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Flávio Dino reúne mais de 1.100 vereadores em inédito encontro para melhorar 
qualidade de vida no MA 

 
 
Em um encontro amplo, reunindo mais de 1.100 representantes das Câmaras 
Municipais de 194 municípios maranhenses, na tarde desta terça-feira (30), a atual 
gestão do Governo do Estado marca mais um ineditismo na condução do Maranhão. 
 
No Encontro com Vereadores e Vereadoras, organizado pela Secretaria de Estado da 
Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), o governador Flávio Dino e os secretários de 
Estado puderam conversar com os legisladores municipais, num diálogo direto e 
articulado para, em conjunto, estabelecer ações integradas para melhorar a qualidade 
de vida da população de todo o Maranhão. 
 
O evento, que contou com a parceria do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam), da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) e da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), teve como tema ‘Cidades com 
desenvolvimento econômico, social e ambiental’ e colocou em pauta questões como 
licenciamento para gestão ambiental e de recursos hídricos e prestação de contas das 
Câmaras Municipais. 
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O governador Flávio Dino ministrou a palestra magna sobre o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental das cidades e destacou a importância do diálogo direto 
com os parlamentares municipais.  “Estamos conversando com lideranças municipais 
para alcançar os políticos mais próximos do dia a dia do cidadão, os que 
democraticamente representam os interesses fundamentais do povo”, disse o 
governador. 
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Ele completou que este é o segundo evento desta natureza realizado na atual gestão e 
enfatizou que tal evento objetiva o diálogo para mostrar como o governo do Maranhão 
tem agido, não obstante uma aguda crise política e econômica, para garantir a 
continuidade dos serviços públicos, a sua ampliação e como é feito o trabalho em 
parceria com os municípios, “uma vez que os vereadores são fundamentais para, de 
um lado, implementar essas políticas públicas, e, de outro, para fiscalizar a boa 
aplicação dos recursos públicos, e, com isso, garantir que esses benefícios, esses 
direitos, cheguem ao maior número de lares maranhenses”, concluiu o governador. 
 
Para o secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, o 
encontro é importante para debater o tema proposto, mas, mais do que isso, para 
estreitar a relação entre o Executivo Estadual e os legislativos municipais, de modo a 
impulsionar a transformação no Maranhão.  
 

 
 
“O governador Flávio Dino, já no seu primeiro ano de mandato, em 2015, oportunizou 
um evento como esse, mas um pouco mais restrito às cidades que estão dentro da 
Amazônia Legal. E, agora, um novo encontro, alargando para todos os municípios do 
Maranhão com temáticas importantes, mas, sobretudo, com o objetivo muito claro 
que é o de mostrar o respeito que tem pelo legislativo municipal, a valorização pelo 
papel dos parlamentares. A gente precisa, neste momento de crise, dar as mãos, agir 
de maneira integrada, complementar, para que a gente possa atravessar esse 
momento alcançado melhores resultados na aplicação das políticas públicas”, destacou 
Marcio Jerry. 
 
Os vereadores estão na ponta, lidando com demandas e necessidade da população de 
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perto. O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e 
prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, considera que, por isso, é tão essencial esse 
diálogo. “É um momento de aproximação, é a união de força. Sabemos que o vereador 
tem uma importância fundamental, é o político mais próximo do cidadão, é ele que 
traz os problemas que passa o cidadão, na sua comunidade e no seu bairro. Por isso é 
um grande momento”, defende. 
 
Aprovação 
 
Durante todo o evento, os legisladores municipais também puderam tirar dúvidas 
sobre programas e ações de Governo nos stands das secretarias estaduais, 
participaram de palestras e debates. A iniciativa foi aprovada pelo vereador Carlos 
Hermes, de Imperatriz. Para ele, criou-se um momento de compartilhamento de ideias, 
de socializar as experiências e de aproximar mais. Segundo Hermes, são os vereadores 
que estão nos municípios, e que de fato conhece os problemas locais e agora 
encontram soluções de forma conjunta. 
 

 
 
São, o que chama o presidente da Câmara de Apicum Açu, José Gilson Pacotinho, de 
“para-choques”. “É muito válido esse encontro, porque é a gente que lida direto com o 
povo, nós que somos os para-choques, é importante o governador nos ouvir”. 
 
Já o vereador Raimundo Penha, de São Luís, destacou o caráter inédito da atual gestão. 
“Para nós é extremamente positivo por ser uma ação inédita. Acredito que é o primeiro 
Governo no estado do Maranhão que chama abertamente todos os legislativos. E a 
grande missão vai, primeiro, promover um intercâmbio entre nós, vereadores, e uma 
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aproximação nossa com o Governo do Estado”, pontuou o parlamentar. 
 

 
 
Encontro 
 

 
 
O evento integra o Termo de Cooperação Institucional firmando entre o Governo do 
Maranhão e o Ibam, para implantar o Programa de Qualificação da Gestão Ambiental 
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nos 102 municípios que compõe o Bioma da Amazônia. 
 
O termo prevê a apresentação do Plano Estadual de Meio Ambiente, além de garantir 
capacitação e assessoria jurídica em gestão ambiental aos municípios. Este foi o 
segundo encontro ampliado do governador com representantes municipais em pouco 
mais de dois anos. Em 2015, Flávio Dino esteve reunido com 125 vereadores e 
vereadoras, 29 assessores e 27 profissionais de outras instituições, que representavam 
58 dos 102 municípios integrantes do Bioma Amazônia. Este ano, o Governo do Estado 
resolveu estender o diálogo para os demais municípios maranhenses.  
 

 
 
Segundo a diretora da Escola Nacional Serviços Urbanos do Ibam (Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal), Tereza Cristina Baratta, o Encontrou foi fundamental para 
“promover o diálogo das Câmaras em apoio à expansão das atividades na área 
ambiental”. Ela acrescentou que o instituto está à disposição dos vereadores para 
estreitar o contato e estimular a participação de todas as cidades. Tereza avaliou que o 
evento abriu oportunidades para debater políticas mais sustentáveis. 
 
“Esse caminho não é fácil”, acrescentou, referindo-se às dificuldades políticas e 
econômicas que o Brasil vive no momento atual.Segundo ela, a união de esforços pode 
ajudar a superar essas dificuldades. As parcerias, ressaltou, são uma contribuição 
essencial dada pelo Ibam. Ela lembrou que, desde 2015, o instituto mantém parceria 
com o Estado, oferecendo capacitação, orientações e auxílio.  
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Estiveram presentes, além dos secretários de Estado, os deputados federais Weverton 
Rocha e Waldir Maranhão, os deputados estaduais Othelino Neto, Ana do Gás, 
Raimundo Loiro, Levi Pontes e o auditor estadual de Controle Externo, Clésio Santana. 
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Assembleia e TRE buscam saídas para evitar a extinção de zonas eleitorais no 
Maranhão 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu, nesta terça-feira (30), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE-MA), desembargador Raimundo Barros, para tratar da alteração em 
uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reduz o número de zonas 
eleitorais no estado. O deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da 
Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), também participou da reunião. 
 
A alteração feita na Resolução 23.422/2014 do TSE extingue 72 zonas eleitorais em 16 
capitais, incluindo São Luís, sob a alegação de economia de R$ 13 milhões ao ano, além 
do aprimoramento e otimização dos recursos das zonas, com foco na qualidade do 
atendimento ao eleitor brasileiro. 
 
O presidente do TRE-MA disse que, inicialmente, já foi determinada a extinção de três 
zonas eleitorais em São Luís e, para os municípios do interior do estado, serão 
utilizados critérios demográficos. Ele ressaltou que a extinção dessas zonas trará 
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prejuízos ao eleitor maranhense. 
 
“Pelo que a gente conhece do estado, muitas zonas serão extintas. E nós entendemos 
que essa decisão, sob o julgamento de fazer economia no orçamento, vai atingir o 
atendimento do eleitorado. Essa visita tem como objetivo convocar a Assembleia para 
entrar nessa discussão, na defesa da manutenção dessas zonas eleitorais. Ter o apoio e 
a voz da classe política é fundamental, que também será de certa forma atingida por 
essa resolução”, completou Raimundo Barros. 
 
O deputado Othelino Neto destacou que essa é uma discussão que já está sendo feita 
na Casa e que tem despertado a preocupação dos parlamentares. Na sessão plenária 
desta terça-feira, foi aprovado por unanimidade um requerimento convocando uma 
audiência pública, que vai tratar sobre essas alterações da portaria do TSE no 
Maranhão. 
 
“Nós percebemos com muita preocupação esse assunto, que é inclusive tema já 
discutido nesta Casa. A visita do desembargador Raimundo Barros só reforça nossa 
preocupação, no sentido de que nós possamos unir forças. Já fiz contato com o nosso 
coordenador da Bancada Federal, deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), para que 
ele peça uma audiência com o presidente do TSE, a fim de que nós possamos expor a 
importância de rever essa decisão”, assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio também reforçou o compromisso do Legislativo 
em apoiar a causa e frisou os prejuízos que a extinção dessas zonas trará para o eleitor 
maranhense. “No momento em que o TRE busca cada vez mais aperfeiçoar o seu 
trabalho para cumprir com as metas estabelecidas no processo de implantação da 
biometria, que precisa cada vez mais melhorar no processo de fiscalização, retirar as 
zonas eleitorais será um prejuízo enorme para o processo democrático”, finalizou. 
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“O Governo mostra ser insensível”, diz Wellington ao se posicionar contra o corte de 
21,7% 

 
 
Durante a sessão plenária desta terça-feira (30), o deputado estadual Wellington do 
Curso (PPS) utilizou a tribuna para reafirmar seu compromisso em defesa dos 
servidores públicos do Maranhão. Dessa vez, o parlamentar reforçou o seu 
posicionamento contra o corte dos 21,7% nos salários dos servidores públicos do 
Judiciário, do Ministério Público do Maranhão e do Tribunal de Contas do Estado. 
 
“Desde 2015, solicitamos a atenção quanto ao 21,7%. Ressaltamos não apenas o 
mero percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre o 
Governo e os servidores públicos. Em 2016, enfatizamos, novamente, esse 
posicionamento em defesa dos servidores públicos. Bem sabemos do fundamento 
jurídico que permeia a Ação Rescisória, mas destacamos em 2015 e em 2016, o 
fundamento social, que deve ser preponderante. Se é um fato que o Estado não pode 
arcar com um débito, também é um fato que a medida de tirar adicional de 21,7% 
dos servidores públicos acarretará um dano econômico – social indescritível. Se seria 
inviável conceder o 21,7%, a inviabilidade é ainda maior quando se analisa os 
conseguintes sociais que tal corte implicará. Com essa atitude, o Governo mostra ser 
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insensível e prejudica inúmeros servidores públicos. Ser contra o corte de 21,7% não 
é favor. É coerência e eu deixo aqui o meu apoio incondicional aos que não estão 
trabalhando por gentileza ou favor de ninguém, mas sim por merecimento de quem 
estudou e foi aprovado em concurso público. Reafirmo o meu compromisso com o 
servidor público estadual”, pontuou Wellington. 
 
O julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) teve início na 
última quarta-feira (24). A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ajuizou uma rescisória, 
que está sobrestada aguardando a decisão do Pleno do TJ-MA, se uniformiza ou não o 
entendimento das Câmaras Cíveis Reunidas acerca do caso. 
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“Foi uma tragédia anunciada”, declara Wellington durante vistoria na UEB Jackson Lago 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PP) se reuniu, pela terceira vez, com pais e 
professores da UEB Jackson Lago, na Cidade Operária e cobrou ações de urgência na 
escola por parte da Prefeitura de São Luís. O que motivou mais uma reunião foi o 
descaso com a escola por parte da Prefeitura. Ontem, parte do teto da escola desabou, 
durante chuva que caiu na capital maranhense. 
 
O parlamentar convidou para a reunião a professora Elizabeth Castelo Branco, 
presidente do Sindicato Municipal dos Professores de São Luís; Adelmano Benigno, 
presidente da Comissão de Educação da OAB-MA, professores e pais de alunos. 
 
A presidente do Sindicato, Elizabeht, solicitou aos professores e a direção da escola que 
comuniquem a Secretaria Municipal de Educação sobre o ocorrido e suspendam as 
aulas enquanto o problema não for solucionado. 
 
“Não podemos permitir que alguns professores deem aula, e não se solidarizem com 
os demais que tiveram suas salas com o teto desabado. Pedimos que os pais 
compreendam, os demais professores se solidarizem e a direção suspenda as aulas 
até que a Prefeitura de São Luís resolva os problemas da escola”, disse Elizabeht 
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Castelo Branco. 
 
Na oportunidade, o deputado Wellington destacou que, já fez três reuniões na escola e 
agora cobra ações de urgência da Prefeitura de São Luís na UEB Jackson Lago. 
 
“O desabamento do teto da escola foi uma tragédia anunciada. Semana passada 
viemos à escola por meio do programa “De Olho Nas Escolas”, após denúncias de pais 
de alunos, e foi comprovado que a UEB não tem condições de abrigar os alunos. São 
salas escuras, sem ventilação e sujas. A diretora tem ouvido todas as demandas dos 
pais de alunos e professores e esclareceu que tem enviado ofícios a Secretaria de 
Educação do Município e não obteve respostas. Na semana passada, fizemos uma 
audiência pública, na biblioteca da escola, para ouvirmos as propostas da prefeitura e 
se quer, um representante compareceu. Participaram da audiência representantes da 
OAB, sindicato dos professores, conselheiros tutelares, pais alunos e professores. 
Passou-se uma semana e nada foi feito por parte da prefeitura. Na tarde de ontem, 
teve uma chuva rápida, e o teto da escola desabou, e não foi só de uma parte da 
escola, foram de várias salas, da entrada da escola e do refeitório. Todas as salas 
foram inundadas. Ou seja, a prefeitura de São Luís não está dando a mínima 
importância para a escola, para a educação dessas crianças e valorização dos 
professores. E agora, o que fazer? As crianças irão ficar sem aula? Até quando? 
Ninguém mais sabe a quem recorrer, enquanto isso, o descaso continuará? Por isso, 
denunciamos ao Ministério Público e solicitamos ações de URGÊNCIA por parte da 
Prefeitura para que as crianças não fiquem sem estudar, não percam o ano letivo”, 
disse Wellington. 
 

  



 

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

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

ASSUNTO: 
Assembleia e TRE buscam saídas para evitar a extinção 

de zonas eleitorais no Maranhão 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 31/05/2017 

Assembleia e TRE buscam saídas para evitar a extinção de zonas eleitorais no 
Maranhão 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), recebeu, nesta terça-feira (30), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE-MA), desembargador Raimundo Barros, para tratar das alterações na 
Resolução 23.422/2014 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reduzem o número de 
zonas eleitorais no Estado. Só em São Luís, três delas devem ser fechadas. O deputado 
Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), também participou da reunião. 
 
A alteração feita na Resolução 23.422/2014 do TSE extingue 72 zonas eleitorais em 16 
capitais, incluindo São Luís, sob a alegação de economia de R$ 13 milhões ao ano, além 
do aprimoramento e otimização dos recursos, com foco na qualidade do atendimento 
ao eleitor brasileiro. 
 
O presidente do TRE-MA disse que, inicialmente, já foi determinada a extinção de três 
zonas eleitorais em São Luís e, para os municípios do interior do Estado, serão 
utilizados critérios demográficos. Ele ressaltou que o fechamento trará prejuízos ao 
eleitor maranhense. 
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“Pelo que a gente conhece do Estado, muitas zonas serão extintas. E nós entendemos 
que essa decisão, sob o julgamento de trazer economia ao orçamento, vai atingir o 
atendimento do eleitorado. Essa visita tem como objetivo convocar a Assembleia 
para entrar nessa discussão, na defesa da manutenção dessas zonas eleitorais. Ter o 
apoio e a voz da classe política é fundamental, pois ela também será, de certa forma, 
atingida por essa resolução”, completou Raimundo Barros 
 
O presidente em exercício, Othelino Neto, destacou que essa é uma discussão que já 
está acontecendo na Casa e que tem despertado a preocupação dos parlamentares. Na 
sessão plenária desta terça-feira (30), foi aprovado, por unanimidade, um 
requerimento convocando uma audiência pública, que vai tratar dessas alterações na 
resolução do TSE no Maranhão. 
 
“Nós percebemos, com muita preocupação, esse assunto, que é inclusive tema já 
discutido nesta Casa. A visita do desembargador Raimundo Barros só reforça nossa 
atenção, no sentido de que nós possamos unir forças. Já fiz contato com o nosso 
coordenador da Bancada Federal, deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), para que 
ele peça uma audiência com o presidente do TSE, a fim de que nós possamos expor a 
importância de reverter essa decisão”, assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio também reforçou o compromisso do Legislativo 
em apoiar a causa e frisou os prejuízos que a extinção dessas zonas trará para o eleitor 
maranhense. “No momento em que o TRE busca, cada vez mais, aperfeiçoar o seu 
trabalho para cumprir com as metas estabelecidas no processo de implantação da 
biometria, que precisa, constantemente, melhorar no processo de fiscalização, retirar 
as zonas eleitorais será um prejuízo enorme para o processo democrático”, finalizou. 
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Eduardo Braide não descarta candidatura a governo, mas sua aliança seria com Hilton 
Gonçalo 

 
 
Nos últimos dias surgiu o boato de que o deputado estadual Eduardo Braide (PMN), 
poderia concorrer ao cargo de governador em 2018. Inclusive colocaram como 
possíveis aliados e compondo a chapa majoritária, Maura Jorge (PODEMOS) na 
condição de vice e Roseana Sarney (PMDB) e Sebastião Madeira (PSDB). Questionado 
sobre essa composição, o presidente do PMN não sabe de onde surgiu, mas não 
descartou a possibilidade de concorrer ao governo, só que a sua aliança de primeira 
hora seria com o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo (PCdoB). 
 
“Hilton é meu parceiro, conversamos muito”, revelou Eduardo Braide, que 
demonstrou ter maior entrosamento e total preferência pelo prefeito de Santa Rita do 
que os outros nomes citados. 
 
Eduardo Braide lembrou que toda discussão é prematura, mas que toda ela passará 
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entre ele e Hilton Gonçalo que também vem se colocando para disputar a eleição 
majoritária em 2018. Vale lembrar que em 2016 foi o prefeito de Santa Rita que 
trabalhou na articulação política da campanha do segundo turno do deputado estadual 
em São Luís. 
 
O presidente do PMN também lembrou que tem um diálogo aberto com Gastão Vieira, 
porém nada ainda avançado. Portanto, caso Braide venha disputar o cargo de 
governador é muito mais provável que seus candidatos ao Senado sejam Hilton 
Gonçalo e Gastão Vieira, este último se realmente decidir encarar a disputa. 
  

http://diegoemir.com/2016/10/hilton-goncalo-anuncia-que-vai-apoiar-braide-e-diz-eduardo-representa-melhor-opcao-para-sao-luis/
http://diegoemir.com/2016/10/hilton-goncalo-anuncia-que-vai-apoiar-braide-e-diz-eduardo-representa-melhor-opcao-para-sao-luis/
http://diegoemir.com/2016/10/hilton-goncalo-anuncia-que-vai-apoiar-braide-e-diz-eduardo-representa-melhor-opcao-para-sao-luis/
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Deu no Marrapá: De como Eduardo Braide usa a Justiça para esconder relação com a 
Máfia de Anajatuba 

 
 
Blog do Marrapá – Apesar buscar cultivar uma áurea de bom moço que não resiste a 
testes de polígrafo, Eduardo Braide, deputado estadual pelo nanico PMN, é adepto do 
mesmo expediente usado por corruptos com falcatruas a esconder, buscando, a todo 
custo, cercear a atividade jornalistica por meio de ações cíveis e criminais movidas 
simultaneamente contra profissionais de imprensa. 
 
Tem sido assim desde que fora revelada sua proximidade com a Máfia de Anajatuba, 
esquema que dilapidou os cofres do município da Baixada e de outras dezenas de 
cidades maranhenses. Desde a revelação do Fantástico que arrastou para de trás das 
barras da justiça seu pai, amigos, assessores e aliados, o parlamentar promove cruzada 
contra qualquer jornalista, radialista ou blogueiro que relacione seu nome ao caso – 
embora também seja alvo de investigação. 
 
Foi assim com os investigados pela Operação Turing; foi assim contra os blogueiros 
Clodoaldo Corrêa, John Cutrim, Marcelo Minard, Jeisael Marx, Domingos Costa e César 
Bello. Tem sido assim contra o Marrapá. 
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As pretensões totalitaristas de Braide são de conhecimento de todos. Ano passado, 
quando sua máscara de bom moço caiu, ele chegou ao absurdo de exigir o fechamento 
da TV Difusora, incomodado com a insistência da emissora em mostrar as contradições 
entre seu discurso e prática. Defenestrado pela Justiça Eleitoral em seu pleito facista, 
não se deu por vencido. Enviou carta para o apresentador Silvio Santos reclamando da 
emissora do suplente de senador Lobão Filho (PMDB). Se é que de fato existiu, o 
documento nunca foi respondido pelo dono do SBT. 
 
O ímpeto de Braide em censurar a imprensa talvez não seja em vão. Talvez, o 
parlamentar acredite de fato na lição ensinada pelo pai, Carlos Braide, tornada pública 
durante as investigações que desmantelaram a Máfia de Anajatuba. “Eu, com a 
governadora e com João Alberto, vamos interferir na Justiça”, gabava-se o Braide velho 
na gravação capturada pela Polícia Federal. 
 
Por bem do jornalismo livre, da imprensa comprometida e das opiniões sem amarras, 
como garante a Constituição Federal, os tentáculos da combalida oligarquia Sarney e 
de seus comparsas mafiosos não se estendem a todas as esferas da Judiciário. E o 
rebento de Carlos Braide, desmoralizado, não contará com a cumplicidade de 
instâncias superiores em sua jornada inglória para calar a blogosfera. 
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Rigo Teles entrega moderna ambulância para o povo de Feira Nova do Maranhão 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, entregou, 
na manhã de sexta-feira (26), uma moderna ambulância, equipada com o que existe de 
melhor no atendimento de urgência e emergência, para atender milhares de pessoas 
residentes no município de Feira Nova do Maranhão. 
 
A entrega da moderna ambulância ao prefeito Tiago Dantas, do município de Feira 
Nova do Maranhão, aconteceu no Pátio do Palácio dos Leões, na presença do 
governador Flávio Dino (PC do B), do secretário da Casa-Civil, Marcelo Tavares, do 
secretário de Estado de Saúde, Carlos Lula e de outras autoridades. 
 

 
 
O parlamentar esclareceu que a moderna ambulância – avaliada em R$ 165.000,00 – 
foi comprada pela Secretaria de Saúde do Estado do Maranhão (SES), com recursos de 
sua emenda parlamentar para a saúde pública. A ambulância Feira Nova do Maranhão 
foi pedida por meio do ofício, encaminhado à Secretaria de Estado da Casa Civil. 
 
PROMESSA CUMPRIDA 
 
Na solenidade, Rigo Teles esclareceu que a ambulância é compromisso de campanha 
com o prefeito Tiago Dantas e com a população do município de Feira Nova do 
Maranhão, onde o deputado é votado e luta pelo bem-estar do povo durante cinco 
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mandatos, na Assembleia Legislativa e nas demais esferas de poder. 
 
O prefeito Tiago Dantas informou que a entrega da ambulância será realizada, 
brevemente, na presença do deputado Rigo Teles, o principal responsável pela 
aquisição do importante benefício para incrementar o setor de saúde pública 
municipal, muito cobrado pela população, especialmente as pessoas mais carentes. 
 
Para o prefeito Tiago Dantas, vereadores, secretários é bom trabalhar em parceria com 
Rigo Teles, pois quem ganha é a população de Feira Nova do Maranhão, que está sendo 
beneficiada na saúde pública. O deputado prometeu continuar lutando pela população 
do próspero município da Região Sul do Maranhão. 
 
UTI, SEMI UTI E APARELHOS 
 
A ambulância presta socorro no atendimento como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA). É 
equipada com, 2 macas, 2 pranchas, 1 umidificador, cadeira de rodas, cilindro de 
oxigênio e bala de transporte para oxigênio, em caso de atendimento fora do veículo. 
 
O moderno veículo é equipado ainda com aparelhos como respirador, monitor 
cardíaco, desfibrilador e medicamentos, sistema de monitoramento contínuo, para 
prestar socorro a pacientes potencialmente graves, e ficará 24 horas por dia à 
disposição da população. 
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Destacado o avanço na comunicação da Assembleia Legislativa 

Em nome do diretor Carlos Alberto, os funcionários da Secom da Assembleia Legislativa 
tiveram ontem os trabalhos reconhecidos pelo deputado Vinícius Louro que destacou, 
além da equipe, a modernização de todo o sistema de comunicação daquela Casa. 
 
Confira no vídeo: 
 

 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Ixa89UhPjd4
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Deputada Ana do Gás cumpre agenda em Monção e Governador Eugênio Barros 

No roteiro da agenda dos dias 26 e 28 de maio, a deputada Ana do Gás (PCdoB) 
participou de eventos e reuniões políticas nas cidades de Monção e Governador 
Eugênio Barros. Nos dois municípios a deputada é apoiada por grandes grupos onde 
tem mostrado cada vez mais força e popularidade. 
 

 
 
Sexta (26), a parlamentar passou o dia na cidade de Monção acompanhando o ex-
prefeito Queiroz em visitas à comunidade para conhecer melhor o município e a 
população e participou de uma reunião com lideranças locais para discutir estratégias 
de atuação no município. Logo a noite a programação em Monção foi encerrada com a 
tradicional ‘Festa da Beleza Negra’, que este ano chegou a sua 10ª edição e contou com 
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o apoio e presença da deputada estadual Ana do Gás. A festa foi animada pela Super 
Radiola Estrela do Som e, a exemplo dos anos anteriores, reuniu a massa regueira de 
toda região. 
 
Já no sábado, 28, a deputada Ana do Gás seguiu para Governador Eugênio Barros a 
convite do Drº Rogério do Conal, grande liderança política de oposição, onde participou 
da ‘2ª Cavalgada dos Amigos’. O evento, que também contou com o apoio da 
parlamentar, reuniu uma multidão para celebrar mais um ano de cavalgada e também 
a passagem do aniversário de Rogério do Conal. “Foram dois grandes eventos nesse fim 
de semana em que pude, graças a Deus, não apenas estar apoiando, mas também estar 
presente. É sempre bom estar perto do povo e sentir a união dos grupos políticos que 
vem trabalhando lado a lado comigo”, destacou a deputada. 
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Deputado Rigo Teles entrega ambulância para atender a população do município de 
Grajaú 

O líder do Partido Verde (PV) na Assembleia Legislativa, deputado Rigo Teles, entregou, 
na manhã de sexta-feira (26), uma moderna ambulância, equipada com o que existe de 
melhor no atendimento de urgência, para atender milhares de pessoas residentes do 
município de Grajaú, na Região Central do Maranhão. 
 

 
 
A entrega da ambulância aconteceu no Palácio dos Leões, na presença do governador 
Flávio Dino, do secretário Chefe da casa Civil Marcelo Tavares, do secretário da Saúde, 
Carlos Lula, do vice-prefeito de Grajaú, Gleisom Torres, e dos secretários Ricardo 
Arruda, Carlos Alberto e Carlos Alves, representando o prefeito Mercial Arruda. 
 
Na ocasião, Rigo esclareceu que a moderna e equipada ambulância – avaliada em R$ 
165.000,00 – foi comprada pela Secretaria de Estado da Saúde (SES), com recursos de 
sua emenda parlamentar. A ambulância de Grajaú foi solicitada por meio de ofício 
encaminhado à Secretaria da Casa Civil do Governo. 
 

COMPROMISSO DE CAMPANHA 
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Na ocasião, o deputado Rigo Teles esclareceu que a moderna ambulância é um 
compromisso de campanha com o prefeito Mercial Arruda e com a população do 
município de Grajaú, onde o paramentar é votado e vem lutando pela comunidade, 
durante seus cinco mandatos, na Assembleia e em todas as esferas de poder. 
Após a solenidade, o vice-prefeito Gleisom Torres adiantou que o prefeito Mercial 
Arruda ainda vai marcar da data de entrega da moderna ambulância, na presença do 
deputado Rigo Teles, o responsável pela aquisição do importante benefício no setor de 
saúde pública cobrado pela população, especialmente os mais carentes. 
Em nome do prefeito Mercial Arruda, o Secretário de Administração Ricardo Arruda 
afirmou que é uma satisfação trabalhar em parceria com o deputado Rigo, pois quem 
ganha é o povo que acaba de receber um benefício para a saúde. “É mais uma 
promessa de campanha que Rigo Teles cumpre com a população de Grajaú”, disse 
Ricardo. 
 
 

 
 

UTI, SEMI UTI E APARELHOS 
 
A ambulância presta socorro no atendimento como Unidade de Terapia Intensiva (UTI) 
e semi UTI, podendo se transformar em Unidade de Suporte Avançado (USA). É 
equipada com, 2 macas, 2 pranchas, 1 umidificador, cadeira de rodas, cilindro e bala de 
transporte para oxigênio, em caso de atendimento fora do veículo. 
 
O moderno veículo é equipado ainda com aparelhos como respirador, monitor 
cardíaco, desfibrilador e medicamentos, sistema de monitoramento contínuo, para 
prestar socorro a pacientes potencialmente graves ou com falta de compensação no 
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sistema orgânico e ficará 24 horas por dia à disposição da população. 
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Fábio Braga destaca curso de medicina em Imperatriz… 

 
Fábio Braga, entre os diretores do Ceuma, na cerimônia de Imperatriz 

 
Numa concorrida solenidade na noite da última quinta-feira, 25, em Imperatriz, a 
Universidade Ceuma instalou seu curso de medicina no campus daquela cidade, 
materializando uma intenção de longas datas. 
 
Presente ao evento, o deputado Fábio Braga (Solidariedade) destacou – em discurso na 
Assembleia – a importância social e econômica do município dentro do estado, 
destacando a atuação da universidade no seu plano de expansão. 
 
– Imperatriz tem o dinamismo de um adolescente e o potencial de desenvolvimento 
social e econômico de um adulto principalmente pela participação cada vez mais 
ativa da sua população e da população do entorno no esforço global, o que era um 
aspecto sobremaneira positivo, porque estimulava o aparecimento de novos 
negócios, ajudando no seu crescimento – observou. 
 
O deputado destacou também a importância da universidade e do curso de medicina 
para a cidade e região. 
 
– Com essa iniciativa, a UniCeuma adiciona mais um capítulo na sua proposta de 
levar o ensino universitário especializado aos mais diversos recantos do estado, 
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multiplicando o conhecimento pela qualificação, e criando mais oportunidades para 
que o cidadão possa sonhar com dias melhores, já que só a educação é capaz de 
tornar um sonho realidade – avaliou. 
 

 
E em discurso na Assembleia, para destacar o arrojo da universidade 

 
Braga parabenizou a administração do Ceuma pelo arrojo, destacando a participação 
do engenheiro Mauro Fecury no conjunto da obra. 
 
– Pelo que conseguiu realizar ele foi e continua sendo, um visionário da educação no 
estado, pois, sua determinação se constituiu na pedra de toque para implementar e 
dinamizar o ensino universitário alternativo, num momento em que tudo era difícil e 
que tudo sinalizava para não dar certo – encerrou. 
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TRE busca na Assembleia saídas para fechamento de zonas eleitorais… 

 
Raimundo Barros em conversa com Othelino Neto e Marco Aurélio 

 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
recebeu nesta terça-feira, 30, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, 
desembargador Raimundo Barros, para tratar das alterações na Resolução 23.422/2014 
do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reduzem o número de zonas eleitorais no 
Estado. 
 
Só em São Luís, três delas devem ser fechadas. 
 
A alteração feita na Resolução 23.422/2014 do TSE extingue 72 zonas eleitorais em 16 
capitais, incluindo São Luís, sob a alegação de economia de R$ 13 milhões ao ano, além 
do aprimoramento e otimização dos recursos, com foco na qualidade do atendimento 
ao eleitor brasileiro. 
 
O presidente do TRE-MA disse que, inicialmente, já foi determinada a extinção de três 
zonas eleitorais em São Luís e, para os municípios do interior do Estado, serão 
utilizados critérios demográficos. 
 
Othelino Neto destacou que essa é uma discussão que já está acontecendo na Casa e 
que tem despertado a preocupação dos parlamentares. Na sessão plenária desta terça-
feira, 30) foi aprovado, por unanimidade, um requerimento convocando uma audiência 
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pública, que vai tratar dessas alterações na resolução do TSE no Maranhão. 
 
– Nós percebemos, com muita preocupação, esse assunto, que é inclusive tema já 
discutido nesta Casa. A visita do desembargador Raimundo Barros só reforça nossa 
atenção, no sentido de que nós possamos unir forças. Já fiz contato com o nosso 
coordenador da Bancada Federal, deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), para que 
ele peça uma audiência com o presidente do TSE, a fim de que nós possamos expor a 
importância de reverter essa decisão – assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da Comissão de Constituição 
e Justiça (CCJ), também participou da reunião. 
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Pinheiro: Luciano Genésio e Vinicius Louro viabilizam recursos para o São João… 

 
Luciano entre Waldir, Louro e Marcelo Tavares: recursos para o São João de Pinheiro 

 
O prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio (PP), esteve com o deputado estadual Vinicius 
Louro (PR) e com o deputado Federal Waldir Maranhão (PP), segunda-feira, 29, no 
Palácio dos Leões, onde foi recebido pelo chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares. 
 
Vinicius Louro levou a comitiva para tratar sobre a viabilização dos recursos do 
Governo do Estado para o São João da população pinheirense, reafirmando assim, seu 
compromisso de deputado municipalista. 
 
O prefeito agradeceu a parceria através da emenda parlamentar junto ao Governo do 
Estado e ressaltou a amizade que tem com o parlamentar. 
 

  



 

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: 
Hildo Rocha, Léo Cunha e vereadores conseguem 

benefícios para Açailândia… 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 31/05/2017 

Hildo Rocha, Léo Cunha e vereadores conseguem benefícios para Açailândia… 

 
 
O deputado federal Hildo Rocha (PMDB) e o estadual Léo Cunha (PSC) participaram de 
audiências na Secretaria Nacional de Habitação (Ministério das Cidades) e no 
Ministério do Esporte para reivindicar a inclusão do município de Açailândia no 
programa Cartão Reforma. 
 
Eles também solicitaram a entrega das casas populares já prontas do Programa Minha 
Casa Minha Vida e o reinício de obras paralisadas do programa. 
 
– Nós solicitamos agilidade na entrega das casas e pedimos o empenho da Secretária 
Nacional de Habitação, Dra. Henriqueta Alves, para que as obras sejam reiniciadas, 
concluídas e imediatamente entregues para as famílias que necessitam sair do 
aluguel ou deixar de morar de favor, em casas de parentes e amigos e que também 
deixem de morar em casas taipa e palha, que não são adequadas – disse Hildo Rocha. 
 
No Ministério do Esporte os deputados e vereadores reforçaram pleito acerca da 
liberação do Centro de Iniciação ao Esporte (CEI), equipamento que oferece 12 
modalidades esportivas. 
 
– A prefeitura de Açailândia, por meio da Secretaria de Esporte, que é comandada 

https://www.youtube.com/watch?v=4-Wz3AtfqLM
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por Glen Soares, fez o projeto e resolveu todas as pendências que existiam. A 
documentação agora está completa. Os vereadores, liderados pelo presidente Ceará, 
ajudaram na concretização desse sonho do povo de Açailândia, reivindicando ao 
ministro do esporte esse importante empreendimento e mostrando a necessidade 
desse equipamento para a cidade, que é polo industrial e de desenvolvimento do 
Maranhão – destacou Hildo Rocha. 
 
Os deputados foram acompanhados pelo presidente da Câmara Municipal de 
Açailândia, Josibeliano Chagas Farias, o Ceará, e os vereadores César Costa, Evandro 
Gomes, Fânio Mania, Heliomar Laurindo, Irmão Jorge e Joilson Cardoso dos Santos. 
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Para Wellington, governo Flávio Dino é insensível por cortar 21,7% dos salários de 
servidores 

 
Wellington alertou que o corte causará um dano econômico e social indescritível aos servidores 

 
Durante a sessão plenária desta terça-feira (30), o deputado estadual Wellington do 
Curso (PPS) utilizou a tribuna para reafirmar seu compromisso em defesa dos 
servidores públicos do Maranhão. Dessa vez, o parlamentar reforçou o seu 
posicionamento contra o corte dos 21,7% nos salários dos servidores públicos do 
Judiciário, do Ministério Público do Maranhão e do Tribunal de Contas do Estado. 
 
“Desde 2015, solicitamos a atenção quanto ao 21,7%. Ressaltamos não apenas o mero 
percentual de 21,7%, mas a possibilidade de se estabelecer o diálogo entre o Governo 
e os servidores públicos. Em 2016, enfatizamos, novamente, esse posicionamento em 
defesa dos servidores públicos. Bem sabemos do fundamento jurídico que permeia a 
Ação Rescisória, mas destacamos em 2015 e em 2016, o fundamento social, que deve 
ser preponderante. Se é um fato que o Estado não pode arcar com um débito, também 
é um fato que a medida de tirar adicional de 21,7% dos servidores públicos acarretará 
um dano econômico e social indescritível. Se seria inviável conceder o 21,7%, a 
inviabilidade é ainda maior quando se analisa os conseguintes sociais que tal corte 
implicará. Com essa atitude, o Governo mostra ser insensível e prejudica inúmeros 
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servidores públicos. Ser contra o corte de 21,7% não é favor. É coerência e eu deixo 
aqui o meu apoio incondicional aos que não estão trabalhando por gentileza ou favor 
de ninguém, mas sim por merecimento de quem estudou e foi aprovado em concurso 
público. Reafirmo o meu compromisso com o servidor público estadual”, pontuou 
Wellington. 
 
O julgamento do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva (IRDR) teve início na 
última quarta-feira (24). A Procuradoria-Geral do Estado (PGE) ajuizou uma rescisória, 
que está sobrestada aguardando a decisão do Pleno do TJ-MA, se uniformiza ou não o 
entendimento das Câmaras Cíveis Reunidas acerca do caso. 
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Aprovado projeto de Zé Inácio que prevê vigilância armada por 24 horas em agências 
bancárias 

 
Zé Inácio frisou que o projeto, também, vai contribuir para gerar mais oportunidade de emprego para a categoria dos vigilantes 

 
O Plenário aprovou, na sessão desta terça-feira (30), o Projeto de Lei Nº 236, de autoria 
do deputado Zé Inácio (PT), que dispõe sobre a contratação de vigilância armada para 
atuar 24 horas por dia nas agências bancárias públicas e privadas e nas cooperativas de 
créditos, inclusive em finais de semana e feriados. 
 
Ao fazer a defesa de seu projeto na tribuna, o deputado Zé Inácio salientou que esta 
proposição foi elaborada em sintonia com o Sindicato dos Vigilantes do Estado do 
Maranhão. Porque este projeto, segundo o deputado, além de garantir maior 
segurança aos estabelecimentos bancários, “visa acima de tudo valoriza a vida. 
Logicamente que tem outras questões que são importantes no âmbito desse projeto, 
mas acima de tudo se valoriza a vida com mais segurança nos estabelecimentos 
bancários.” 
 
Zé Inácio frisou que o projeto, também, vai contribuir para gerar mais oportunidade de 



 

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 

emprego para a categoria dos vigilantes, que hoje atua em vários estabelecimentos do 
Maranhão. 
 
“Somam mais de 10 mil vigilantes, mas nas agências bancárias, nos grandes centros, na 
maioria das cidades do Maranhão, não chegam nem a 500. Pouco mais de 400 
vigilantes atuam em estabelecimentos bancários. E isso também demonstra a 
necessidade deste projeto”, assinalou o deputado. 
 
Ele acrescentou que a ideia é que este projeto reforçará um conjunto de ações do 
Sistema de Segurança Pública do Estado, na medida em que os assaltos e roubos nos 
estabelecimentos bancários, inclusive em caixas eletrônicos, têm acontecido em mais 
de 80% no período noturno. 
 
Atualmente a maioria dos assaltos ocorre em finais de semana e feriados, período em 
que as agências não dispõem de segurança privada. “Essa medida contribui com a 
segurança pública, tendo em vista que aumenta a possibilidade de parceria entre a 
segurança privada com a Polícia Militar. Os vigilantes, portanto, atuarão de forma 
preventiva, tendo em vista que ficarão 24h nas agências e, com certeza, evitarão 
futuros roubos e assaltos nos estabelecimentos bancários”, destacou. 
 
Zé Inácio reafirmou a ideia da geração de emprego. “A medida também gerará 
emprego para essa categoria de vigilantes que também é muito aguerrida e precisa que 
a sua corporação seja valorizada”, salientou. 
 
Os deputados Bira do Pindaré (PSB), Valéria Macedo (PDT), Sousa Neto (Pros), Cabo 
Campos (DEM) e Sérgio Vieira (PEN), Professor Marco Aurélio (PCdoB) e Wellington do 
Curso (PP) manifestaram apoio ao projeto, frisando que se trata de uma matéria da 
maior importância para reforçar a política de Segurança Pública do Estado. 
 
“Muito se cobra do Poder Público em relação à segurança, e é correto, mas é mais 
correto ainda cobrar dos bancos, porque ninguém nesse País lucra mais do que banco. 
E os bancos devem investir em segurança pública. Portanto, é uma luta necessária que 
vai gerar oportunidade de emprego, mas, sobretudo, vai fortalecer uma necessidade 
fundamental da população, que é mais segurança bancária”, declarou Bira do Pindaré, 
primeiro deputado que ocupou a tribuna para elogiar o projeto do deputado Zé Inácio. 
 
Fonte: Agência Assembleia 
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Braide Leva “enquadrada” de Bira do Pindaré 

 
Deputado Bira do Pindaré puxou a orelha do revoltado Braide 

 
Diz o dito popular que quem fala o que quer caba ouvindo o que não deseja. Foi o que 
aconteceu na manhã de terça-feira (30) no plenário da Assembleia Legislativa quando o 
deputado Eduardo Braide (PMN) usou a tribuna para tentar desqualificar o Conselho 
Universitário do Maranhão (CONUNI), cujo projeto foi encaminhado pelo Governo do 
Estado à Assembleia Legislativa. A criação do Conselho foi um compromisso de 
campanha assumido, registrado e apresentado à população pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB) em 2014. 
 
Diante da verborreia do parlamentar do PMN, acusado de pertencer à “máfia de 
Anajatuba” pelo prefeito Edivaldo Holanda Junior durante debate na TV Mirante na 
reta final da campanha eleitoral de 2016 e que ainda se mostra inconformado por não 
ter recebido o apoio do governador, o deputado Bira do Pindaré (PSB) explicou ao 
colega de plenário que o propósito do CONUNI é congregar as reitorias de cada uma 
das universidades, públicas e privadas, com o objetivo de discutir e debater políticas 
macro relacionadas ao desenvolvimento científico e tecnológico do Estado do 
Maranhão. 
 
Bira ainda informou ao colega de parlamento que há outra proposição referente ao 
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Conselho de Ciência e Tecnologia, que, por ser mais amplo, vai abranger todos os 
segmentos, tanto discentes quanto docentes. Já com o projeto de criação do CONUNI, 
o Estado cria um conselho semelhante ao Conselho Empresarial, já criado pelo 
governador Flávio Dino, que reúne as entidades representativas do empresariado. 
Tem, portanto finalidade e caráter interinstitucional. 
 
“Agora o governador honra mais uma vez um compromisso de campanha, desta vez 
para reuniu os reitores e deu este nome, mas não tem o propósito de excluir ninguém. 
Pelo contrário, ele quer criar um espaço exclusivo de diálogo com as reitorias e entre as 
reitorias das universidades do Maranhão”, garantiu. 
 
O deputado ainda reiterou que a postura do governo Flávio Dino é o diálogo e 
defendeu que é preciso construir coletivamente os caminhos para o desenvolvimento 
do Maranhão. Não à toa, de acordo com Bira, Flávio é destaque por ser o segundo do 
ranking nacional que mais cumpre as promessas de campanha. Até agora 78% das 
promessas do comunista foram devidamente cumpridas. 
 
“O governador, que é sensível a essa causa jamais iria fechar as portas para todos os 
segmentos da Universidade, de fato, o governador é profundamente conhecedor dessa 
realidade por ser professor da Universidade, por ter sido uma liderança estudantil e, 
certamente, nunca, em momento algum, tomaria uma decisão para excluir qualquer 
segmento de qualquer espaço de debate”, concluiu. 
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Em encontro com Vereadores, Governo estabelece linhas de ação para melhorar 
qualidade de vida da população 

 
Encontro reuniu representantes do legislativo municipal de mais de 190 municípios maranhenses. Foto: Gilson Teixeira/Secap 

 
Em um encontro amplo, reunindo mais de 1.100 representantes das Câmaras 
Municipais de 194 municípios maranhenses, na tarde desta terça-feira (30), a atual 
gestão do Governo do Estado marca mais um ineditismo na condução do Maranhão. 
 
No Encontro com Vereadores e Vereadoras, organizado pela Secretaria de Estado da 
Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), o governador Flávio Dino e os secretários de 
Estado puderam conversar com os legisladores municipais, num diálogo direto e 
articulado para, em conjunto, estabelecer ações integradas para melhorar a qualidade 
de vida da população de todo o Maranhão. 
 
O evento, que contou com a parceria do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam), da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) e da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), teve como tema ‘Cidades com 
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desenvolvimento econômico, social e ambiental’ e colocou em pauta questões como 
licenciamento para gestão ambiental e de recursos hídricos e prestação de contas das 
Câmaras Municipais. 
 

 
Encontro reuniu representantes do legislativo municipal de mais de 190 municípios maranhenses. Foto: Gilson Teixeira/Secap 

 
O governador Flávio Dino ministrou a palestra magna sobre o desenvolvimento 
econômico, social e ambiental das cidades e destacou a importância do diálogo direto 
com os parlamentares municipais.  “Estamos conversando com lideranças municipais 
para alcançar os políticos mais próximos do dia a dia do cidadão, os que 
democraticamente representam os interesses fundamentais do povo”, disse o 
governador. 
 
Ele completou que este é o segundo evento desta natureza realizado na atual gestão e 
enfatizou que tal evento objetiva o diálogo para mostrar como o governo do Maranhão 
tem agido, não obstante uma aguda crise política e econômica, para garantir a 
continuidade dos serviços públicos, a sua ampliação e como é feito o trabalho em 
parceria com os municípios, “uma vez que os vereadores são fundamentais para, de 
um lado, implementar essas políticas públicas, e, de outro, para fiscalizar a boa 
aplicação dos recursos públicos, e, com isso, garantir que esses benefícios, esses 
direitos, cheguem ao maior número de lares maranhenses”, concluiu o governador. 
 
Para o secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, o 
encontro é importante para debater o tema proposto, mas, mais do que isso, para 
estreitar a relação entre o Executivo Estadual e os legislativos municipais, de modo a 
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impulsionar a transformação no Maranhão. 
 
“O governador Flávio Dino, já no seu primeiro ano de mandato, em 2015, oportunizou 
um evento como esse, mas um pouco mais restrito às cidades que estão dentro da 
Amazônia Legal. E, agora, um novo encontro, alargando para todos os municípios do 
Maranhão com temáticas importantes, mas, sobretudo, com o objetivo muito claro 
que é o de mostrar o respeito que tem pelo legislativo municipal, a valorização pelo 
papel dos parlamentares. A gente precisa, neste momento de crise, dar as mãos, agir 
de maneira integrada, complementar, para que a gente possa atravessar esse 
momento alcançado melhores resultados na aplicação das políticas públicas”, destacou 
Marcio Jerry. 
 
Os vereadores estão na ponta, lidando com demandas e necessidade da população de 
perto. O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e 
prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, considera que, por isso, é tão essencial esse 
diálogo. “É um momento de aproximação, é a união de força. Sabemos que o vereador 
tem uma importância fundamental, é o político mais próximo do cidadão, é ele que 
traz os problemas que passa o cidadão, na sua comunidade e no seu bairro. Por isso é 
um grande momento”, defende. 
 
Aprovação 
 
Durante todo o evento, os legisladores municipais também puderam tirar dúvidas 
sobre programas e ações de Governo nos stands das secretarias estaduais, 
participaram de palestras e debates. A iniciativa foi aprovada pelo vereador Carlos 
Hermes, de Imperatriz. Para ele, criou-se um momento de compartilhamento de ideias, 
de socializar as experiências e de aproximar mais. Segundo Hermes, são os vereadores 
que estão nos municípios, e que de fato conhece os problemas locais e agora 
encontram soluções de forma conjunta. 
 
São, o que chama o presidente da Câmara de Apicum Açu, José Gilson Pacotinho, de 
“para-choques”. “É muito válido esse encontro, porque é a gente que lida direto com o 
povo, nós que somos os para-choques, é importante o governador nos ouvir”. 
 
Já o vereador Raimundo Penha, de São Luís, destacou o caráter inédito da atual gestão. 
“Para nós é extremamente positivo por ser uma ação inédita. Acredito que é o primeiro 
Governo no estado do Maranhão que chama abertamente todos os legislativos. E a 
grande missão vai, primeiro, promover um intercâmbio entre nós, vereadores, e uma 
aproximação nossa com o Governo do Estado”, pontuou o parlamentar. 
 
Encontro 
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Encontro reuniu representantes do legislativo municipal de mais de 190 municípios maranhenses.  
Foto: Gilson Teixeira/Secap 

 
O evento integra o Termo de Cooperação Institucional firmando entre o Governo do 
Maranhão e o Ibam, para implantar o Programa de Qualificação da Gestão Ambiental 
nos 102 municípios que compõe o Bioma da Amazônia. 
 
O termo prevê a apresentação do Plano Estadual de Meio Ambiente, além de garantir 
capacitação e assessoria jurídica em gestão ambiental aos municípios. Este foi o 
segundo encontro ampliado do governador com representantes municipais em pouco 
mais de dois anos. Em 2015, Flávio Dino esteve reunido com 125 vereadores e 
vereadoras, 29 assessores e 27 profissionais de outras instituições, que representavam 
58 dos 102 municípios integrantes do Bioma Amazônia. Este ano, o Governo do Estado 
resolveu estender o diálogo para os demais municípios maranhenses. 
 

 
Vereadores destacaram iniciativa pioneira e elogiaram evento. 
Fotos: Karlos Geromy/Secap 
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Segundo a diretora da Escola Nacional Serviços Urbanos do Ibam (Instituto Brasileiro de 
Administração Municipal), Tereza Cristina Baratta, o Encontrou foi fundamental para 
“promover o diálogo das Câmaras em apoio à expansão das atividades na área 
ambiental”. Ela acrescentou que o instituto está à disposição dos vereadores para 
estreitar o contato e estimular a participação de todas as cidades. Tereza avaliou que o 
evento abriu oportunidades para debater políticas mais sustentáveis. 
 
“Esse caminho não é fácil”, acrescentou, referindo-se às dificuldades políticas e 
econômicas que o Brasil vive no momento atual. Segundo ela, a união de esforços pode 
ajudar a superar essas dificuldades. As parcerias, ressaltou, são uma contribuição 
essencial dada pelo Ibam. Ela lembrou que, desde 2015, o instituto mantém parceria 
com o Estado, oferecendo capacitação, orientações e auxílio. 
 
Estiveram presentes, além dos secretários de Estado, os deputados federais Weverton 
Rocha e Waldir Maranhão, os deputados estaduais Othelino Neto, Ana do Gás, 
Raimundo Loiro, Levi Pontes e o auditor estadual de Controle Externo, Clésio Santana. 
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Assembleia e TRE buscam saídas para evitar a extinção de Zonas Eleitorais no 
Maranhão 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), recebeu, nesta terça-feira (30), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE-MA), desembargador Raimundo Barros, para tratar das alterações na 
Resolução 23.422/2014 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reduzem o número de 
zonas eleitorais no Estado. Só em São Luís, três delas devem ser fechadas. O deputado 
Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), também participou da reunião. 
 
A alteração feita na Resolução 23.422/2014 do TSE extingue 72 zonas eleitorais em 16 
capitais, incluindo São Luís, sob a alegação de economia de R$ 13 milhões ao ano, além 
do aprimoramento e otimização dos recursos, com foco na qualidade do atendimento 
ao eleitor brasileiro. 
 
O presidente do TRE-MA disse que, inicialmente, já foi determinada a extinção de três 
zonas eleitorais em São Luís e, para os municípios do interior do Estado, serão 
utilizados critérios demográficos. Ele ressaltou que o fechamento trará prejuízos ao 
eleitor maranhense. 
 
“Pelo que a gente conhece do Estado, muitas zonas serão extintas. E nós entendemos 
que essa decisão, sob o julgamento de trazer economia ao orçamento, vai atingir o 
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atendimento do eleitorado. Essa visita tem como objetivo convocar a Assembleia para 
entrar nessa discussão, na defesa da manutenção dessas zonas eleitorais. Ter o apoio e 
a voz da classe política é fundamental, pois ela também será, de certa forma, atingida 
por essa resolução”, completou Raimundo Barros 
 
O presidente em exercício, Othelino Neto, destacou que essa é uma discussão que já 
está acontecendo na Casa e que tem despertado a preocupação dos parlamentares. Na 
sessão plenária desta terça-feira (30), foi aprovado, por unanimidade, um 
requerimento convocando uma audiência pública, que vai tratar dessas alterações na 
resolução do TSE no Maranhão. 
 
“Nós percebemos, com muita preocupação, esse assunto, que é inclusive tema já 
discutido nesta Casa. A visita do desembargador Raimundo Barros só reforça nossa 
atenção, no sentido de que nós possamos unir forças. Já fiz contato com o nosso 
coordenador da Bancada Federal, deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), para que 
ele peça uma audiência com o presidente do TSE, a fim de que nós possamos expor a 
importância de reverter essa decisão”, assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio também reforçou o compromisso do Legislativo 
em apoiar a causa e frisou os prejuízos que a extinção dessas zonas trará para o eleitor 
maranhense. “No momento em que o TRE busca, cada vez mais, aperfeiçoar o seu 
trabalho para cumprir com as metas estabelecidas no processo de implantação da 
biometria, que precisa, constantemente, melhorar no processo de fiscalização, retirar 
as zonas eleitorais será um prejuízo enorme para o processo democrático”, finalizou. 
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Rogério Cafeteira é sarcástico ao falar da decisão que condenou juiz maranhense 

 
 
O líder do Governo Flávio Dino foi sarcástico ao comentar a decisão do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que condenou o juiz José Raimundo Sampaio Silva, 
 
CNJ condena juiz maranhense com aposentadoria compulsória pela 2ª vez da 5ª Vara 
Cível da Comarca de São Luís-MA. 
 
– APOSENTADORIA COMPULSÓRIA!! Viva o CNJ, impõe penas “duríssimas” – disse 
Cafeteira em seu Twitter. 
 
José Raimundo foi condenado com aposentadoria compulsória pela segunda vez, por 
tratamento desigual às partes e não observância do dever de prudência em um 
processo envolvendo a Vale S/A. 
 
Em 2015, o magistrado foi condenado por faltas disciplinares com relação aos deveres 
de imparcialidade, retidão e serenidade na condução de cinco processos. Na época, ele 
recorreu da condenação no Supremo Tribunal Federal (STF), que até hoje não se 
pronunciou sobre o recurso. 
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Deputado Fábio Braga destaca curso de medicina em Imperatriz 

 
Deputado Fábio Braga 

 
Numa concorrida solenidade que aconteceu na noite da última quinta-feira, 25, em 
Imperatriz, a Universidade Ceuma instalou seu curso de medicina no campus daquela 
cidade, materializando uma intenção de longas datas. 
 
Presente ao evento, o deputado Fábio Braga – Solidariedade, subiu à tribuna da 
Assembleia Legislativa nessa segunda feira, 29, para realçar a importância social e 
econômica do município dentro do estado, destacando a atuação da universidade no 
seu plano de expansão. 
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Lembrou os 165 anos de existência do município e disse que “ele tinha o dinamismo 
de um adolescente, e o potencial de desenvolvimento social e econômico de um 
adulto principalmente pela participação cada vez mais ativa da sua população e da 
população do entorno no esforço global, o que era um aspecto sobremaneira 
positivo, porque estimulava o aparecimento de novos negócios, ajudando no seu 
crescimento” – observou. 
 
Realçou, também, a importância da universidade e do curso de medicina para a cidade 
e região dizendo: “com essa iniciativa, a UniCeuma adiciona mais um capítulo na sua 
proposta de levar o ensino universitário especializado aos mais diversos recantos do 
estado, multiplicando o conhecimento pela qualificação, e criando mais 
oportunidades para que o cidadão possa sonhar com dias melhores, já que só a 
educação é capaz de tornar um sonho realidade” – avaliou. 
 
E lembrou que havia um déficit acentuado na oferta de médicos no estado, para 
justificar que a chegada do curso viria sim contribuir no crescimento da cidade e da 
região, e reforçou sua justificativa a partir de números divulgados pelo Conselho 
Federal de Medicina. 
 
“O Maranhão possui uma das piores relações de médicos por habitante, algo como 
0,79 médicos para cada grupo de mil habitantes, evidenciando uma relação muito 
aquém das nossas necessidades, principalmente no interior do estado, onde ela cai 
ainda mais ficando ao redor dos 0,36 para grupos de mil habitantes”, disse Braga. 
 
No Brasil – prosseguiu o parlamentar, “essa oferta é também muito baixa, já que está 
em volta de 1,8 profissionais para cada grupo de mil habitantes, número bem aquém 
dos 2,5/1.000 sugeridos pelo Ministério da Saúde e distante ainda das taxas 
apresentadas por países do continente como Argentina que registra 3,2 o México 2,0 
e pasmem: a Venezuela de Nicolas Maduro 1,9 por grupo de 1.000 habitantes”. 
 
Voltou a realçar a importância da implantação do curso de medicina em Imperatriz 
assinalando: “É num horizonte de nuvens tão carregadas que surge a notícia alvíssara 
da instalação do curso de medicina do UniCeuma na cidade de Imperatriz, evento que 
se reveste da maior importância dentro do esforço que precisamos desenvolver para 
sanar tão grave déficit estrutural num dos mais importantes setores sociais da vida 
estadual e brasileira: a saúde e bem-estar da população” – avaliou. 
 
E finalizou parabenizando a administração da universidade pelo arrojo, e destacando a 
participação do engenheiro Mauro Fecury no conjunto da obra: “pelo que conseguiu 
realizar ele foi e continua sendo, um visionário da educação no estado, pois, sua 
determinação se constituiu na pedra de toque para implementar e dinamizar o 
ensino universitário alternativo, num momento em que tudo era difícil e que tudo 
sinalizava para não dar certo” – encerrou. 
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Encontro do governo Flávio Dino com vereadores do Maranhão reúne representantes 
de 194 municípios… 

 
Governador Flávio Dino entre os vereadores que participaram do encontro 

 
Mais de 1.100 representantes das Câmaras Municipais de 194 municípios maranhenses 
participaram de um grande encontro, realizado na tarde desta terça-feira (30), com a 
atual gestão do governo do Estado. O evento marcou mais um ineditismo na condução 
das políticas públicas do Maranhão. 
 
No Encontro com Vereadores e Vereadoras, organizado pela Secretaria de Estado da 
Comunicação e Assuntos Políticos (Secap), o governador Flávio Dino e os secretários de 
Estado puderam conversar com os legisladores municipais, num diálogo direto e 
articulado para, em conjunto, estabelecer ações integradas para melhorar a qualidade 
de vida da população de todo o Maranhão. O evento contou ainda com a presença do 
presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto. 
O evento, que contou com a parceria do Instituto Brasileiro de Administração 
Municipal (Ibam), da Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) e da Assembleia 
Legislativa do Estado do Maranhão (Alema), teve como tema ‘Cidades com 
desenvolvimento econômico, social e ambiental’ e colocou em pauta questões como 
licenciamento para gestão ambiental e de recursos hídricos e prestação de contas das 
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Câmaras Municipais. 
 
Flávio Dino ministrou a palestra magna sobre o desenvolvimento econômico, social e 
ambiental das cidades e destacou a importância do diálogo direto com os 
parlamentares municipais.  “Estamos conversando com lideranças municipais para 
alcançar os políticos mais próximos do dia a dia do cidadão, os que democraticamente 
representam os interesses fundamentais do povo”, disse o governador. 
 
Ele completou que este é o segundo evento desta natureza realizado na atual gestão e 
enfatizou que tal evento objetiva o diálogo para mostrar como o governo do Maranhão 
tem agido, não obstante uma aguda crise política e econômica, para garantir a 
continuidade dos serviços públicos, a sua ampliação e como é feito o trabalho em 
parceria com os municípios, “uma vez que os vereadores são fundamentais para, de 
um lado, implementar essas políticas públicas, e, de outro, para fiscalizar a boa 
aplicação dos recursos públicos, e, com isso, garantir que esses benefícios, esses 
direitos, cheguem ao maior número de lares maranhenses”, concluiu o governador. 
 
Para o secretário de Estado da Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, o 
encontro é importante para debater o tema proposto, mas, mais do que isso, para 
estreitar a relação entre o Executivo Estadual e os legislativos municipais, de modo a 
impulsionar a transformação no Maranhão. 
 
Os vereadores estão na ponta, lidando com demandas e necessidade da população de 
perto. O presidente da Federação dos Municípios do Estado do Maranhão (Famem) e 
prefeito de Tuntum, Cleomar Tema, considera que, por isso, é tão essencial esse 
diálogo. “É um momento de aproximação, é a união de força. Sabemos que o vereador 
tem uma importância fundamental, é o político mais próximo do cidadão, é ele que 
traz os problemas que passa o cidadão, na sua comunidade e no seu bairro. Por isso é 
um grande momento”, defende. 
 
Aprovação 
 
Durante todo o evento, os legisladores municipais também puderam tirar dúvidas 
sobre programas e ações de Governo nos stands das secretarias estaduais, 
participaram de palestras e debates. A iniciativa foi aprovada pelo vereador Carlos 
Hermes, de Imperatriz. Para ele, criou-se um momento de compartilhamento de ideias, 
de socializar as experiências e de aproximar mais. Segundo Hermes, são os vereadores 
que estão nos municípios, e que de fato conhece os problemas locais e agora 
encontram soluções de forma conjunta. 
 
O vereador Raimundo Penha, de São Luís, destacou o caráter inédito da atual gestão. 
“Para nós é extremamente positivo por ser uma ação inédita. Acredito que é o primeiro 
Governo no estado do Maranhão que chama abertamente todos os legislativos. E a 
grande missão vai, primeiro, promover um intercâmbio entre nós, vereadores, e uma 
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aproximação nossa com o Governo do Estado”, pontuou o parlamentar. 
 
Encontro 
 
O evento integra o Termo de Cooperação Institucional firmando entre o Governo do 
Maranhão e o Ibam, para implantar o Programa de Qualificação da Gestão Ambiental 
nos 102 municípios que compõe o Bioma da Amazônia. 
 
O termo prevê a apresentação do Plano Estadual de Meio Ambiente, além de garantir 
capacitação e assessoria jurídica em gestão ambiental aos municípios. Este foi o 
segundo encontro ampliado do governador com representantes municipais em pouco 
mais de dois anos. Em 2015, Flávio Dino esteve reunido com 125 vereadores e 
vereadoras, 29 assessores e 27 profissionais de outras instituições, que representavam 
58 dos 102 municípios integrantes do Bioma Amazônia. Este ano, o Governo do Estado 
resolveu estender o diálogo para os demais municípios maranhenses. 
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Assembleia e TRE buscam saídas para evitar a extinção de zonas eleitorais no 
Maranhão… 

 
Presidente da Assembleia em exercício, Othelino Neto, ao lado do deputado Marco Aurélio, reuniu-se  
com o presidente do TRE, Raimundo Barros, para tratarem da questão 

 

 
 
O presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado estadual Othelino Neto 
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(PCdoB), recebeu, nesta terça-feira (30), o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE-MA), desembargador Raimundo Barros, para tratar das alterações na 
Resolução 23.422/2014 do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), que reduzem o número de 
zonas eleitorais no Estado. Só em São Luís, três delas devem ser fechadas. O deputado 
Professor Marco Aurélio (PCdoB), presidente da Comissão de Constituição e Justiça 
(CCJ), também participou da reunião. 
 
A alteração feita na Resolução 23.422/2014 do TSE extingue 72 zonas eleitorais em 16 
capitais, incluindo São Luís, sob a alegação de economia de R$ 13 milhões ao ano, além 
do aprimoramento e otimização dos recursos, com foco na qualidade do atendimento 
ao eleitor brasileiro. 
 
O presidente do TRE-MA disse que, inicialmente, já foi determinada a extinção de três 
zonas eleitorais em São Luís e, para os municípios do interior do Estado, serão 
utilizados critérios demográficos. Ele ressaltou que o fechamento trará prejuízos ao 
eleitor maranhense. 
 
“Pelo que a gente conhece do Estado, muitas zonas serão extintas. E nós entendemos 
que essa decisão, sob o julgamento de trazer economia ao orçamento, vai atingir o 
atendimento do eleitorado. Essa visita tem como objetivo convocar a Assembleia para 
entrar nessa discussão, na defesa da manutenção dessas zonas eleitorais. Ter o apoio e 
a voz da classe política é fundamental, pois ela também será, de certa forma, atingida 
por essa resolução”, completou Raimundo Barros 
 
O presidente em exercício, Othelino Neto, destacou que essa é uma discussão que já 
está acontecendo na Casa e que tem despertado a preocupação dos parlamentares. Na 
sessão plenária desta terça-feira (30), foi aprovado, por unanimidade, um 
requerimento convocando uma audiência pública, que vai tratar dessas alterações na 
resolução do TSE no Maranhão. 
 
“Nós percebemos, com muita preocupação, esse assunto, que é inclusive tema já 
discutido nesta Casa. A visita do desembargador Raimundo Barros só reforça nossa 
atenção, no sentido de que nós possamos unir forças. Já fiz contato com o nosso 
coordenador da Bancada Federal, deputado Rubens Pereira Júnior (PCdoB), para que 
ele peça uma audiência com o presidente do TSE, a fim de que nós possamos expor a 
importância de reverter essa decisão”, assinalou. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio também reforçou o compromisso do Legislativo 
em apoiar a causa e frisou os prejuízos que a extinção dessas zonas trará para o eleitor 
maranhense. “No momento em que o TRE busca, cada vez mais, aperfeiçoar o seu 
trabalho para cumprir com as metas estabelecidas no processo de implantação da 
biometria, que precisa, constantemente, melhorar no processo de fiscalização, retirar 
as zonas eleitorais será um prejuízo enorme para o processo democrático”, finalizou. 
 


