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Deputados reúnem-se com vereadores de Araioses em busca de solução para o caos 
instalado na cidade 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), acompanhado 
dos deputados César Pires (PV), Júnior Verde (PRB), Paulo Neto (DEM) e Edilázio Júnior 
(PSD), reuniu-se, nesta terça-feira (26), com vereadores da Câmara Municipal de 
Araioses. Eles vieram pedir o apoio do Parlamento Estadual na resolução de várias 
situações de irregularidades, que, segundo eles, vêm acontecendo no município. 
 
A comitiva foi composta pelos 13 vereadores que integram a Câmara Municipal de 
Araioses, que apresentaram aos parlamentares a atual situação em que se encontra o 
município. De acordo com os legisladores municipais, a população está sendo 
prejudicada pela deficiência dos serviços de saúde, falta de merenda escolar, além de 
indícios de irregularidades na administração pública. 
 
“Nós ouvimos as reclamações dos 13 vereadores, que compõem a Câmara Municipal de 
Araioses. Ouvimos as reclamações e desejamos que a cidade volte, o quanto antes, à 
normalidade. Eles, inclusive, vão visitar representantes do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. Nós lamentamos que a cidade esteja enfrentando essa turbulência 
política e, para que a população não continue sendo punida, esperamos que, 
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rapidamente, tenha um desfecho, para que os serviços públicos possam voltar a chegar 
às pessoas”, assinalou o deputado Othelino Neto. 
 
“Araioses vive em um estado de abandono, um caos. Os 13 vereadores que formam a 
Câmara Municipal estão aqui pedindo providências ao Judiciário e ao Ministério Público, 
para que tomem as ações cabíveis contra o gestor municipal”, completou o deputado 
Edilázio Júnior. 
 
O deputado César Pires salientou que a situação é uma questão apolítica, onde os 
vereadores uniram-se para buscar melhorias para a população. “Todos os vereadores de 
Araioses estão aqui apelando pela ausência de merenda, da saúde, da degradação do 
município, das prestações de contas equivocadas, dos desvios que estão acontecendo, 
segundo eles. Enfim, a melhoria da qualidade de vida da população é que está em jogo”, 
ponderou. 
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Elson Coutinho, ressaltou que a comitiva 
veio pedir o apoio do Parlamento Estadual, para que seja encontrada uma solução, o 
mais rápido possível, para os problemas de Araioses. “Viemos buscar o apoio dos 
deputados para mostrar a realidade do nosso município, o que estamos sofrendo. Não é 
à toa que estamos aqui, os 13 vereadores, a Câmara em peso, a favor da população, 
mostrando as dificuldades de Araioses e o abandono”, disse. 
 
“Nossa principal reivindicação é em relação às demandas da população de Araioses. 
Escândalos com licitações fraudulentas, falta da merenda escolar e medicamentos nos 
postos de saúde. Enfim, um verdadeiro caos, onde, nesses últimos anos, nunca vimos 
uma gestão tão despreparada. A população de Araioses pede socorro”, complementou 
o vereador Ingram de Tarso. 
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Wellington denuncia irregularidades no Curso de Formação da PM 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), utilizou a tribuna manhã desta terça-
feira (26) para denunciar diversas irregularidades no curso de formação de soldados do 
último concurso da Polícia Militar e o descumprimento de diversas ordens judiciais pela 
Secretária de Gestão e Previdência que obriga o Estado a efetuar matrícula de candidatos 
no curso, o que não ocorreu até o momento. 
 
Segundo denúncias recebidas, vários alunos que não atingiram a média em apenas uma 
disciplina nas provas realizadas na primeira fase do curso de formação, estão sendo 
eliminados do concurso. Acontece que o regimento interno do CFAP (Centro de 
Formação de Praças da PMMA), prevê no art. 103 que o aluno que aluno que não 
alcançar a média final em até quatro disciplinas, terá direito a recuperação, fato que não 
ocorreu. 
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Além disso, diversos candidatos que foram aprovados no certame foram eliminados pela 
banca organizadora, o que motivou diversas ações judiciais com liminar favorável que 
obriga a SEGEP a efetuar a matrícula dos mesmos, entretanto, as decisões judiciais não 
estão sendo cumpridas com a justificativa de que não há espaço e vagas. 
 
“Sabemos da necessidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar no Estado do 
Maranhão, entretanto, o último concurso está cheio de irregularidades desde a 
realização das provas até o atual momento que é o Curso de Formação. Desde o início, 
diversas medidas que não estão previstas no edital estão sendo tomadas, tornando as 
práticas ilegais. O mesmo instrumento só é usado para prejudicar o candidato, como no 
caso de alunos que não atingem a média e o próprio regimento do CFAP resguarda o 
direito de recuperação a esse aluno, o que não está acontecendo. Além disso, mais de 
100 candidatos ‘sub judice’ obtiveram decisão favorável na justiça e esperam a 
convocação para o Curso de Formação, mas não há qualquer previsão para que isso 
aconteça. Essas pessoas tiveram altos gastos com exames médicos e não estão tendo 
seus direitos, que foram assegurados pela justiça, respeitados. O TSE já deu prazo para 
que os agentes públicos efetuem a nomeação de novos servidores e por isso, Flávio tem 
acelerado o processo antes do fim do curso de formação, enquanto isso, dezenas de 
homens e mulheres largaram seus empregos, tiveram altos gastos e agora estão sendo 
eliminados de qualquer forma, o que só demonstra a pressa em realizar o concurso e seu 
caráter eleitoreiro. Por isso, solicitamos que o Governo do Estado e a Secretaria de 
Gestão e Previdência adotem as providências para cumprir as decisões judiciais e 
assegurar os direitos dos candidatos aprovados no concurso da PMMA”, disse 
Wellington. 
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Flávio Dino: ‘Timon deixou de ser vista como um bairro de Teresina’ 

 
 
O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), afirmou na noite desta terça-feira (26) 
que, em sua gestão, a cidade de Timon deixou de ser vista como “um bairro de Teresina” 
e passou a ser tratada como uma das mais importantes cidades maranhenses. 
 
O chefe do Executivo ressaltou que governos passados do Maranhão deixaram de 
investir na cidade vizinha a Teresina, o que acabava prejudicando os timonenses, que 
precisavam se deslocar até a capital do Piauí em busca de serviços públicos essenciais, e 
ainda sobrecarregava o município de Teresina, que precisava arcar com as despesas 
geradas com o atendimento de moradores de outro estado, sobretudo na saúde e na 
educação. 
 
Segundo Dino, este cenário passou a mudar nos últimos três anos, quando seu governo 
realizou uma série de investimentos importantes em Timon. 
 
“Quem governa o Maranhão tem que olhar pra quem nunca foi visto. E é por isso que eu 
não recuso pedido aqui de Timon, porque tradicionalmente quem governava este estado 
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olhava Timon quase que como um bairro de Teresina, e eu olho Timon como uma das 
cidades mais importantes do Maranhão. Esta é a diferença fundamental, que nós 
estamos demonstrando na prática”, afirmou o governador maranhense, em discurso 
durante a solenidade de inauguração do Colégio Militar Tiradentes V, onde funcionava o 
antigo CAIC (Centro de Atenção Integrado à Criança) da cidade. 
 
Ele disse que uma das suas metas como governador é fazer com que o Maranhão atinja 
um nível de desenvolvimento próximo ao de estados como o Ceará e Pernambuco. 
 
Segundo Dino, o melhor caminho para conseguir esse objetivo é investir em educação. 
“Eu não vou parar de investir o dinheiro do povo do Maranhão enquanto a educação do 
Maranhão não for uma das dez melhores do Brasil […] Àqueles que querem ver para crer 
eu digo: ‘vão ver!’ Com a ajuda dos professores, dos estudantes e dos funcionários, daqui 
a poucos anos nós vamos chegar pertinho do Ceará e do Pernambuco, e a bandeira do 
Maranhão vai ser ainda mais bonita, ainda mais luminosa, porque por trás da bandeira 
vai ter um povo digno, um povo feliz, um povo que acredita no nosso estado”, afirmou. 
 
O governador maranhense também falou que quem faz política precisa “ter humildade”. 
 
“Todo o tempo em que estive na magistratura e na sala de aula me fez compreender que 
tem algumas características que o político não pode perder. E uma delas é a humildade. 
Quem exerce o cargo de governador do Maranhão não pode se achar melhor do que 
ninguém. Quem exerce o cargo de governador do Maranhão não pode deixar de pisar 
no chão. Tem que ter a alegria de receber os feirantes de Timon no Palácio dos Leões, 
como eu recebi”, afirmou Dino, que já foi juiz federal e é professor da Universidade 
Federal do Maranhão. 
 
Antes de participar da solenidade em Timon, onde também assinou a ordem de serviço 
para construção de um parque ambiental, Dino cumpriu extensa agenda nas cidades de 
Codó, Coroatá e Caxias – com inaugurações e autorizações para outras obras. 
 
O deputado estadual Rafael Leitoa (PDT) afirmou que o atual governo realizou 
investimentos na educação de Timon como nenhum outro governo havia realizado em 
toda a história da cidade. “Nós praticamente dobramos o número de alunos na rede 
estadual. Isso sim que é desenvolvimento, e eu fico muito feliz em poder contribuir com 
isso”, afirmou o parlamentar, que integra a base de apoio de Flávio Dino na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 
 
O prefeito Luciano Leitoa (PSB) observa que o número de timonenses que precisa se 
deslocar para Teresina diariamente para estudar ou buscar outros serviços públicos 
diminuiu consideravelmente, graças aos investimentos realizados na gestão de Flávio 
Dino. 
 



 

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 

“Eu fico imaginando se o Flávio não fosse governador do Maranhão, no meio de uma 
crise como esta, como é que estaria nosso estado? Com certeza estaria sendo palco de 
muitas coisas negativas”, concluiu o prefeito. 
 
Do Portal O Dia, de Teresina 
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Othelino Neto recebe secretário de Trabalho e Economia Solidária 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, no fim da tarde desta segunda-feira (25), o secretário de Estado de Trabalho e 
Economia Solidária, Hernando Macedo, acompanhado do deputado estadual Fábio 
Macedo (PDT), primeiro vice-presidente do Legislativo Estadual. Os três conversaram 
sobre o programa “Rua Digna”, cuja segunda etapa foi lançada na manhã de hoje, pelo 
governador Flávio Dino, no Palácio Henrique de La Rocque. 
 
De acordo com o presidente da Assembleia, o “Rua Digna” é um programa que beneficia 
não apenas os moradores das ruas que recebem o calçamento. “Ele tem um alcance 
social muito elevado, porque envolve a população, os fabricantes e as associações. 
Lembrando, também, que foi criado por intermédio de lei aprovada pelo Parlamento. 
E une as comunidades em torno de um objetivo comum”. 
 
Hernando Macedo, que completou um mês à frente da pasta, em substituição ao 
deputado federal Julião Amin (PDT), justificou sua visita ao deputado mencionando a 
importância do “Rua Digna”, que contempla 133 ruas em São Luís, somando 245 artérias 
em toda a Grande Ilha, englobando toda a região metropolitana. 
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“O ‘Rua Digna’ é um programa que melhora a qualidade de vida das pessoas. Os 
bloquetes utilizados para o calçamento das ruas são fabricados pelos detentos do 
Complexo Penitenciário de Pedrinhas, mediante convênios com associações e 
adquiridos pela nossa Secretaria, chegando ao custo final muito abaixo do preço de 
mercado. No mercado comum, o valor chega a R$ 3,20, enquanto, via convênio, sai por 
apenas R$ 0,98 centavos a unidade”, informou Hernando Macedo. 
 
O deputado Fábio Macedo reportou-se ao “Rua Digna” como uma das mais importantes 
ações do governo Flávio Dino. “É um programa que propicia benefícios diversos, já que 
produz geração de renda em cadeia. Um desses benefícios é a pavimentação de 
centenas de artérias em todos os municípios da Grande Ilha. Louvável, sob todos os 
aspectos e conta com total apoio da Assembleia”. 
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Deputado Zé Inácio sai em defesa do prefeito Indalécio Gago 

Da tribuna da Assembleia Legislativa, Deputado Zé Inácio (PT) sai em defesa do Prefeito 
Indalécio Gago (PT), afirma que a segunda instância foi induzida ao erro e pede ao TJ/MA 
que reveja a decisão injusta que afastou o Prefeito das suas funções em Governador 
Nunes Freire. 
 
Veja o vídeo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=HtCOWWQe-qY
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Deputado Wellington denuncia irregularidades no Curso de Formação da PMMA 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), utilizou a tribuna manhã desta terça-
feira (26), para denunciar diversas irregularidades no curso de formação de soldados do 
último concurso da Polícia Militar e o descumprimento de diversas ordens judiciais pela 
Secretária de Gestão e Previdência que obriga o Estado a efetuar matrícula de candidatos 
no curso, o que não ocorreu até o momento. 
 
Segundo denúncias recebidas, vários alunos que não atingiram a média em apenas uma 
disciplina nas provas realizadas na primeira fase do curso de formação, estão sendo 
eliminados do concurso. Acontece que o regimento interno do CFAP (Centro de 
Formação de Praças da PMMA), prevê no art. 103 que o aluno que aluno que não 
alcançar a média final em até quatro disciplinas, terá direito a recuperação, fato que não 
ocorreu. Além disso, diversos candidatos que foram aprovados no certame foram 
eliminados pela banca organizadora, o que motivou diversas ações judiciais com liminar 
favorável que obriga a SEGEP a efetuar a matrícula dos mesmos, entretanto, as decisões 
judiciais não estão sendo cumpridas com a justificativa de que não há espaço e vagas. 
 
“Sabemos da necessidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar no Estado do 
Maranhão, entretanto, o último concurso está cheio de irregularidades desde a 
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realização das provas até o atual momento que é o Curso de Formação. Desde o início, 
diversas medidas que não estão previstas no edital estão sendo tomadas, tornando as 
práticas ilegais. O mesmo instrumento só é usado para prejudicar o candidato, como 
no caso de alunos que não atingem a média e o próprio regimento do CFAP resguarda 
o direito de recuperação a esse aluno, o que não está acontecendo. Além disso, mais 
de 100 candidatos ‘sub judice’ obtiveram decisão favorável na justiça e esperam a 
convocação para o Curso de Formação, mas não há qualquer previsão para que isso 
aconteça. Essas pessoas tiveram altos gastos com exames médicos e não estão tendo 
seus direitos, que foram assegurados pela justiça, respeitados. O TSE já deu prazo para 
que os agentes públicos efetuem a nomeação de novos servidores e por isso, Flávio 
tem acelerado o processo antes do fim do curso de formação, enquanto isso, dezenas 
de homens e mulheres largaram seus empregos, tiveram altos gastos e agora estão 
sendo eliminados de qualquer forma, o que só demonstra a pressa em realizar o 
concurso e seu caráter eleitoreiro. Por isso, solicitamos que o Governo do Estado e a 
Secretaria de Gestão e Previdência adotem as providências para cumprir as decisões 
judiciais e assegurar os direitos dos candidatos aprovados no concurso da PMMA”, 
Disse Wellington. 
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Deputado estadual Josimar Maranhãozinho prestigia o “Arraial do Benedito” em 
Pedreiras 

No último dia 25, o deputado estadual Josimar Maranhãozinho esteve no município de 
Pedreiras, onde ao lado do também deputado estadual Vinícius Louro, do empresário e 
líder político Raimundo Louro e do deputado federal Weverton Rocha prestigiou a 
abertura do “Arraial do Benedito,” evento realizado pelo Santuário de São Benedito. 
 

 
 
O evento já acontece pelo 5º ano e durante duas noites o arraial vem preencher uma 
lacuna, já que a prefeitura não tem realizado festejo junino. Muitas atrações culturais 
encantaram os presentes e na abertura teve, queima da fogueira, festival de quadrilhas 
juninas, Boi de Morros e atrações musicais com Romin Mata e Farra da Gordinha (Valkíria 
Starley). 
Sem dúvidas a abertura do arraial foi um sucesso, o Boi de Morros que é premiado até 
na Europa fez uma apresentação impecável e encheu os olhos dos presentes, uma 
programação diversificada e bem atrativa deu o tom da festa em uma noite especial. 
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O deputado estadual Josimar Maranhãozinho, que tem uma forte ligação com Pedreiras 
e é sempre muito bem recepcionado nos eventos da cidade fez questão de apoiar o 
arraial pois, segundo o parlamentar, a cultura deve sempre ser preservada. “Tenho 
prestigiado vários arraiás pelos municípios maranhenses, acredito e defendo que toda 
cultura deve ser preservada, pois é a identidade de um povo. 
 

 
 
A realização do evento foi através de apoio de parceiros como o deputado Vinícius Louro, 
deputado Josimar Maranhãozinho e o empresário Raimundo Louro. O idealizador foi o 
padre José Geraldo, um entusiasta da cultura que desenvolve um grande trabalho social 
em Pedreiras. 
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O deputado Rigo Teles (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa na segunda-feira 
(25), para destacar que participou, em Fernando Falcão, da inauguração de importantes 
obras realizadas na gestão do prefeito Adailton Cavalcante. 

 
 
Em seu pronunciamento, Rigo Teles destacou que o prefeito Adailton Cavalcante 
promoveu uma verdadeira revolução administrativa em todos os setores do município, 
e beneficiou a população de Fernando Falcão, especialmente os mais carentes. 
 
O parlamentar viu que nos mandatos consecutivos o prefeito melhorou a qualidade de 
vida de todos. Na ocasião, foram inaugurados e entregues à população um poço 
artesiano, no Sítio dos Arrudas, e consultórios odontológicos e um trator agrícolas. 
 
CANTEIRO DE OBRAS 
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Após inaugurar as obras, Rigo visitou as aldeias, onde os próprios caciques da Etnia 
Canela elogiaram as ações do prefeito Adailton, que desde os primeiros dias de sua 
gestão tem se preocupado com a melhoria da qualidade de vida dos indígenas. 
 
Momentos depois, Rigo percorreu obras feitas na gestão de Adailton Cavalcante, como 
estradas vicinais, postos de saúde, escolas e poços artesianos. “Fernando Falcão é 
marcado por uma administração voltada para o bem-estar da população”, disse Teles. 
 
Por fim, Rigo viu que 100% dos povoados de Fernando Falcão estão energizados, 
principalmente os da Zona Rural. “Adailton está de parabéns pelos relevantes serviços 
prestados e a Câmara Municipal, pelo total apoio à gestão do prefeito”, concluiu. 
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Glalbert Cutrim participa do encerramento do São João 2018 em Altamira 

Acompanhado de sua esposa, Elidânia Cutrim, o deputado estadual Glalbert Cutrim 
(PDT), esteve no último domingo, 24, em Altamira do Maranhão, onde, junto com o 
prefeito Ricardo Miranda (PDT), participaram do encerramento do São João 2018, no 
Arraial do Cazuzinha. 
 

 
 
Parlamentar de grande atuação no município, Glalbert se sentiu em casa e acompanhou 
as apresentações de todas as brincadeiras juninas da mesa de honra, que também 
contou com a presença de autoridades e lideranças políticas do município, entre elas, a 
vice-prefeita  Ileilda do Queijo, vereadores do município, do ex-prefeito Dr. Miranda, da 
ex-prefeita de Brejo de Areia, Ludmila Almeida, dentre outros. 
 
Dr. Ricardo agradeceu mais uma vez o apoio de Glalbert que tem contribuído com a 
gestão municipal. “A atuação de Glalbert é fundamental para conseguirmos 
proporcionar mais esse lindo São João pra vocês. Durante todo o ano, vou à São Luís em 
busca de apoio para nossa cidade, e sempre conto com o apoio do deputado, que sempre 
que pode, está aqui, conosco.” Agradeceu o prefeito. 
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Para Glalbert, estar em Altamira é se sentir em casa, já que sempre que pode, visita o 
município. “Nossa relação há muito tempo deixou de ser simplesmente política, pois 
aqui, tenho grandes amigos, e para mim, é uma grande satisfação contribuir para o 
desenvolvimento do município. Venho há cidade pelo menos uma vez durante o 
semestre e confesso pra vocês que me sinto em casa.” Disse o deputado. 
 

 
 
O Arraial do Cazuzinha foi um grande sucesso e contou com a participação de 
brincadeiras juninas de várias cidades da região. Ao final da noite, a Banda Farra da 
Gordinha fechou com chave de ouro o período junino. 
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Zé Inácio volta a sair em defesa do prefeito Indalécio Gago… 

Em discurso na Assembleia Legislativa, parlamentar reafirma que Tribunal de Justiça foi 
induzido a erro e pede revisão da decisão; veja o vídeo abaixo: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=u0zh7ZSAT7Q
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Fábio Macedo participa da cerimônia de expansão do Programa Mutirão Rua Digna 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fabio Macedo, participou nesta segunda-
feira (25), da cerimônia de expansão do Programa Mutirão Rua Digna, que agora vai 
atender 50 comunidades da Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço do Lumiar 
e Raposa). O evento contou com a presença do Governador Flávio Dino, do Vice Carlos 
Brandão e do Secretário de Trabalho e Economia Solidária Hernando Macedo. 
 
“O mutirão é uma iniciativa maravilhosa, que além de levar pavimentação às ruas de 
comunidades que tanto precisam, fomenta a geração de emprego e renda e também 
promove ressocialização de apenados, que tem a oportunidade de refazer as suas vidas 
através do trabalho, parabéns ao Governador Flávio Dino e o secretário Hernado 
Macedo”, disse Fábio. 
 
O programa Mutirão Rua realiza serviços de pavimentação com blocos intertravados de 
concreto, calçadas e meio fio e tem como objetivos a melhoria da qualidade de vida da 
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população nas vias beneficiadas, promover integração da comunidade e melhoria da 
infraestrutura rural e urbana e também gerar renda, fomentar o trabalho e a iniciativa 
popular através do sistema de mutirão. 
 
O secretário, Hernando Macedo, destacou o impacto do Rua Digna nas comunidades. 
 
“O Programa é essencial para muitas famílias e alcança diversos setores da sociedade, 
pois além de melhorar a infraestrutura, propicia geração de renda para a população local 
residente nos locais em que acontecem as obras”, afirmou Hernando. 
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Deputado Wellington denuncia irregularidades no Curso de Formação da PMMA 

 
Wellington alertou que o concurso da PMMA é marcado por irregularidades, desde a aplicação das provas  
ao curso de formação 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), utilizou a tribuna manhã desta terça-
feira (26) para denunciar diversas irregularidades no curso de formação de soldados do 
último concurso da Polícia Militar e o descumprimento de diversas ordens judiciais pela 
Secretária de Gestão e Previdência que obriga o Estado a efetuar matrícula de candidatos 
no curso, o que não ocorreu até o momento. 
 
Segundo denúncias recebidas, vários alunos que não atingiram a média em apenas uma 
disciplina nas provas realizadas na primeira fase do curso de formação, estão sendo 
eliminados do concurso. Acontece que o regimento interno do CFAP (Centro de 
Formação de Praças da PMMA), prevê no art. 103 que o aluno que aluno que não 
alcançar a média final em até quatro disciplinas, terá direito a recuperação, fato que não 
ocorreu. Além disso, diversos candidatos que foram aprovados no certame foram 
eliminados pela banca organizadora, o que motivou diversas ações judiciais com liminar 
favorável que obriga a Segep a efetuar a matrícula dos mesmos, entretanto, as decisões 
judiciais não estão sendo cumpridas com a justificativa de que não há espaço e vagas. 
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“Sabemos da necessidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar no Estado do 
Maranhão, entretanto, o último concurso está cheio de irregularidades desde a 
realização das provas até o atual momento que é o Curso de Formação. Desde o início, 
diversas medidas que não estão previstas no edital estão sendo tomadas, tornando as 
práticas ilegais. O mesmo instrumento só é usado para prejudicar o candidato, como no 
caso de alunos que não atingem a média e o próprio regimento do CFAP resguarda o 
direito de recuperação a esse aluno, o que não está acontecendo. Além disso, mais de 
100 candidatos ‘sub judice’ obtiveram decisão favorável na justiça e esperam a 
convocação para o Curso de Formação, mas não há qualquer previsão para que isso 
aconteça. Essas pessoas tiveram altos gastos com exames médicos e não estão tendo 
seus direitos, que foram assegurados pela justiça, respeitados. O TSE já deu prazo para 
que os agentes públicos efetuem a nomeação de novos servidores e por isso, Flávio tem 
acelerado o processo antes do fim do curso de formação, enquanto isso, dezenas de 
homens e mulheres largaram seus empregos, tiveram altos gastos e agora estão sendo 
eliminados de qualquer forma, o que só demonstra a pressa em realizar o concurso e seu 
caráter eleitoreiro. Por isso, solicitamos que o Governo do Estado e a Secretaria de 
Gestão e Previdência adotem as providências para cumprir as decisões judiciais e 
assegurar os direitos dos candidatos aprovados no concurso da PMMA”, disse 
Wellington. 
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Deputado Wellington cobra esclarecimentos sobre convênio de exploração portuária 

 
Wellington informou, ainda, que os fatos já foram protocolados em uma ação popular, na Justiça Federal,  
pelo advogado Thiago Brhanner Costa 

 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) pediu esclarecimentos sobre a solicitação do 
Governo do Estado à Empresa Maranhense de Administração Portuária (EMAP), para 
que o órgão realizasse repasse, no valor de R$ 80 milhões, ao Tesouro Estadual, que, 
segundo ele, seriam oriundos do convênio de exploração portuária firmado entre a 
União e o Estado. 
 
O parlamentar diz que, de acordo com o convênio firmado entre a União Federal (com a 
interveniência da CODOMAR) e o Estado do Maranhão (com a interveniência da EMAP), 
os recursos devem ser administrados pela EMAP, cabendo a ela aplicar toda a 
remuneração obtida por meio da exploração, exclusivamente, para o custeio das 
atividades delegadas, manutenção das instalações e investimentos do porto e demais 
áreas delegadas. 
 
“De acordo com as denúncias que recebemos, o Estado do Maranhão jamais repassou 
recursos à estatal administradora do Porto do Itaqui. Todas as suas instalações e seus 
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empreendimentos foram executados com recursos federais ou sob o modelo de 
arrendamentos privados”, disse o parlamentar. 
 
Wellington informou, ainda, que os fatos já foram protocolados em uma ação popular, 
na Justiça Federal, pelo advogado Thiago Brhanner Costa. De acordo com o advogado, 
“a transferência dos recursos de um órgão que apenas administra um porto federal para 
as contas do Executivo estadual é ilegal”. 
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Deputado Wellington questiona prazo de conclusão da ponte sobre o Rio Pericumã 

 
Wellington lembrou que o contrato para execução das obras foi assinado em setembro de 2016, mas só agora 
as estruturas metálicas chegaram ao canteiro 

 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) questionou o prazo, de menos de 100 dias, para 
a entrega da Ponte sobre o Rio Pericumã, entre Central e Bequimão, desejo antigo da 
população. Segundo o parlamentar, o contrato para o início das obras foi assinado em 
setembro de 2016, mas só agora, em junho deste ano, é que as estruturas metálicas 
chegaram ao canteiro. 
 
“Não somos contra a construção de obra alguma que beneficie a população. Não somos 
contra a construção da ponte. O Governo do Estado poderia ter começado as obras 
desde 2016, quando o contrato foi assinado, mas não o fez. Como é que vai construir 
uma ponte em menos de 100 dias? Afinal, o prazo de execução do contrato é de 24 
meses, terminando agora no dia 21 de setembro de 2018”, questionou o deputado 
Wellington. 
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Fábio Braga destaca resgate da cultura em São Benedito do Rio Preto e Coroatá 

 
 
O deputado Fábio Braga (SD) destacou da tribuna da Assembleia, na sessão desta 
segunda-feira (25), o resgate da cultura artística e popular nas administrações dos 
prefeitos de São Benedito do Rio Preto e Coroatá, respectivamente, Maurício Fernandes 
(PCdoB) e Luis da Amovelar Filho (PT), principalmente em relação às brincadeiras 
características do período junino. 
 
Segundo o deputado, resgatar a cultura e as tradições artísticas do município tem sido o 
forte da administração do prefeito Maurício e sua equipe de auxiliares. “E fazem 
incentivando, principalmente, os jovens e crianças a práticas saudáveis, de resgate da 
cultura do povo da região, cujos destaques são o bumba meu boi, as quadrilhas, o 
tambor de crioula, a dança portuguesa, tudo isso resgatado pelo prefeito Maurício, de 
maneira que faça com que aquela tradição seja repassada de pai para filho, de geração 
para geração”, ressaltou. 
 
O deputado frisou, ainda, que Coroatá também está resgatando um São João belíssimo, 
com uma praça inteira dedicada aos festejos juninos. “As atividades artísticas e culturais 
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do município estão sendo resgatadas pela administração do prefeito Luis da 
Amovelar”, pontuou. 
 
Visita do governador 
 
Fábio Braga anunciou a visita do governador Flávio Dino (PCdoB) ao município de 
Coroatá nesta terça-feira (26), para inaugurar várias obras, dentre elas, a nova Delegacia 
de Polícia, várias vias pavimentadas pelo programa “Mais Asfalto” e sistemas de 
abastecimento de água. 
 
Ao concluir seu pronunciamento, o deputado destacou a melhoria na segurança pública 
no município de Coroatá, fato que ele atribui ser resultado da prática ostensiva de 
policiamento adotada pelos comandantes militares locais. De acordo com Braga, a 
medida tem feito com que Coroatá reduza os índices de violência. 
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Deputado Fábio Macedo participa de cerimônia de expansão do Programa Mutirão Rua 
Digna 

 
 
O vice-presidente da Assembleia Legislativa, deputado Fábio Macedo (PDT), participou, 
na segunda-feira (25), da cerimônia de expansão do Programa Mutirão Rua Digna, que 
agora vai atender 50 comunidades da Grande Ilha (São Luís, São José de Ribamar, Paço 
do Lumiar e Raposa). 
 
O evento contou com a presença do governador Flávio Dino, do vice-governador, Carlos 
Brandão, e do secretário de Estado do Trabalho e da Economia Solidária, Hernando 
Macedo. 
 
“O mutirão é uma iniciativa maravilhosa, que, além de levar pavimentação às ruas de 
comunidades que tanto precisam, fomenta a geração de emprego e renda e, também, 
promove a ressocialização de apenados, que têm a oportunidade de refazer as suas 
vidas através do trabalho. Parabéns ao governador Flávio Dino e ao secretário 
Hernando Macedo”, afirmou Fábio Macedo. 
 
O programa Mutirão Rua Digna realiza serviços de pavimentação com blocos 
intertravados de concreto, calçadas e meio-fio, e tem como objetivos a melhoria da 
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qualidade de vida da população nas vias beneficiadas, promover integração da 
comunidade e melhoria da infraestrutura rural e urbana, além de gerar renda, fomentar 
o trabalho e a iniciativa popular, através do sistema de mutirão. 
 
“O governo vem promovendo mudanças de realidades através de programas, que 
visam dar dignidade e melhoria na qualidade de vida da população. Um desses 
programas é o Mutirão Rua Digna, que atende demandas imediatas dos bairros e 
promove a integração das comunidades”, disse o governador Flávio Dino. 
 
Já o secretário Hernando Macedo destacou o impacto do Rua Digna nas comunidades. 
Segundo ele, o programa é essencial para muitas famílias e alcança diversos setores da 
sociedade, melhorando a infraestrutura e também gerando renda para a população 
residente nos locais em que acontecem as obras. 

  



 

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

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

ASSUNTO: Glalbert acompanha Arraial do Cazuzinha em Altamira 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/06/2018 

Glalbert acompanha Arraial do Cazuzinha em Altamira 

 
 
Acompanhado de sua esposa, Elidânia Cutrim, o deputado estadual Glalbert Cutrim 
(PDT), esteve no domingo, 24, em Altamira do Maranhão, onde, junto com o prefeito 
Ricardo Miranda (PDT), participaram do encerramento do São João 2018, no Arraial do 
Cazuzinha. 
 
Parlamentar de grande atuação no município, Glalbert se sentiu em casa e acompanhou 
as apresentações de todas as brincadeiras juninas da mesa de honra, que também 
contou com a presença de autoridades e lideranças políticas do município, entre elas, a 
vice-prefeita Ileilda do Queijo, vereadores do município, do ex-prefeito Dr. Miranda, da 
ex-prefeita de Brejo de Areia, Ludmila Almeida, dentre outros. 
 
Dr. Ricardo agradeceu mais uma vez o apoio de Glalbert que tem contribuído com a 
gestão municipal. “A atuação de Glalbert é fundamental para conseguirmos 
proporcionar mais esse lindo São João para vocês. Durante todo o ano, vou à São Luís 
em busca de apoio para nossa cidade, e sempre conto com o apoio do deputado, que 
sempre que pode, está aqui, conosco.” Agradeceu o prefeito. 
 
Para Glalbert, estar em Altamira é se sentir em casa, já que sempre que pode, visita o 
município. “Nossa relação há muito tempo deixou de ser simplesmente política, pois 
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aqui, tenho grandes amigos, e para mim, é uma grande satisfação contribuir para o 
desenvolvimento do município. Venho há cidade pelo menos uma vez durante o 
semestre e confesso para vocês que me sinto em casa”, disse o deputado. 
 
O Arraial do Cazuzinha foi um grande sucesso e contou com a participação de 
brincadeiras juninas de várias cidades da região. Ao final da noite, a Banda Farra da 
Gordinha fechou com chave de ouro o período junino. 
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Vereadores defendem afastamento do prefeito de Araioses 

 
 
Todos os 13 vereadores de Araioses vieram a São Luís em busca de apoio das autoridades 
competentes para restabelecer a normalidade administrativa naquele município. Eles 
foram recebidos nesta terça-feira (26) na presidência da Assembleia Legislativa do 
Maranhão, em audiência solicitada pelo deputado César Pires (PV), e defendem o 
afastamento do atual prefeito, Cristino Gonçalves de Araújo. 
 
“Os vereadores são porta-vozes do descontentamento da população de Araioses, que 
está prejudicada pela falta de merenda e transporte escolar, sem medicamentos nas 
unidades de saúde, transitando em ruas esburacadas e sem iluminação pública. Nós 
apoiamos a Câmara Municipal nessa luta pela regularização de todos os serviços 
públicos”, enfatizou César Pires. 
 
Segundo relataram os vereadores, as crianças estão sendo prejudicadas pelo caos nas 
escolas municipais, e falta até medicamentos básicos para hipertensos e diabéticos nas 
unidades de saúde, que funcionam de forma precária. Além disso, eles afirmam que o 
prefeito Cristino Gonçalves se ausenta da cidade para não resolver os problemas da 
população. 
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Na reunião em que receberam todo o apoio do presidente da Assembleia, Othelino Neto, 
e dos deputados Júnior Verde, Edilázio Júnior e Paulo Neto, o presidente da Câmara 
Municipal, Elson Nascimento Coutinho Silva, disse que a intenção dos vereadores é 
mostrar ao Maranhão o sofrimento por que passa a população de Araioses e cobrar 
providências. “Já instalamos a segunda comissão processante, mas nossos trabalhos 
foram suspensos pela Justiça estadual. As irregularidades são inúmeras e o prefeito 
precisa ser responsabilizado”, declarou ele. 
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Wellington denuncia irregularidades no Curso de Formação da PM 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), utilizou a tribuna manhã desta terça-
feira (26) para denunciar diversas irregularidades no curso de formação de soldados do 
último concurso da Polícia Militar e o descumprimento de diversas ordens judiciais pela 
Secretária de Gestão e Previdência que obriga o Estado a efetuar matrícula de candidatos 
no curso, o que não ocorreu até o momento. 
 
Segundo denúncias recebidas, vários alunos que não atingiram a média em apenas uma 
disciplina nas provas realizadas na primeira fase do curso de formação, estão sendo 
eliminados do concurso. 
 
Acontece que o regimento interno do CFAP (Centro de Formação de Praças da PMMA), 
prevê no art. 103 que o aluno que não alcançar a média final em até quatro disciplinas, 
terá direito a recuperação, fato que não ocorreu. 
 
Além disso, diversos candidatos que foram aprovados no certame foram eliminados pela 
banca organizadora, o que motivou diversas ações judiciais com liminar favorável que 
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obriga a SEGEP a efetuar a matrícula dos mesmos, entretanto, as decisões judiciais não 
estão sendo cumpridas com a justificativa de que não há espaço e vagas. 
 
“Sabemos da necessidade de aumentar o efetivo da Polícia Militar no Estado do 
Maranhão, entretanto, o último concurso está cheio de irregularidades desde a 
realização das provas até o atual momento que é o Curso de Formação. Desde o início, 
diversas medidas que não estão previstas no edital estão sendo tomadas, tornando as 
práticas ilegais. O mesmo instrumento só é usado para prejudicar o candidato, como no 
caso de alunos que não atingem a média e o próprio regimento do CFAP resguarda o 
direito de recuperação a esse aluno, o que não está acontecendo. Além disso, mais de 
100 candidatos ‘sub judice’ obtiveram decisão favorável na justiça e esperam a 
convocação para o Curso de Formação, mas não há qualquer previsão para que isso 
aconteça. Essas pessoas tiveram altos gastos com exames médicos e não estão tendo 
seus direitos, que foram assegurados pela justiça, respeitados. O TSE já deu prazo para 
que os agentes públicos efetuem a nomeação de novos servidores e por isso, Flávio tem 
acelerado o processo antes do fim do curso de formação, enquanto isso, dezenas de 
homens e mulheres largaram seus empregos, tiveram altos gastos e agora estão sendo 
eliminados de qualquer forma, o que só demonstra a pressa em realizar o concurso e seu 
caráter eleitoreiro. Por isso, solicitamos que o Governo do Estado e a Secretaria de 
Gestão e Previdência adotem as providências para cumprir as decisões judiciais e 
assegurar os direitos dos candidatos aprovados no concurso da PMMA”, disse 
Wellington. 
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Vereadores de Araioses pedem apoio à Assembleia para solicionar caos na cidade 

 
 
Uma comitiva de deputados recebeu todos os 13 vereadores do município de Araioses. 
O presidente da Assembleia, Othelino Neto (PCdoB), acompanhado dos deputados César 
Pires (PV), Júnior Verde (PRB), Paulo Neto (DEM) e Edilázio Júnior (PSD), reuniu-se, nesta 
terça-feira (26), com vereadores que pediram o apoio do Parlamento Estadual na 
resolução de vários problemas, que, segundo eles, vêm acontecendo no município. 
 
De acordo com os legisladores municipais, a população está sendo prejudicada pela 
deficiência dos serviços de saúde, falta de merenda escolar, além de indícios de 
irregularidades na administração pública. Eles pedem o afastamento do prefeito Cristino 
Araújo. 
 
“Nós ouvimos as reclamações dos 13 vereadores, que compõem a Câmara Municipal de 
Araioses. Ouvimos as reclamações e desejamos que a cidade volte, o quanto antes, à 
normalidade. Eles, inclusive, vão visitar representantes do Poder Judiciário e do 
Ministério Público. Nós lamentamos que a cidade esteja enfrentando essa turbulência 
política e, para que a população não continue sendo punida, esperamos que, 
rapidamente, tenha um desfecho, para que os serviços públicos possam voltar a chegar 
às pessoas”, assinalou o deputado Othelino Neto. 
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Segundo o deputado Júnior Verde, as demandas apresentadas são legítimas 
Ele dissse que é importante a união dos agentes públicos para buscar uma solução a 
favor da população. “São reivindicações que, na verdade, são gritos da sociedade, para 
que nós possamos, como parlamentares, acolher essas iniciativas, no sentido de levar a 
educação, a saúde e a infraestrutura necessária. A Câmara tem, inclusive, uma Comissão 
Processante apurando essas irregularidades. Precisamos unir forças em defesa da 
sociedade de Araioses”, afirmou. 
 
O presidente da Câmara Municipal, vereador Elson Coutinho, ressaltou que a comitiva 
veio pedir o apoio do Parlamento Estadual, para que seja encontrada uma solução, o 
mais rápido possível, para os problemas de Araioses. “Viemos buscar o apoio dos 
deputados para mostrar a realidade do nosso município, o que estamos sofrendo. Não é 
à toa que estamos aqui, os 13 vereadores, a Câmara em peso, a favor da população, 
mostrando as dificuldades de Araioses e o abandono”, disse. 
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Em pronunciamento na Assembleia Legislativa, o deputado Bira do Pindaré anunciou a 
ampliação do Programa Rua Digna, do governo do Estado que em suas palavras “já é um 
sucesso pela sua concepção absolutamente inovadora que se apresenta para a 
população como um exemplo emblemático de que, mesmo nas condições adversas de 
crise, é possível fazer alguma coisa em favor do povo”. 
Bira descreveu que o Programa Rua Digna beneficia as comunidades mais carentes 
levando pavimentação com blocos de cimento (bloquetes) fabricados pelos apenados de 
Pedrinhas. Esse trabalho implica em outra ação social, pois os presos são beneficiados 
com a redução das penas por cada dia trabalhado, o que está previsto na Lei de 
Execuções Penais. 
Sob coordenação de entidades comunitárias, o programa se desenvolve com mão de 
obra local, de formas que os recursos aplicados ficam nas próprias comunidades. Bira 
parabenizou a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária pelo sucesso do programa, 
bem como o secretário Hernando Macedo pela nova etapa do “Rua Digna” que 
contemplará 50 comunidades gerando algo em torno de 2.500 empregos diretos. 
Bira do Pindaré informou também sobre a presença do governador Flávio Dino nesta 
terça-feira em diversos municípios do Estado, entre eles Coroatá e Timon. Coroatá 
recebe uma nova Delegacia da Polícia Civil e ali será anunciada uma nova etapa do 
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Programa Mais Asfalto. No município, a cidade receberá 10 quilômetros de 
pavimentação e o povoado Gonçalo será beneficiado com abastecimento d’agua. 
Em Timon, o governador entrega, hoje, o Colégio Militar de Timon que, além das 
estruturas físicas, contará também com laboratórios para o desenvolvimento curricular 
dos estudantes. Bira parabenizou os secretários Clayton Noleto e Felipe Camarão e a 
Secretaria de Segurança pela presença do Colégio Militar em Timon.    
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Maura Jorge: de factóide sem futuro a porta-voz da direita bolsonarista na corrida 
eleitoral no Maranhão 

 
Maura Jorge: laço firme com Jair Bolsonaro no estado 

 
De aliada de primeira hora desde que entrou na política seguindo os passos dos pais, que 
dominaram a política de Lago da Pedra e vizinhanças por décadas, a ex-deputada 
estadual e ex-prefeita Maura Jorge (PSL) começou a abrir o seu próprio caminho e agora 
ganha o status de “fator de preocupação” do Grupo Sarney. Tratada como um factóide 
inventado pelo deputado federal Aluísio Mendes para dar lastro à construção do 
Podemos no Maranhão – partido que tem o senador paranaense Álvaro Dias como 
candidato a presidente -, o projeto de chegar ao Palácio dos Leões, que deveria ser 
arquivado tão logo o Grupo Sarney definisse o seu projeto para a corrida governamental, 
ganhou outro rumo quando Maura Jorge percebeu que poderia ocupar um lugar no 
cenário político estadual e encontrou no projeto presidencial de Jair Bolsonaro (PSL) a 
oportunidade que precisava para seguir o seu próprio rumo. 
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Talhada no xadrez político estadual, no qual inicialmente trilho o seu irmão, o deputado 
Waldir Jorge (PFL), ex-prefeito de Lago da Pedra e um dos fundadores da Famem e morto 
tragicamente num acidente aéreo ocorrido durante a campanha eleitoral de 1994, 
Maura Jorge atuou claramente como linha de frente do Grupo Sarney, seja como 
deputada estadual, secretária de Estado em Governo de Roseana Sarney, e finalmente 
como prefeita de Lago da Pedra por dois mandatos. E certamente permaneceria nessa 
linha candidatando-se a deputada estadual ou a deputada federal. Afinal, um confronto 
que travou com o governador Flávio Dino (PCdoB) na praça central de Lago da Pedra, em 
2016, eliminou qualquer possibilidade de uma convivência política com o chefe do 
Executivo estadual e seu partido. 
 
A guinada que mudaria radicalmente seu projeto político se deu quando o deputado 
federal Aluísio Mendes (???) a estimulou a candidatar-se ao Governo do Estado. A ideia 
inicial era dar consistência ao Podemos no Maranhão, só que a candidatura ao Palácio 
dos Leões seria arquivada ni momento adequado, com Maura Jorge se candidatando à 
Assembleia Legislativa ou à Câmara Federal. Tal estratégia foi levada a cabo por semanas 
seguidas. Ganhou impulso quando o presidenciável do Podemos, senador Álvaro Dias, 
veio ao Maranhão e incensou sua pré-candidatura ao Palácio dos Leões. A visita injetou-
lhe ânimo, convencendo-a de que quando chegou a hora de desativar a pré-candidatura 
ao Governo, Maura Jorge já havia se encantado pela ideia e decidiu mantê-la. Sua reação 
surpreendeu ao “mentor” Aluísio Mendes, que de repente se encontrou numa “saia 
justa” diante de Roseana Sarney. Assim, de aliada de primeira hora, Maura Jorge de 
transformou num “problema” para o Grupo Sarney. Ela própria, claro, ficou incomodada 
com o imbróglio, mas decidiu seguir em frente com a pré-candidatura. 
 
A segunda guinada radical nesse projeto inicialmente sem pé, sem cabeça e sem futuro 
aconteceu quando Maura Jorge, atenta ao cenário nacional, identificou o projeto de Jair 
Bolsonaro (PSL) como o seu caminho. Não tinha nenhuma identificação com Álvaro Dias, 
avaliando que ele não decolaria no Maranhão. Assim, foi a Brasília e apresentou a Jair 
Bolsonaro a pretensão de ser o seu braço no estado, pois tinha se identificado como o 
seu discurso de direita radical e conservadora. O presidenciável dispensou o Coronel 
Ribamar Pinheiro (PSL), que lançara sua pré-candidatura ao Governo do Estado como a 
voz bolsonarista no Maranhão, vendo na ex-prefeita de Lago da Pedra o caminho para 
se propagar no estado. E confirmou isso com todas as letras na visita que fez ao 
Maranhão duas semanas atrás, quando apresentou-a como sua porta-voz e como sua 
candidata a governadora. 
 
A vinculação a Jair Bolsonaro injetou gás na movimentação política de Maura Jorge, cuja 
candidatura passou a ser vista como um fato a ser levado em conta, a começar pela sua 
posição nas pesquisas mais recentes, à frente do senador Roberto Rocha, pré-candidato 
do PSDB, e de Ricardo Murad, pré-candidato do PRP, e próxima do deputado Eduardo 
Braide (PMN). A nova situação de Maura Jorge vem incomodando principalmente a ex-
governadora Roseana Sarney, que enxerga na agora ponta de lança bolsonarista no 
Maranhão um fator que pode contribuir para levar a disputa governamental no 
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Maranhão para um improvável segundo turno, mas também com o um fator de risco ao 
seu projeto eleitoral. 
 
O que é evidente e indiscutível é que Maura Jorge entrou nesse processo eleitoral como 
um factóide destinado a ter vida curta, mas que mostrou faro político, afastou-se do 
Grupo Sarney, mexeu com as pedras certas e encontrou em Jair Bolsonaro o gás que 
precisava para causar incômodo na corrida ao Palácio dos Leões. 

 

 


