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Presidente da Assembleia discute com secretário obras da estrada que liga Paulino Neves 
a Barreirinhas 

 
 
Em reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), nesta quarta-feira (27), o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), tratou do início 
das obras de pavimentação da estrada que liga Paulino Neves a Barreirinhas. 
Acompanhado do ex-prefeito de Paulino Neves e atual presidente do Iterma (Instituto 
de Colonização e Terras do Maranhão), Raimundo Lídio, ele foi recebido pelo titular da 
pasta, Clayton Noleto. 
 
Na reunião, entre outros pontos, foram discutidos o início da pavimentação da estrada 
que liga Paulino Neves a Barreirinhas, um sonho antigo da população da região. O 
deputado Othelino Neto afirmou que a obra é de suma importância para o estado, uma 
vez que ligará, em definitivo, o litoral do Maranhão ao do Piauí e do Ceará. 
 
“O secretário Clayton nos deu a boa notícia de que, já nos próximos dias, a empresa vai 
começar a executar a obra e, em um curto espaço de tempo, ela estará pronta. É um 
marco para o Maranhão, porque vai ligar, em definitivo e com estradas pavimentadas, o 
litoral do Maranhão ao do Piauí e, consequentemente, ao do Ceará”, assinalou. 
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O parlamentar ressaltou, ainda, que a região é uma das mais bonitas do país e com um 
potencial turístico significativo. “É uma das regiões mais bonitas do país e, talvez, até do 
mundo, com um potencial turístico muito grande, que pode e deve gerar muito emprego 
e renda naquela região.  Agora, finalmente, com a interligação por completo, vai mudar 
para melhor a vida da população”, destacou. 
 
Segundo o secretário Clayton Noleto, já foi realizado o calçamento de um terço do 
trecho, na passagem pelos povoados, em parceria com a empresa de energia eólica. Ele 
também garantiu que, na próxima semana, serão intensificadas as obras da segunda 
etapa e, em um prazo de 120 dias, a estrada estará pavimentada e com a trafegabilidade 
garantida. 
 
“Já licitamos a obra. A empresa já está mobilizada e o canteiro de obras todo organizado. 
Conversamos com a representação da empresa, que nos informou que, na próxima 
semana, vai intensificar as atividades de terraplanagem, de preparo do solo, e, no prazo 
de 120 dias, nós teremos mais esse sonho realizado”, completou. 
 
Raimundo Lídio pontuou que a estrada é muito esperada pela população da região dos 
Lençóis Maranhenses e, após a conclusão, apresentará todo o potencial turístico de 
Paulino Neves. “Paulino Neves apresentará para o país, e para o mundo, um grande 
potencial turístico. Graças à ação forte do governador Flávio Dino, do secretário Clayton 
Noleto e de uma parceria com o deputado Othelino, estamos conseguindo, 
definitivamente, chegar a esse ponto de desenvolvimento”, disse. 

 

  



 

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: 
Parlamentares prestigiam sotaque da festança junina 

em São Luís 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 28/06/2018 

Parlamentares prestigiam sotaque da festança junina em São Luís 

 
 
Um balaio de ritmos encantou a comunidade e adjacências do arraial do Residencial José 
Reinaldo Tavares, na noite da última segunda-feira (25). 
 
A animação tomou conta dos brincantes, dos espectadores e das apresentações rítmicas, 
como a do Boi Brilho da Terra que embalou a multidão. 
 
A admiração da festança junina maravilhou os vereadores Osmar Filho (PDT), Pedro 
Lucas Fernandes (PTB), e o deputado estadual, Edivaldo Holanda (PTC) que 
acompanharam a festividade. 
 
A programação se estendeu com a sonoridade da música popular maranhense.  Para o 
vereador Osmar Filho que em 2007, foi padrinho da brincadeira, foi uma honra apreciar 
mais uma vez a cultura maranhense. “Orgulho define participar desse momento, 
agradeço o convite do Batalha, líder comunitário do residencial, por acreditar em nosso 
apoio junto às culturas populares”, finalizou. 
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Timonenses ganham novo CAIC e ainda serão contemplados com primeiro Parque 
Ambiental 

 
 
“Eu olho para Timon como uma das cidades mais importantes do Maranhão”. Foi essa 
a fala do Governador Flávio Dino durante a solenidade de entrega da reforma do CAIC, 
que agora é a sede oficial da Escola Militar Tiradentes V. Essa é a décima vez que o gestor 
estadual vem à cidade e, através da forte parceria que mantém com o prefeito Luciano 
Leitoa, têm sido tornado real grandes obras para melhorar a vida da população. A 
articulação do deputado Rafael Leitoa foi determinante para que esse grande sonho se 
tornasse realidade, já que a escola Militar veio à Timon graças a seu requerimento. 
 
Estiveram presentes os deputados federais Weverton Rocha e Elisiane Gama, os 
deputados estaduais Rafael Leitoa e Bira do Pindaré, secretários de estado, o vice-
prefeito, João Rodolfo, além de demais autoridades municipais locais e de cidades 
vizinhas. O palco foi montado na rua totalmente revitalizada pela prefeitura com 
asfaltamento e a população se fez presente. 
 
Com investimentos que chegam a mais de 5 milhões de reais, o novo equipamento 
educacional da cidade conta com 20 salas de aula, laboratórios de Química e Física, 
Robótica, Artes, Informática, Matemática, Biologia, além de sala de dança auditório, 
refeitório, ginásio poliesportivo e salas para o setor administrativo, atendendo em média 
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850 estudantes de Ensino Fundamental e Ensino Médio, distribuídos nos dois turnos de 
funcionamento, manhã e tarde. 
 
Fruto da luta do deputado Rafael Leitoa para trazer a escola Militar para Timon, a 
reforma do, antes abandonado, CAIC veio complementar a educação de qualidade de 
Timon. “Nós só queremos agradecer a todos os envolvidos e dizer que isso é um esforço 
grandioso que estamos fazendo para trazer à nossa cidade dignidade e oportunidade 
aos jovens”, disse o deputado. 
 

 
 
“Estive aqui visitando as obras de reforma e recebi um pedido dos estudantes e do 
Major Sousa para que nós pudéssemos colocar a cereja, que eram os laboratórios da 
escola, e eu me comprometi com a emenda e o governador já autorizou”, disse o 
deputado Bira do Pindaré, que fez parte do processo de melhoria na escola. 
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Emocionado e contente com a recepção, o Governador recebeu aplausos e 
agradecimentos dos estudantes. “Para mim, nada é mais importante do que inaugurar 
uma escola, porque escola é esperança, é oportunidade, escola é igualdade, é justiça 
social. Hoje, é a quinta escola que estamos inaugurando em um único dia”, disse Flávio 
Dino, acrescentando ainda: “quem governa no Maranhão tem que olhar para quem não 
é visto e é por isso que eu não recuso nenhum pedido de Timon porque, 
tradicionalmente, quem governava este Estado olhava Timon quase como um bairro 
de Teresina e eu olho para Timon como uma das cidades mais importantes do 
Maranhão”. 
 
Atento às palavras do governador, o prefeito Luciano Leitoa agradeceu em seu discurso 
o empenho dos parceiros de Timon nas esferas estadual e federal, em especial Flávio 
Dino. “Se voltarmos no tempo um ano atrás, esse lugar era de medo e reunia coisas 
ruins para a cidade e para os moradores dessa região. Nós ficamos gratos por tudo que 
vem sendo feito na nossa cidade, seja com a obra do CAIC, a reforma da Ceasa e agora 
o nosso primeiro Parque Ambiental”, disse o prefeito. 
 
Além de entregar a obra, o governador completou a felicidade com mais um importante 
investimento para cidade. Durante a solenidade, foi assinada a ordem de serviço do 
Parque Ambiental Sucupira, que vai ter um investimento de mais de 5 milhões de reais 
e vai mudar a realidade de toda uma região da cidade, oferecendo a todos os timonenses 
um local para visitação, prática de esportes, lazer e orgulho para a cidade. 
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Zé Inácio e bibliotecários se reúnem com o Secretário de Educação do Estado 

 
 
Como encaminhamento da audiência pública realizada no último dia 12 deste mês, que 
debateu a Lei nº 12.244, de 24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Lula, que 
dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas instituições de ensino do 
Brasil, o Deputado Zé Inácio (PT) e representantes do Conselho Estadual de 
Biblioteconomia reuniram-se, com o Secretário Estadual de Educação, Felipe Camarão. 
 
Durante a reunião os representantes dos bibliotecários expuseram suas reivindicações, 
como a universalização das bibliotecas e reestruturação das bibliotecas já existentes, 
assim como a realização de concurso público para o cargo de bibliotecário. 
 
O secretario Felipe Camarão confirmou que será realizado, ainda este ano, concurso 
público que irá contemplar a categoria, bem como a realização de seletivos. 
 
Como encaminhamentos dessa reunião ficou definida a criação de um grupo de trabalho 
para supervisionar o sistema estadual de bibliotecas escolares, onde dois membros da 
Comissão de Educação da AL devem ser indicados, e demais pela SEDUC, SECULT, UFMA 
(Coordenação do curso e biblioteconomia), Conselho estadual de biblioteconomia e 
Observatório. 
 
Também foi sugerido o desenvolvimento de métodos para aumentar o IDEB e 
desenvolver um novo modelo de Escolas Dignas que contemplem bibliotecas. 
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Júnior Verde conduz reuniões para debater a convalidação dos “sub judice” da Polícia 
Militar e a segurança no transporte coletivo 

Sob a presidência do deputado Júnior Verde (PRB), as Comissões de Administração e de 
Segurança da Assembleia Legislativa realizaram audiência pública, na última terça-feira 
(26), no Plenarinho, para discutir a problemática da segurança no Transporte Coletivo 
Remunerado de Passageiros Semiurbano e Intermunicipal e a convalidação dos militares 
e bombeiros sub judicenomeados pelo Governo do Estado. O deputado Wellington do 
Curso (PSDB) participou do debate, que contou ainda com representantes de sindicatos 
e cooperativas da categoria. 
 

 
 
Em relação aos militares sub judice do concurso da Polícia Militar de 2012 e 2017, 
nomeados em 2014, 2015, 2016 e 2017 (já em atividade, mas que ainda correm risco de 
perder os cargos em razão do processo na justiça ainda não ter transitado e julgado, ou 
seja, ainda caber recurso), ficou decidido que um documento será encaminhado ao 
governador do Estado, por intermédio do deputado Júnior Verde, relatando todas as 
situações. 
 
O advogado dos militares sub judice, Edilson Máximo Araújo da Silva, disse que a 
situação desses militares só terá segurança jurídica quando a administração pública 



 

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 

estadual convalidar os atos administrativos de nomeação de todos eles. “A questão não 
é a de que o Estado recorreu, mas da remessa necessária para a instância de segundo 
grau, o que pode implicar em nova apreciação da justiça e uma decisão desfavorável”, 
esclareceu. 
 

 
 
O deputado Júnior Verde esclareceu que, em maio, apresentou a Indicação 366, com 
encaminhamento de ofício ao governador do Estado, ao secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela, e ao comandante da Polícia Militar, coronel Jorge 
Luongo, solicitando a apreciação da Lei 9.784/99, que trata e permite a convalidação 
jurídica de todos os policiais militares e bombeiros nos anos de 2015/2016/2017, em 
torno de 2 mil nomeados do concurso da PMMA e CBMMA, de 2012. 
 
O deputado Wellington do Curso disse que “a situação dos sub judice tem implicações 
na segurança pública da sociedade e no direito do agente de segurança pública ter 
segurança jurídica”. 
 
Falta de segurança no transporte coletivo urbano e semiurbano 
 
O presidente do Sindicato dos Usuários de Transporte Coletivo Urbano, Semiurbano, 
Rodoviário e Aéreo do Maranhão, Paulo Henrique Silva, destacou o empenho da Polícia 
Militar, mas lembrou que ainda falta segurança nos meios de transporte, principalmente 
na zona rural de São Luís. “O número de assaltos cresceu, não só com os motoristas e 
cobradores, mas também com os usuários que, além de serem assaltados, são agredidos. 
Uma situação que precisa ser imediatamente resolvida”, afirmou. 
 
Gabriel Ferreira, presidente do Sindicato do Transporte Alternativo do Maranhão, 
chamou atenção para as regiões da Cidade Operária, Mercado Central, João de Deus e 
São José de Ribamar. “Quem roda por esses lugares, sofre assalto praticamente todos os 
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dias. Os cobradores e motoristas já têm medo dos próprios passageiros. Os militares 
precisam atuar mais de perto e com mais agilidade, porque está complicado trabalhar”, 
contou. 
 
Em seguida, o promotor de Justiça, José Cláudio Cabral, apresentou a contribuição do 
Ministério Público para mudar o cenário de insegurança e de violência nos transportes 
que circulam na capital e interior. “Estamos usando tecnologia para mapear a Grande 
Ilha de São Luís, como os locais, horários e dias da semana de maiores ocorrências. Esses 
números são repassados à Polícia Militar, que é quem fica responsável por elaborar 
estratégias de combate à criminalidade”, explicou. 
 
Para Wellington do Curso (PSDB), a população precisa de mais ações enérgicas em 
relação à segurança. “Falar de transporte é falar de qualidade de vida. A quantidade de 
assaltos para quem utiliza os transportes na grande Ilha é uma preocupação de quem 
utiliza transporte sem segurança”, pontuou o parlamentar. 
 

 
 
Depois de ouvir os relatos, Júnior Verde, presidente da Comissão de Administração, disse 
que ficou claro que a falta de segurança nos meios de transporte coletivo é uma 
reclamação constante. O parlamentar garantiu que o Governo do Estado “será 
provocado para fazer intervenções em diferentes pontos da capital, principalmente nos 
locais de maior vulnerabilidade, conforme relatos feitos na audiência”. 
 
“Nós provocamos esse momento com seguimentos do transporte coletivo 
complementar, porque os usuários estão vulneráveis a assaltos, diariamente. Uma 
situação lamentável, que vamos levar à Secretaria de Segurança para que tome 
providências urgentes e a tranquilidade chegue a todos que utilizam os ônibus e vans”, 
acentuou Verde. 
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Deputado Antônio Pereira destaca luta para implantar cursos de Medicina em Imperatriz 

O deputado Antônio Pereira (DEM) ocupou a tribuna da Assembleia na terça-feira (26), 
para destacar sua luta para implantar cursos de Medicina em Imperatriz, e proporcionar 
aos estudantes filhos das famílias humildes da região Tocantina, a chance de fazer uma 
universidade pública, ter um curso superior e mudar a realidade dos familiares e da 
sociedade. 
 

 
 
Em sem pronunciamento, o deputado Antônio Pereira ressaltou seu trabalho para 
conseguir os cursos, desde os primeiros dias dos seus quatro mandatos, e parabenizou 
o governador Flávio Dino, que durante visita à região Tocantina, anunciou a implantação 
do curso de Medicina da UEMASUL 
 
em Imperatriz, a maior e mais importante cidade da região Sul do Maranhão. 
 
Antônio Pereira disse que sua luta para garantir a instalação de um Curso de Medicina 
da UEMA na cidade de Imperatriz é antiga. O democrata lembrou que, em 2003, no início 
do seu primeiro mandato, encaminhou indicação, anexa a anteprojeto de lei, pedindo a 
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instalação do curso, que já existia em Caxias, mas o então governador apresentou 
dificuldades. 
 
PLEITO DA POPULAÇÃO 
 
Em sua fala, Antônio Pereira afirmou que o Curso de Medicina é necessário para a 
população, que reclamava o benefício das autoridades competentes. “Eu mesmo me 
formei em medicina no ano de 1979, na cidade de Belém, no Pará, onde, há mais de 50 
anos, já existiam dois cursos de Medicina: um na universidade estadual e outro na 
universidade federal”, disse. 
 
O democrata lembrou que hoje a cidade de Imperatriz se transformou em um polo de 
ensino superior. “Conseguimos levar e implantar os cursos de Medicina da Universidade 
Federal do Maranhão (UFMA) e da Universidade CEUMA. Finalmente, o Estado já 
começa a se movimentar para implantar o Curso de Medicina, da Universidade do Sul do 
Maranhão”, assinalou. 
 
Para Antônio Pereira, Medicina ainda é o curso mais almejado pelos nossos estudantes, 
pois traz perspectivas de futuro promissor para eles, suas famílias e para a sociedade. “É 
o curso mais procurado, talvez o mais sonhado e desejado. Quando você implanta cursos 
de Medicina, como em Imperatriz, fortalece o polo universitário como um todo”, 
concluiu. 
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Júnior Verde busca mais transparência e celeridade no processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Maranhão 

O deputado estadual Júnior Verde (PRB) conduziu reunião na sede do Tribunal Regional 
do Trabalho (TRE) para tratar sobre o processo unificado de escolha para Conselheiro 
Tutelar no Maranhão por meio de urnas eletrônicas, com o objetivo de dar maior 
confiabilidade e segurança no pleito. 
 

 
 
Participaram do encontro o presidente do TRE-MA, desembargador Ricardo Duailibe, e 
representantes do Ministério Público; da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros 
Tutelares do Estado do Maranhão (ACECTMA); do Conselho Estadual de Defesa da 
Criança e do Adolescente (CEDCA); da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e 
Participação Popular (SEDIHPOP); e do Fórum do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de São José de Ribamar. 
 
“A iniciativa é importante para o processo de transparência e segurança, dando 
celeridade à escolha dos conselheiros tutelares no Maranhão, que visam a defesa dos 
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direitos das nossas crianças e adolescentes”, defendeu Júnior Verde, que foi autor da 
Indicação que solicita a mudança. 
 
O presidente do TRE-MA sinalizou com a possibilidade da realização desse processo de 
escolha. “Faremos estudos e levantamentos de dados dos municípios que ofereçam 
condições reais para que se faça a eleição”, explicou. 
 
Os órgãos que participaram da reunião por meio de seus representantes se 
comprometeram a articular uma consulta aos municípios que desejam o processo 
eletrônico. “Espero que a próxima eleição dos conselheiros já seja feita nas urnas 
eletrônicas”, acrescentou o parlamentar. 
 

 
 
Na ocasião, foi firmada também uma parceria que garantirá a participação do TRE-MA 
na abertura do XV Encontro de Formação de Conselheiros (as) e Ex-Conselheiros (as) 
Tutelares da Região do Munim, que acontecerá nos dias 18 a 20 de julho, com o tema 
“PROCESSO UNIFICADO DE ESCOLHA PARA CONSELHEIRO TUTELAR”. 
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Parlamentar debate convalidação dos “sub judice” da Polícia Militar e a segurança no 
transporte coletivo maranhense 

 
 
Sob a presidência do deputado Júnior Verde (PRB), as Comissões de Administração e de 
Segurança da Assembleia Legislativa realizaram audiência pública, terça-feira (26), para 
discutir a problemática da segurança no Transporte Coletivo Remunerado de Passageiros 
Semiurbano e Intermunicipal e a convalidação dos militares e bombeiros sub 
judicenomeados pelo Governo do Estado.  
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) participou do debate, que contou ainda com 
representantes de sindicatos e cooperativas da categoria. 
 
Em relação aos militares sub judice do concurso da Polícia Militar de 2012 e 2017, 
nomeados em 2014, 2015, 2016 e 2017 (já em atividade, mas que ainda correm risco de 
perder os cargos em razão do processo na justiça ainda não ter transitado e julgado, ou 
seja, ainda caber recurso), ficou decidido que um documento será encaminhado ao 
governador do Estado, por intermédio do deputado Júnior Verde, relatando todas as 
situações. 
 
O advogado dos militares sub judice, Edilson Máximo Araújo da Silva, disse que a 
situação desses militares só terá segurança jurídica quando a administração pública 
estadual convalidar os atos administrativos de nomeação de todos eles. 
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“A questão não é a de que o Estado recorreu, mas da remessa necessária para a instância 
de segundo grau, o que pode implicar em nova apreciação da justiça e uma decisão 
desfavorável”, esclareceu. 
 
O deputado Júnior Verde esclareceu que, em maio, apresentou a Indicação 366, com 
encaminhamento de ofício ao governador do Estado, ao secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela, e ao comandante da Polícia Militar, coronel Jorge 
Luongo, solicitando a apreciação da Lei 9.784/99, que trata e permite a convalidação 
jurídica de todos os policiais militares e bombeiros nos anos de 2015/2016/2017, em 
torno de 2 mil nomeados do concurso da PMMA e CBMMA, de 2012. 
 

 
 
Falta de segurança no transporte coletivo urbano e semiurbano 
 
O presidente do Sindicato dos Usuários de Transporte Coletivo Urbano, Semiurbano, 
Rodoviário e Aéreo do Maranhão, Paulo Henrique Silva, destacou o empenho da Polícia 
Militar, mas lembrou que ainda falta segurança nos meios de transporte, principalmente 
na zona rural de São Luís. 
 
“O número de assaltos cresceu, não só com os motoristas e cobradores, mas também 
com os usuários que, além de serem assaltados, são agredidos. Uma situação que precisa 
ser imediatamente resolvida”, afirmou. 
 
Gabriel Ferreira, presidente do Sindicato do Transporte Alternativo do Maranhão, 
chamou atenção para as regiões da Cidade Operária, Mercado Central, João de Deus e 
São José de Ribamar. 
 
“Quem roda por esses lugares, sofre assalto praticamente todos os dias. Os cobradores 
e motoristas já têm medo dos próprios passageiros. Os militares precisam atuar mais de 
perto e com mais agilidade, porque está complicado trabalhar”, contou. 
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Em seguida, o promotor de Justiça, José Cláudio Cabral, apresentou a contribuição do 
Ministério Público para mudar o cenário de insegurança e de violência nos transportes 
que circulam na capital e interior. 
 
“Estamos usando tecnologia para mapear a Grande Ilha de São Luís, como os locais, 
horários e dias da semana de maiores ocorrências. Esses números são repassados à 
Polícia Militar, que é quem fica responsável por elaborar estratégias de combate à 
criminalidade”, explicou. 
 
Para Wellington do Curso (PSDB), a população precisa de mais ações enérgicas em 
relação à segurança. “Falar de transporte é falar de qualidade de vida. A quantidade de 
assaltos para quem utiliza os transportes na grande Ilha é uma preocupação de quem 
utiliza transporte sem segurança”, pontuou o parlamentar. 
 
Depois de ouvir os relatos, Júnior Verde, presidente da Comissão de Administração, disse 
que ficou claro que a falta de segurança nos meios de transporte coletivo é uma 
reclamação constante. O parlamentar garantiu que o Governo do Estado “será 
provocado para fazer intervenções em diferentes pontos da capital, principalmente nos 
locais de maior vulnerabilidade, conforme relatos feitos na audiência”. 
 
“Nós provocamos esse momento com seguimentos do transporte coletivo 
complementar, porque os usuários estão vulneráveis a assaltos, diariamente. Uma 
situação lamentável, que vamos levar à Secretaria de Segurança para que tome 
providências urgentes e a tranquilidade chegue a todos que utilizam os ônibus e vans”, 
acentuou Verde. 
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Pré-candidato do PSDB, deputado estadual consegue receber apoio de aliados de todos 
os grupos políticos, fortalecendo seu nome entre governistas e oposicionistas 

 
 
O vídeo acima mostra o prefeito de Barão do Grajaú, Gleydson Rezende, do DEM. 
 
Ele é da do governo Flávio Dino (PCdoB), parente dos deputados Juscelino Filho e Stênio 
Rezende (ambos do DEM), mas decidiu apoiar a candidatura do deputado estadual 
Alexandre Almeida (PSDB) para o Senado. 
 
O apoio de Rezende – que leva junto também nove dos 11 vereadores da Câmara 
Municipal – reforça um fenômeno que marca a candidatura de Alexandre: ele é uma das 
principais opções de segundo voto para o Senado. 
 
Nestas eleições, como são duas vagas de senador, o eleitor terá que dar dois votos para 
o Senado. Ao conseguir se viabilizar como segunda opção de todos os grupos, Alexandre 
Almeida reforça suas chances de eleição. 
 
E a tendência é avançar também como primeira opção, a partir do início da campanha 
na TV. 
 
É aguardar e conferir… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ZfZT3-TZpAE
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Deputado Zé Inácio e bibliotecários reúnem-se com o secretário de Educação 

 
Deputado Zé Inácio com o grupo de bibliotecários e o secretário de Estado da  
Educação, Felipe Camarão 

 
Como encaminhamento da audiência pública realizada no último dia 12 deste mês, que 
debateu a Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas 
instituições de ensino do Brasil, o deputado Zé Inácio (PT) e representantes do Conselho 
Estadual de Biblioteconomia reuniram-se com o secretário estadual de Educação, Felipe 
Camarão. 
 
Na reunião, os representantes dos bibliotecários expuseram suas reivindicações, como 
a universalização das bibliotecas e reestruturação das já existentes, assim como a 
realização de concurso público para o cargo de bibliotecário. 
 
O secretario confirmou que será realizado, ainda este ano, concurso público para 
contemplar a categoria, bem como seletivos. Como encaminhamentos dessa reunião, 
ficou definida a criação de um grupo de trabalho para supervisionar o sistema estadual 
de bibliotecas escolares, onde dois membros da Comissão de Educação da AL deverão 
ser indicados, e os demais, pela SEDUC, SECULT, UFMA (Coordenação do Curso de 
Biblioteconomia), Conselho Estadual de Biblioteconomia e Observatório. 
 
Também foi sugerido o desenvolvimento de métodos para aumentar o IDEB e 
desenvolver um novo modelo de Escolas Dignas que contemplem bibliotecas. 
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Denúncia do deputado Wellington em defesa de adolescente de Anapurus é 
encaminhada ao MP 

 
Wellington mobilizou-se contra abusos cometidos contra adolescente 

 
A representação que foi feita pelo deputado estadual Wellington do Curso ao Ministério 
Público para que se posicione diante de violência sofrida por uma menor de apenas 13 
anos, foi encaminhada pela promotoria à Procuradoria-Geral de Justiça. A adolescente 
foi supostamente acusada de prática de ato infracional análogo ao crime de furto pela 
prefeita de Anapurus, Wanderly, seu marido, Ivanildo, e pela sua filha, Carol Monteles. 
 
Em relação à denúncia que foi encaminhada por moradores de Anapurus ao deputado 
Wellington, o parlamentar esteve pessoalmente em contato com Elida Cristina Alves 
Corrêa, mãe da adolescente, que pediu socorro diante das ameaças que vem sofrendo 
no município. 
 
“Fizemos a representação perante o Ministério Público para que investigue e se 
posicione diante dos fatos narrados. Trata-se de uma menor, de apenas 13 anos, e de 
seus familiares que agora vivem com medo diante das ameaças que recebem. 
Representação com o mesmo teor foi também encaminhada à OAB e à Comarca de 
Brejo, que atende às demandas de Anapurus. Agradeço a confiança que a população de 
Anapurus deposita em nossa atuação parlamentar. Continuo firme em defesa de cada 
maranhense”, disse Wellington. 
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Othelino discute com secretário obras da estrada que liga Paulino Neves a Barreirinhas 

 
 
Em reunião na Secretaria de Estado de Infraestrutura (Sinfra), nesta quarta-feira (27), o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), tratou do início 
das obras de pavimentação da estrada que liga Paulino Neves a Barreirinhas. 
Acompanhado do ex-prefeito de Paulino Neves e atual presidente do Iterma (Instituto 
de Colonização e Terras do Maranhão), Raimundo Lídio, ele foi recebido pelo titular da 
pasta, Clayton Noleto. 
 
Na reunião, entre outros pontos, foram discutidos o início da pavimentação da estrada 
que liga Paulino Neves a Barreirinhas, um sonho antigo da população da região. O 
deputado Othelino Neto afirmou que a obra é de suma importância para o estado, uma 
vez que ligará, em definitivo, o litoral do Maranhão ao do Piauí e do Ceará. 
 
“O secretário Clayton nos deu a boa notícia de que, já nos próximos dias, a empresa vai 
começar a executar a obra e, em um curto espaço de tempo, ela estará pronta. É um 
marco para o Maranhão, porque vai ligar, em definitivo e com estradas pavimentadas, o 
litoral do Maranhão ao do Piauí e, consequentemente, ao do Ceará”, assinalou. 
 
O parlamentar ressaltou, ainda, que a região é uma das mais bonitas do país e com um 
potencial turístico significativo. “É uma das regiões mais bonitas do país e, talvez, até do 
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mundo, com um potencial turístico muito grande, que pode e deve gerar muito emprego 
e renda naquela região.  Agora, finalmente, com a interligação por completo, vai mudar 
para melhor a vida da população”, destacou. 
 
Segundo o secretário Clayton Noleto, já foi realizado o calçamento de um terço do 
trecho, na passagem pelos povoados, em parceria com a empresa de energia eólica. Ele 
também garantiu que, na próxima semana, serão intensificadas as obras da segunda 
etapa e, em um prazo de 120 dias, a estrada estará pavimentada e com a trafegabilidade 
garantida. 
 
“Já licitamos a obra. A empresa já está mobilizada e o canteiro de obras todo organizado. 
Conversamos com a representação da empresa, que nos informou que, na próxima 
semana, vai intensificar as atividades de terraplanagem, de preparo do solo, e, no prazo 
de 120 dias, nós teremos mais esse sonho realizado”, completou. 
 
Raimundo Lídio pontuou que a estrada é muito esperada pela população da região dos 
Lençóis Maranhenses e, após a conclusão, apresentará todo o potencial turístico de 
Paulino Neves. “Paulino Neves apresentará para o país, e para o mundo, um grande 
potencial turístico. Graças à ação forte do governador Flávio Dino, do secretário Clayton 
Noleto e de uma parceria com o deputado Othelino, estamos conseguindo, 
definitivamente, chegar a esse ponto de desenvolvimento”, disse. 
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Júnior Verde busca mais transparência e celeridade no processo de escolha dos 
Conselheiros Tutelares do Maranhão 

 
 
O deputado Júnior Verde (PRB) conduziu reunião, na sede do Tribunal Regional Eleitoral 
(TRE-MA), para tratar sobre o processo unificado de escolha para Conselheiro Tutelar no 
Maranhão, por meio de urnas eletrônicas. O objetivo é dar maior confiabilidade e 
segurança ao pleito. 
 
“A iniciativa é importante para o processo de transparência e segurança, dando 
celeridade à escolha dos conselheiros tutelares no Maranhão, que visam a defesa dos 
direitos das nossas crianças e adolescentes”, defendeu Júnior Verde, que foi autor da 
Indicação que solicita a mudança. 
 
O presidente do TRE-MA sinalizou com a possibilidade da realização desse processo de 
escolha. Segundo ele, serão feitos estudos e levantamentos de dados dos municípios, 
que ofereçam condições reais para que se faça a eleição. 
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Os órgãos que participaram da reunião, por meio de seus representantes, se 
comprometeram a articular uma consulta junto aos municípios, que desejam o processo 
eletrônico. “Espero que a próxima eleição dos conselheiros já seja feita nas urnas 
eletrônicas”, acrescentou o parlamentar. 
 
Na ocasião, foi firmada, também, uma parceria que garantirá a participação do TRE-MA 
na abertura do XV Encontro de Formação de Conselheiros (as) e Ex-Conselheiros (as) 
Tutelares da Região do Munim, que acontecerá dos dias18 a 20 de julho, com o tema 
“Processo Unificado de Escolha para Conselheiro Tutelar”. 
 
Participaram do encontro o presidente do TRE-MA, desembargador Ricardo Duailibe; 
representantes do Ministério Público; da Associação de Conselheiros e Ex-Conselheiros 
Tutelares do Estado do Maranhão (ACECTMA); do Conselho Estadual de Defesa da 
Criança e do Adolescente (CEDCA); da Secretaria de Estado de Direitos Humanos e 
Participação Popular (SEDIHPOP); e do Fórum do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e Adolescente de São José de Ribamar. 
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Othelino destina emendas para Alcântara e discute demandas com secretário e prefeito 

 
Othelino tratou de ações importantes, como o programa Mais Asfalto, além da destinação de emendas, de  
sua autoria, para a realização de obras de pavimentação e calçamento de ruas da cidade 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), acompanhado 
do prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, reuniu-se, nesta quarta-feira (27), com o 
secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto, para discutir demandas do 
município. Na ocasião, o parlamentar tratou de ações importantes, como o programa 
Mais Asfalto, além da destinação de emendas, de sua autoria, para a realização de obras 
de pavimentação e calçamento de ruas da cidade. 
 
Durante a reunião, o secretário Clayton Noleto garantiu que, no início de julho, serão 
reiniciadas as obras do Mais Asfalto em Alcântara, que estavam paralisadas por conta do 
período chuvoso. No ano passado, o deputado Othelino Neto destinou emenda, no valor 
de R$ 400 mil, para o calçamento e pavimentação de ruas do município. Este ano, o 
parlamentar viabilizou nova emenda para a cidade, que deverá ser utilizada em obras de 
infraestrutura no Povoado Itamatatiua, comunidade quilombola tradicional. 
 
“Saímos satisfeitos com os compromissos assumidos pelo secretário Clayton, que vai 
ajudar muito a população da cidade de Alcântara. Essa parceria é bastante importante. 
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A Prefeitura fazendo a sua parte, o Governo cumprindo com suas obrigações, ajudando 
o município, e eu, como deputado estadual, colocando minhas emendas à disposição”, 
destacou o presidente da Assembleia. 
 
O secretário Clayton Noleto destacou que as obras devem melhorar a qualidade de vida 
e a mobilidade urbana da população de Alcântara, assim como tem sido feito em todo o 
Maranhão. “Nós temos conversado permanentemente com as lideranças, como é o caso 
do deputado Othelino e do prefeito Anderson. Temos feito investimentos em Alcântara, 
pois o governador Flávio Dino é sempre muito atento às necessidades da população. Já 
são 1.600 km de ruas e avenidas asfaltadas em todas as regiões do estado, nesse que é 
o maior programa de infraestrutura viária e urbana do país”, completou. 
 
O prefeito Anderson Wilker afirmou que Alcântara tem se transformado em um canteiro 
de obras, graças à parceria entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o deputado 
Othelino Neto. “Estamos muito felizes e contentes por essa parceria que tem trazido 
bons resultados à população alcantarense”, disse. 
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Zé Inácio e bibliotecários reúnem-se com o secretário de Educação 

 
O secretário confirmou que será realizado, ainda este ano, concurso público  
para contemplar a categoria, bem como seletivos 

 
Como encaminhamento da audiência pública realizada no último dia 12 deste mês, que 
debateu a Lei 12.244, de 24 de maio de 2010, sancionada pelo ex-presidente Luiz Inácio 
Lula da Silva, e que dispõe sobre a universalização das bibliotecas escolares nas 
instituições de ensino do Brasil, o deputado Zé Inácio (PT) e representantes do Conselho 
Estadual de Biblioteconomia reuniram-se com o secretário estadual de Educação, Felipe 
Camarão. 
 
Na reunião, os representantes dos bibliotecários expuseram suas reivindicações, como 
a universalização das bibliotecas e reestruturação das já existentes, assim como a 
realização de concurso público para o cargo de bibliotecário. 
 
O secretário confirmou que será realizado, ainda este ano, concurso público para 
contemplar a categoria, bem como seletivos. Como encaminhamentos dessa reunião, 
ficou definida a criação de um grupo de trabalho para supervisionar o sistema estadual 
de bibliotecas escolares, onde dois membros da Comissão de Educação da AL deverão 
ser indicados, e os demais, pela SEDUC, SECULT, UFMA (Coordenação do Curso de 
Biblioteconomia), Conselho Estadual de Biblioteconomia e Observatório. 
 
Também foi sugerido o desenvolvimento de métodos para aumentar o IDEB e 
desenvolver um novo modelo de Escolas Dignas que contemplem bibliotecas. 
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Senado: Alexandre Almeida avança como opção de 2º voto 

 
 
O deputado estadual Alexandre Almeida – aparentemente o único pré-candidato a 
senador consolidado do PSDB – vem se destacando nas articulações para as eleições. 
 
Evitando polêmicas intrapartidárias, e consistente na busca de alianças, ele tem se 
firmado como um dos preferidos de prefeitos e lideranças para segunda opção de voto 
ao Senado. 
 
Um exemplo claro disso ocorreu em Barão de Grajaú, nesta semana. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/27/senado-alexandre-almeida-avanca-como-opcao-de-2o-voto/
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Almeida foi ao município para uma agenda com um vereador aliado. Seria a confirmação 
do apoio do parlamentar ao pré-candidato. 
 
Qual não foi a surpresa do deputado, no entanto, ao receber uma declaração pública de 
apoio do prefeito da cidade Gleydson Rezende, que é do DEM – partido da base do 
governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Rezende é primo do deputado federal Juscelino Rezende e do deputado estadual Stênio 
Rezende. Ele apoiará o deputado Weverton Rocha (PDT) como primeira opção de voto 
para senador e, agora, firmou compromisso com Alexandre Almeida. 
 
“Muito me alegrou a sua coragem e sua determinação”, destacou. 
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As Lotéricas podem deixar de receber pagamento de contas de energia a partir do mês 
de julho no Maranhão. O que pode trazer consequências trágicas, inclusive fechamento 
de postos de trabalho. 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) promoverá, nesta quinta-feira, 28, ás 15h, 
no plenário Deputado Gervásio Santos na Assembleia Legislativa do Maranhão, uma 
importante audiência pública que tem como finalidade discutir o realinhamento da tarifa 
de cobrança das casas lotéricas e do convênio existente entre a Caixa Econômica Federal 
(CEF) e a Companhia Energética do Maranhão (CEMAR).. 
 
É que as Lotéricas podem deixar de receber pagamento de contas de energia a partir do 
mês de julho no Maranhão. 
 
O sindicato das Lotéricas do Maranhão afirma que a medida pode inviabilizar a 
manutenção do convênio de arrecadação com o setor elétrico e causar o fechamento 
dos Canais nos pequenos municípios ocasionando demissões e dificultando o acesso aos 
consumidores que não possuem conta bancária. 
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Para a Caixa Econômica Federal, a possível interrupção da prestação do serviço de 
arrecadação das faturas da CEMAR por meio dos Canais Lotéricos e de seus 
Correspondentes Bancários, se dá em razão da inviabilidade econômica da sua 
manutenção. 
 
Caso não haja consenso sobre a manutenção do convênio e o realinhamento das tarifas, 
a partir de 17 de julho de 2018, as casas lotéricas podem deixar de aceitar o pagamento 
das faturas de energia. 
 
As consequências de tal medida podem ser trágicas, posto que podem fechar postos de 
trabalhos, principalmente no interior onde as casas lotéricas são a única opção para que 
a população paguem suas contas de energia, entre outras taxas de serviços públicos, 
além de servirem de postos de pagamento de benefícios sociais como o Bolsa Família 
etc. 
 
Trata-se, portanto, de uma importante audiência pública. 
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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. 

 


