Dino explorou o folclore – também abandonado, segundo o 
parlamentar -, mas evitou fazer referência a setores como Educação, Saúde e 
Segurança Pública, que enfrentam graves problemas. 
 
“Flávio Dino não falou do jeito comunista de administrar, perseguindo os seus 
adversários, perseguindo aquele que não reza a cartilha do comunismo. Não falou do 
dia de ontem mesmo, a prisão de um secretário adjunto que tomava conta das 
penitenciárias do estado, onde continuamente há fugas. Ele não citou a corrupção no 
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Governo dele, da assessora que foi demitida pegando propina de índio. Ele não falou 
da forma comunista de usar, exacerbadamente, os aviões e os helicópteros públicos, 
ele que tanto falava mal”, disse. 
 
O parlamentar citou a violência no estado. “O governador não falou da segurança 
pública, do programa “Mais Assalto”. Mês retrasado tivemos quase 80 assaltos a 
coletivos em nossa capital. Ele não falou das explosões de bancos, dia sim e dia não, 
em nosso estado. Ele não falou do sucateamento das nossas viaturas e não falou das 
mortes de militares que vêm ocorrendo como nunca houve em nenhum governo”, 
completou. 
 
Edilázio também citou “o sucateamento dos hospitais e das UPAs da rede estadual, do 
não pagamento do 13º salário de funcionários do setor e o aumento de ICMS no 
estado”. 
 
“Esse é o governo comunista. Ele foi garoto propaganda porque é o primeiro, único e 
espero que seja o último governador comunista do nosso País. Esse programa que 
passou ontem deveria ter sido veiculado no dia 1º de abril, que seria muito melhor 
para todos nós”, finalizou. 
 

  



 

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: 
Assembleia Legislativa concede Título de Cidadão 

Maranhense a Felipe Mussalém 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 24/03/2017 

Assembleia Legislativa concede Título de Cidadão Maranhense a Felipe Mussalém 

 
Título de Cidadão a Mussalém teve como autor o deputado estadual Othelino Neto 

 
A Assembleia Legislativa concedeu, nesta quinta-feira (23), o Título de Cidadão 
Maranhense ao pedagogo e administrador Felipe Mussalém, também presidente da 
Associação Comercial do Maranhão (ACM). A homenagem foi proposta pelo vice-
presidente da AL, deputado Othelino Neto (PCdoB), e aprovada por unanimidade pelo 
Plenário. A sessão solene reuniu familiares do homenageado e autoridades, que 
prestigiaram a entrega dessa importante comenda ao jovem empresário. 
 
A sessão solene foi presidida pelo deputado Rogério Cafeteira (PSB). A mesa foi 
composta pelo deputado Othelino Neto, o homenageado Felipe Mussalém e o 
procurador geral de Justiça em exercício, Francisco Barros. Em seu discurso, Othelino 
Neto ressaltou a importância do reconhecimento àqueles que prestam relevantes 
serviços para o Maranhão e o valor simbólico que a honraria tem para quem a recebe. 
 
“Felipe Mussalém tem uma história de serviços prestados no ramo empresarial do 
Maranhão. Há algum tempo já milita na Associação Comercial, essa importante 
instituição hoje presidida por ele. E nada mais justo do que nós homenagearmos com o 



 

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 

Título de Cidadão Maranhense alguém que vive a nossa história e ajuda a gerar renda e 
empregos no Maranhão”, ressaltou o vice-presidente da Casa. 
 
Nascido em 1981, na cidade de Recife, em Pernambuco, Felipe Mussalém integra uma 
família que atua na área de educação em São Luís. Casado e pai de dois filhos, chegou à 
capital maranhense em 1983, aos três anos de idade. Desde os 18 anos à frente dos 
negócios da família, foi vice-presidente para Assuntos dos Jovens Empresários da 
Associação Comercial do Maranhão, presidente do Conselho dos Jovens Empresários 
da ACM (CONJOVE), presidente da Associação dos Jovens Empresários do Maranhão 
(AJE-MA) e diretor da Confederação Nacional dos Jovens Empresários (CONAJE). 
 
Em 2016, foi eleito o terceiro presidente mais jovem dos 162 anos de história da 
Associação Comercial do Maranhão e tem como meta renovar a entidade e dar novo 
fôlego para que ela se prepare para mais 160 anos de história, unindo a tradição de 
uma casa centenária à inovação que os tempos exigem. 
 

 


