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Mulheres vão ser maioria na composição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa

Definidas as últimas duas vagas em aberto na composição da Mesa Diretora, ficou certo
que as mulheres vão ser a maioria no comando da Assembleia Legislativa. O presidente
Othelino Neto terá a companhia seis mulheres que vão se dividir entre os cargos de vicepresidente, secretárias e procuradoria da Mulher.
Detinha, esposa de Josimar de Maranhãozinho, ocupará a segunda vice-presidência; dra
Thaysa Hortegal, esposa de Luciano Genésio, estará na terceira vice-presidência; Andreia
Rezende, esposa de Stênio Rezende, será a primeira secretária; Cleide Coutinho, viúva
de Humberto Coutinho, será a segunda secretária; Daniela Tema, esposa de Cleomar
Tema, será a quarta secretária e Ana do Gás será a Procuradora da Mulher.
A forte presença das mulheres, mostra que as deputadas podem desempenhar um papel
de protagonismo na atual legislatura.
Além das deputadas vão ocupar a Mesa Diretora, Glalbert Cutrim que está em seu
segundo mandato e será o primeiro vice-presidente; Arnaldo Melo ou Roberto Costa
ficam com a quarta vice-presidência e o novato Pará Figueiredo será o terceiro
secretário.
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CPI da Cyrela aponta irregularidades cometidas pela construtora em empreendimentos
em São Luís

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Assembleia Legislativa que investiga
possíveis irregularidades da construtora Cyrela em empreendimentos imobiliários de
São Luís, entregou na última quarta (30) um relatório em que aponta a existência de
falhas em projetos imobiliários realizados pela empresa.
O documento, com 65 páginas, já se encontra publicado no Diário Oficial da Assembleia
e traz as considerações da Comissão, que confirmam os imensuráveis problemas nas
estruturas dos prédios construídos pelo Grupo Cyrela, bem como as providências que
devem ser tomadas, a partir de agora, pelos órgãos públicos responsáveis pela
fiscalização.
Presidida pelo deputado Zé Inácio, a CPI da Cyrela foi instalada no dia 14 de novembro
de 2018, iniciando os trabalhos no dia 27 de novembro. Portanto, o relatório final foi
entregue dentro do prazo legal previsto no Regimento Interno, de 78 dias. A Comissão
funcionou, inclusive, durante o recesso parlamentar, quando foram realizadas
audiências para oitivas em São Luís e São Paulo.
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Integraram a Comissão, além de Zé Inácio, os deputados Vinícius Louro (VicePresidente), Rogério Cafeteira (Relator), Wellington do Curso, César Pires, Bira do
Pindaré, Francisca Primo e os suplentes Eduardo Braide, Léo Cunha, Sousa Neto, Neto
Evangelista, Paulo Neto, Júnior Verde e Edson Araújo como suplentes.
Considerações finais
Além de graves defeitos na execução da construção dos empreendimentos imobiliários
do Grupo Cyrela, tais como vazamento de gás, irregularidades no sistema elétrico e
hidráulico e revestimentos cerâmicos inadequados, a CPI constatou, durante as
investigações, sérios danos ambientais ocasionados pela má execução dos
empreendimentos. Também aponta a omissão de órgãos públicos.
Um dos problemas apontados no relatório da CPI diz respeito ao Condomínio Vitória,
cuja parte da construção ocupa Área de Preservação Permanente. Além disso, foi
constatado que a Estação de Tratamento de Esgoto (ETE), a quadra esportiva e a piscina
foram construídas nas margens do rio Paciência, em áreas sujeitas a alagamentos.
De acordo com o relatório da CPI, “a empresa Cyrela e os órgãos públicos tinham
conhecimento de que parte da área estava sujeita às inundações”.
No Condomínio Jardins, outro problema grave foi constatado pela CPI. Conforme o
relatório, “o então secretário de Urbanismo do Município e atual secretário municipal
de Obras, Antônio Araujo Costa, denunciou que o Grupo Cyrela, quando da construção
do condomínio, invadiu a área de domínio da Avenida Eduardo Magalhães. Do eixo da
via até a construção deveria ser de 21 metros, mas hoje se encontra em apenas 15
metros, ou seja, foi invadido pela empresa área de bem público em seis metros, sendo
tal invasão visível até aos olhos de um leigo”.
A CPI constatou que mesmo com a invasão da faixa de domínio, o Grupo Cyrela
conseguiu todas as licenças e autorizações para construção do empreendimento
Condomínio Jardins. O relatório confirma que “o Grupo Cyrela tinha a perfeita noção dos
ilícitos cometidos e não se importou em causar transtornos aos seus consumidores e à
sociedade maranhense”.
Em relação aos órgãos públicos municipais, o relatório aponta inúmeras omissões no
tocante às licenças ambientais e concessão do Habite-se. “Não podemos afirmar se essas
omissões foram propositais ou falta de estrutura e organização dos órgãos públicos do
município de São Luís”, destaca o documento.
O relatório da CPI destaca que houve omissão da Caema em relação ao não
acompanhamento de obras de construção da estação de tratamento de esgotos de
condomínios. Também após análise de documentos de vistorias no Condomínio Vitória,
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foi constatado que houve negligência do Corpo de Bombeiros quando da emissão do
Certificado de Aprovação do empreendimento.
Recomendações
O relatório da CPI traz, também, as recomendações aos órgãos públicos para que a
fiscalização e os mecanismos de punição comecem a funcionar de fato. Sugere a
elaboração de uma Comissão Especial para estudar e apresentar propostas de
suplementação da lei que institui o Estatuto da Metrópole (Lei Federal 13.089/15) e da
lei que institui o Código de Proteção do Meio Ambiente e dispõe sobre o Sistema
Estadual do Meio Ambiente e o uso adequado dos recursos naturais do Estado do
Maranhão (Lei Estadual 5.405/92).
À Câmara Municipal foi solicitada a criação de uma Comissão Especial para atualização
da Lei Municipal 3.253/92, que dispõe sobre zoneamento, parcelamento, uso e
ocupação do solo urbano, e a averiguação das concessões das Licenças Ambientais,
Licença de Ocupação do Solo e Habite-se.
À Prefeitura caberá desenvolver meios mais eficazes para a fiscalização dos grandes
empreendimentos imobiliários em São Luís, bem como sistemas de integração entre as
secretarias municipais de Meio Ambiente, Urbanismos e Habitação, e de Trânsito e
Transporte.
Foi solicitado, ainda, que o Executivo municipal tome medidas judicias cabíveis, relativas
ao processo de invasão da faixa de domínio da avenida Eduardo Magalhães, pelo Grupo
Cyrela, referente ao Condomínio Jardins.
Ao Ministério Público caberá promover acareação entre secretários municipais e exsecretários com funcionários e ex-funcionários da empresa, oitiva entre engenheiros,
investigação de omissões de certificados de projetos aprovados, das responsabilidades
de agentes públicos e técnicos e montar uma força tarefa para agilizar a conclusão dos
inquéritos sobre os empreendimentos do Grupo Cyrela que tramitam no órgão.
Já o Governo do Estado terá a responsabilidade de desenvolver meios eficazes de
fiscalização das outorgas de uso de recursos hídricos e de emissão de efluentes, bem
como aprovar o Projeto de Abastecimento de Água e Esgotamento Sanitário nos grandes
empreendimentos imobiliários no Estado. Além disso, terá de melhor fiscalizar os
municípios habilitados a licenciarem pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, entre
outras responsabilidades.
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Rigo Teles presidirá solenidades de posse e eleição da Mesa Diretora
As solenidades de posse dos deputados estaduais eleitos para o quadriênio 2019-2020 e
da nova Mesa Diretora para o biênio 2019-2020, que ocorrerão nesta sexta-feira (1º), no
plenário Nagib Haickel, serão presididas pelo deputado Rigo Teles (PV), que é o decano
entre os parlamentares, com seis mandatos.

Primeiro, os novos deputados e os reeleitos oficializarão o início da 19º Legislatura,
durante sessão preparatória marcada para as 9h30. Em seguida, acontecerá a eleição
dos membros da nova Mesa Diretora, às 11h30, para escolha dos parlamentares que
ocuparão os cargos de presidente da Assembleia, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente,
3º vice-presidente e 4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º
secretário, e para o cargo de procuradora da Mulher.
“Essa legislatura foi praticamente toda renovada. Apenas 19 dos 42 deputados da
anterior retornaram. O importante é que todos estão com o mesmo entusiasmo e
vontade de trabalhar pelo povo do Maranhão. Já a eleição se encaminha para ser uma
das mais tranquilas da Casa, já que teremos chapa única, com apenas o deputado
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Othelino Neto como candidato à Presidência. Assim, estamos trabalhando para que tudo
transcorra da forma mais transparente e tranquila possível”, frisou Rigo.
Os trabalhos na Assembleia Legislativa serão retomados, oficialmente, na próxima
segunda-feira (4), em sessão solene com a presença do governador do Estado, Flávio
Dino (PCdoB).
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Ana do Gás participa da entrega de ônibus escolares
Na manhã desta terça-feira (29), a deputada estadual Ana do Gás (PCdoB) acompanhou
o governador Flávio Dino na entrega de 11 ônibus escolares. A solenidade aconteceu no
auditório do Palácio dos Leões.

Os veículos beneficiarão 3,5 mil estudantes em 11 cidades do Maranhão. A ação
garantirá mais dignidade, conforto e segurança para o deslocamento de estudantes da
rede pública estadual de ensino, residentes na zona rural. Os veículos possuem
acessibilidade e transportam, confortavelmente, 44 passageiros sentados, possibilitando
mais segurança para quem tem qualquer tipo de dificuldade de locomoção.
Com essa iniciativa, os municípios de Alcântara, Alto Parnaíba, Bacuri, Caxias, Feira Nova,
Godofredo Viana, Governador Edison Lobão (Ribeiraozinho), Lago Verde, São José dos
Basílios, São Vicente Ferrer e Tasso Fragoso passam a contam com mais um veículo para
transporte escolar.
“Investir em educação é pensar no futuro, sendo uma das marcas do governo Flávio
Dino. Fico muito feliz e honrosa em participar de ações como essa, que levam benefícios
para os nossos estudantes, que são o futuro do nosso estado. Parabéns ao governador e
ao secretário Felipe Camarão, por cuidar tão bem dos nossos jovens”, ressaltou Ana do
Gás.
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Othelino Neto participa da entrega de ônibus escolares aos municípios de Alcântara e
Tasso Fragoso
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou,
nesta terça-feira (29), da cerimônia de entrega de ônibus escolares a 11 municípios
maranhenses. Ao lado do governador Flávio Dino, o parlamentar entregou as chaves dos
veículos aos prefeitos Anderson Wilker, de Alcântara, e Roberth Coelho, do município de
Tasso Fragoso.

“Hoje, em especial, estive participando com o prefeito Roberth, de Tasso Fragoso, que
já tinha demandado isso e temos a satisfação de participar da entrega, assim como o
prefeito Anderson, de Alcântara. Enfim, é um momento onde o Governo do Estado, de
forma concreta, colabora com a educação dos municípios”, disse Othelino Neto,
destacando a importância dos equipamentos para garantir o acesso à educação nos
municípios.
Os novos transportes escolares devem beneficiar 566 estudantes de Tasso Fragoso e 372
do município de Alcântara. Com essa nova etapa, somam-se 102 novos ônibus e duas
lanchas escolares entregues para o transporte de estudantes em diversas regiões do
estado. A ação integra o Programa Estadual de Apoio ao Transporte Escolar (PEATE), que
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visa assegurar mais dignidade, conforto e segurança para o deslocamento de estudantes
da rede pública estadual de ensino, residentes na zona rural.
“Esse ônibus vai nos ajudar em três rotas, dando conforto e dignidade no transporte das
nossas crianças”, afirmou o prefeito Roberth Coelho, ressaltando que o veículo deverá
suprir uma deficiência existente no município, que possui 22 rotas de transporte escolar.

Já o prefeito Anderson Wilker pontuou que 70% da população de Alcântara é da zona
rural e, por isso, o novo ônibus escolar vai contribuir para a melhoria da qualidade do
transporte desses estudantes. “Temos 43 rotas e, com a chegada desse ônibus, vamos
amenizar três rotas da terceirizada, o que traz uma diminuição nos custos mensais do
transporte escolar e, sem dúvida, um ônibus novo, com mais segurança e conforto para
os nossos alunos”, frisou.
O prefeito de Alcântara também agradeceu o apoio do deputado Othelino Neto nas
demandas do município. “O deputado tem ajudado muito para a construção dessa
Alcântara que a gente tanto sonha e tanto trabalha para melhorar. Então, só tenho a
agradecer ao deputado Othelino, ao deputado Márcio Jerry e ao governador Flávio Dino,
pelo olhar especial que têm com o nosso município”, completou.
Também foram contemplados os municípios de Bacuri, Godofredo Viana, Lago Verde,
São José dos Basílios, Governador Edson Lobão, Alto Parnaíba, Feira Nova, São Vicente
Ferrer e Caxias. Os novos transportes escolares, que foram adquiridos com recursos do
Tesouro Estadual, são equipados com assentos reservados e cintos de segurança de
quatro pontos. Os veículos possuem acessibilidade e transportam 44 passageiros
sentados, além de possibilitar mais segurança para quem tem qualquer tipo de
dificuldade de locomoção.
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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Oposição bate cabeça no início dos trabalhos da
Assembleia…
http://www.marcoaureliodeca.com.br/
POLÍTICA
31/01/2019

Sem liderança consistente no comando da bancada, deputados não-alinhados ao projeto
do comunista Flávio Dino entram numa disputa fratricida por espaços de poder na Mesa
Diretora da Casa

PARTE DOS DEPUTADOS DE OPOSIÇÃO com Othelino Neto: gestos comezinhos e a eterna disputa de vaidades

A bancada de oposição na Assembleia Legislativa chegou ao fim do primeiro mandato do
governo Flávio Dino de forma melancólica, esfacelada, com vários membros não
reeleitos e sem um norte claro de comando.
E inicia a novo ciclo político de quatro anos ainda mais reduzida e dividida.
A guerra aberta entre os deputados Roberto Costa e Arnaldo Melo (ambos do MDB) por
uma das inúmeras vice-presidências da Casa demonstra a falta de unidade da bancada
no pós-Sarney.
Deputados experientes, como César Pires e Rigo Teles (PV), além dos próprios Melo e
Costa, deveriam atuar para unificar a reduzidíssima tropa oposicionista, não dividi-la.
Até por que, no fim das contas, a importância do posto disputado na conjuntura da
Assembleia é apenas o de turbinar o contracheque.
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COM ARTICULAÇÃO E ESPAÇOS PRÓPRIOS, Roberto Costa tenta chegar à Mesa Diretora contra seus pares de bancada

Na legislatura passada – ainda que com remotas perspectivas de poder – a bancada de
oposição, que tinha nomes como Andréia Murad (PRP), Eduardo Braide (PMN), Max
Barros (DEM) e Sousa Neto (PRB), sofreu com ciumeiras e disputas internas por liderança
e espaços midiáticos.
Se continuar numa guerra fratricida por nacos de poder e vaidades, reforçará a ideia de
insignificância que ficou com a fragorosa derrota nas urnas.
E, e quiser, tem líderes experientes para evitar este racha…
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Valores destinados à comunicação dinista deverão iniciar os debates no Legislativo a
partir do ano que vem. Outros assuntos como a elevação das cargas tributárias também
serão abordados.

Casa deve ter debates calorosos a partir do reinício dos trabalhos em fevereiro

A garantia de R$ 63 milhões à comunicação do governo Flávio Dino (PCdoB) deverá ser
um dos temas que pautarão debates no Legislativo na volta aos trabalhos a partir de
sexta-feira (31). Outros como a elevação de cargas tributárias de forma sucessiva pelo
Governo também deverão surgir.
Sobre a comunicação, um dos parlamentares que mais colocou em xeque os recursos à
pasta foi o deputado estadual Adriano Sarney (PV). Ele chegou a apresentar no fim do
ano passado emendas que, dentre elas, destinaram parte dos recursos previstos para a
propaganda dinista a outras áreas, como o custeio dos possíveis danos causados pelas
chuvas na capital maranhense.
As propostas feitas por Adriano Sarney e outros representantes foram rechaçadas.
Antes das discussões, parlamentares articulam a composição das comissões.
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Durante vistoria, deputado Wellington cobra construção de creches municipais
prometidas

Deputado Wellington com o secretário municipal de Educação, Moacir Feitosa, e equipe durante a vistoria

O deputado estadual Wellington do Curso esteve junto com mães e pais de crianças
vistoriando a obra da construção da Escola de educação infantil, localizada na Avenida
Goiás, s/n, Chácara Brasil, Turu, que estava prevista para ser entregue em setembro de
2018, mas até o presente momento não foi concluída. No local, o deputado Wellington
encontrou mães que estavam indignadas com o descaso do prefeito de São Luís ao não
conceder nenhuma explicação quanto ao atraso das obras.
Na ocasião, o deputado Wellington entrou em contato com o Secretário de Educação no
município, Moacir Feitosa, que também esteve no local.
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Wellington reforçou apelo de pais e mães à administração municipal

“Como forma de protesto, as mães realizaram manifestação em frente à creche,
solicitando que começasse a funcionar e, inclusive, que as matrículas fossem realizadas
presencialmente ao invés do sistema online, uma vez que muitos sequer possuem acesso
à internet. Ouvimos as solicitações e apresentamos ao secretário, a fim de que se
posicione e dê uma resposta à população. Edivaldo Holanda Jr precisa aprender a
respeitar as mães e pais de nossas crianças. Em 6 anos, não conseguiu entregar nenhuma
das 25 creches prometidas. Pura incompetência”, disse Wellington.
Após a intermediação do deputado Wellington, a Prefeitura de São Luís comprometeuse em dar início às aulas na creche ainda em maio de 2019.
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Tudo pronto pra posse dos Parlamentares e Eleição da Nova Mesa Diretora da
Assembleia

Os deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão serão
empossados nesta sexta-feira, dia 1º de fevereiro de 2019, às 9h30, no Plenário
Deputado Nagib Haickel. Segundo o diretor geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins
todas as providências foram tomadas para a realização da primeira sessão preparatória
para a posse dos 42 deputados estaduais eleitos em 7 de outubro de 2018, e que ficarão
no parlamento maranhense nos próximos quatro anos.
Após a posse dos parlamentares, acontecerá, na segunda sessão preparatória para a
eleição da nova Mesa Diretora, marcada para 11h30. Tudo indica que o atual presidente
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), será reeleito por aclamação, até porque, à
véspera da renovação da presidência da Assembleia, nenhum parlamentar mostrou
interesse, pelo menos publicamente, em disputar o cargo de presidente.
Com renovação do mandato do presidente Othelino garantido, a composição da chapa
foi alinhavada nos bastidores pelas lideranças e deverá ocorrer de comum acordo com
as bancadas. Não existe previsão de disputa para os demais cargos da Mesa, levando a
crê que será chapa única e sem concorrente avulso para os cargos de 1º vice-presidente,
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2º vice-presidente, 3º vice-presidente e 4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário,
3º secretário e 4º secretário, e para o cargo de Procuradora da Mulher.
Sessão Solene – A cerimônia de abertura dos trabalhos da 19ª legislatura será realizada
dia 4 de fevereiro, segunda-feira, às 16h. De acordo com informações da chefe do
Cerimonial da Casa, Aristeia Rabelo Machado, logo no início da cerimônia, os
participantes da sessão solene se deslocarão para o hall de entrada da Assembleia
Legislativa, onde acontecerá cerimônia militar.
O governador do Estado, Flávio Dino, deverá passar em revista à tropa da Polícia Militar
do Maranhão. O governador e o vice, Carlos Brandão, assistirão ao desfile da tropa
militar, ao lado de deputados e demais convidados. A programação contará também
com a presença de autoridades das esferas federal, estadual e municipal.
A sessão solene, que marcará o início do ano legislativo de 2019, deverá ser iniciada com
um pronunciamento do governador Flávio Dino, que fará a leitura da Mensagem
Governamental. Em seguida, o novo presidente da Assembleia Legislativa, eleito na
primeira sessão preparatória do dia 1º de fevereiro, fará discurso com o qual deverá ser
encerrada a sessão solene.
Deputados que serão empossados
Cleide Coutinho (PDT), Detinha (PR), Duarte Jr. (PCdoB), Zé Gentil (PRB), Othelino Neto
(PCdoB), Márcio Honaiser (PDT), Drª Thaiza (PP), Adriano Sarney (PV), Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Marcelo Tavares (PSB), Professor Marco
Aurélio (PCdoB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Andreia Rezende (DEM), Edson
Araújo (PSB), Rafael Leitoa (PDT), Ana do Gás (PCdoB), Adelmo Soares (PCdoB), Rigo
Teles (PV), Glalbert Cutrim (PDT), Paulo Neto (DEM), Daniella Tema (DEM), Vinícius Louro
(PR), Yglésio Moisés (PDT), Hélio Soares (PR), Antônio Pereira (DEM), Ciro Neto (PP),
Arnaldo Melo (MDB), Roberto Costa (MDB), Fábio Macedo (PDT), Rildo Amaral
(Solidariedade), Ricardo Rios (PDT), Leonardo Sá (PRTB), Zé Inácio (PT), Pará Figueiredo
(PSL), Helena Duailibe (Solidariedade), Mical Damasceno (PTB), César Pires (PV), Pastor
Cavalcante (PROS), Wellington do Curso (PSDB), Wendell Lajes (PMN), Felipe dos Pneus
(PRTB).
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Arnaldo Melo tenta convencer Othelino a barrar candidatura de Roberto Costa

A disputa pela 4ª vice-presidência da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Maranhão ganhou um novo capítulo nesta quarta-feira (30).
Durante reunião com o presidente da Casa, deputado Othelino neto (PCdoB) – da qual
participaram também os deputados Adriano Sarney e César Pires, ambos do PV -,
Arnaldo Melo (PMDB) tentou convencer o comunista a trabalhar para evitar a
candidatura de Roberto Costa (MDB).
Se nenhum dos dois emedebistas ceder, eles terão que disputar a vaga no voto, mas
Costa leva vantagem entre os deputados novatos e entre governistas – ele também
aposta num acordo, depois de ter garantido vaga a Nina Melo (MDB), filha de Arnaldo,
na última eleição (relembre).
Procurado pelo Blog do Gilberto Léda, Costa preferiu não comentar a visita de Arnaldo
ao presidente da Casa, mas garantiu que manterá sua candidatura.
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Roberto Costa merece ser nome da oposição a ocupar Mesa Diretora

Se depender apenas do quesito merecimento para a oposição na Assembleia Legislativa
escolher o nome que ocupará a 4ª vice-presidência da Mesa Diretora, o deputado
estadual Roberto Costa é quem está na vantagem.
A apenas um dia das eleições, o MDB ainda não chegou a um consenso sobre quem
ocupará a vaga, se é Arnaldo Melo ou Costa. A disputa interna, inclusive, demonstra a
fissura que existe dentro do partido antes mesmo do início da atual legislatura.
Diante do impasse, Roberto Costa é quem reúne as melhores condições para ocupar a
vaga. Primeiro porque na atual legislatura, que se encerra hoje, ele abriu mão da Mesa
Diretoria justamente para a filha de Arnaldo, a deputada Nina Melo. Antes, ele já havia
cedido a vaga para Max Barros.
Roberto Costa vai para o seu terceiro mandato consecutivo na Assembleia Legislativa e
jamais participou da Mesa Diretora. Bem diferente de Arnaldo, que, além de presidir a
Casa, já ocupou até o cargo de governador-tampão, quando passou a faixa para Flávio
Dino.
Se o critério a ser adotado pela oposição na Assembleia for o merecimento, Roberto
Costa larga muito na frente de Arnaldo Melo.
Agora é aguardar a decisão final ou uma possível eleição pela vaga.
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