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Governador Flávio Dino prestigia sessão de posse dos deputados
eleitos para 19ª Legislatura

O governador Flávio Dino (PCdoB) prestigiou a sessão preparatória da Assembleia Legislativa do Maranhão
realizada, na manhã desta sexta-feira (1º), que deu posse aos 42 deputados eleitos, nas eleições de 2018, para a
Legislatura de 2019 a 2022.  O deputado Rigo Teles (PV) presidiu a sessão, por ser o parlamentar com maior
número de mandatos, auxiliado pelos deputados Vinicius Louro (PR) e Daniela Tema (DEM).

Em sua fala, o governador parabenizou os 42 deputados eleitos no pleito de 2018, desejou sucesso a todos e
disse que, a partir do momento da posse, todos os parlamentares são iguais, uma vez que representam o povo
maranhense. “Este é um momento especial. Desejo sucesso tanto aos que apoiam, quanto os que fazem
oposição ao nosso governo. A partir de hoje, vocês são guardiães do voto popular”, ressaltou.

“O Parlamento é uma instituição milenar e, particularmente, no Estado do Maranhão, tem uma história secular
e representa o coração e o pulmão da democracia. Desde os gregos, com Aristóteles, e seguido com os romanos,
que o Parlamento representa a vontade soberana do povo. Por isso, que essa solenidade se reveste de um
momento especial, por representar aquilo que é mais importante na democracia, a vontade soberana do povo
expressada no Parlamento”, lembrou o governador.

Flávio Dino estendeu os votos de sucesso à bancada federal do Maranhão, que toma posse hoje em Brasília, na
Câmara e no Senado. “Desejo aos nossos deputados federais e nossos dois senadores Weverton Rocha (PDT) e
Eliziane Gama (PPS) sucesso no desempenho de seus mandatos e que possam ajudar o Estado do Maranhão a
ser melhor para todos”.

O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e
o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão (TRE/MA), desembargador Cleones
Carvalho Cunha,  também compuseram a mesa dos trabalhos da sessão preparatória de posse dos deputados.

Com informações da Alema
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Município de Paço do Lumiar é acionado por não implantar
Ouvidoria do SUS

Publicado em 31 de janeiro de 2019 às 18:35 | Comentar

O Ministério Público do Maranhão ajuizou Ação Civil Pública (ACP) de obrigação de fazer na última
segunda-feira, 28, com o objetivo de garantir a implantação da Ouvidoria do Sistema Único de Saúde (SUS) em
Paço do Lumiar.

Foi pedido ao Poder Judiciário, em caráter liminar, que determine ao Município, comandado pelo prefeito
Domingos Dutra (PCdoB), a instalação da Ouvidoria no prazo de 90 dias, instituída, preferencialmente, por lei.
Devem ser considerados, segundo o MPMA, estrutura organizacional, cargos e funções.

Desde abril do ano passado, a 1ª Promotoria de Justiça tem tentado, extrajudicialmente, fazer com que o Poder
Executivo cumpra com a obrigação de instalar o órgão. Mesmo assim, nenhuma medida foi adotada.

Em 10 de abril, foram expedidos ofícios ao procurador geral do Município e ao secretário municipal de Saúde
requisitando informações sobre a existência da Ouvidoria e, em caso negativo, as dificuldades para instalar o
órgão e os cronogramas de ações.

No mês seguinte, foi realizada reunião na sede do MPMA em Paço do Lumiar com o secretário municipal de
Saúde, o assessor jurídico da pasta e o procurador-geral adjunto do Município.

Na ocasião, a promotora de Justiça Gabriela Brandão da Costa Tavernard propôs a celebração de um Termo de
Ajustamento de Conduta (TAC) prevendo diversas obrigações a serem cumpridas pela Prefeitura de Paço do
Lumiar. A minuta do documento foi entregue ao procurador adjunto.

Foi fixado prazo de dez dias para que a Secretaria Municipal de Saúde avaliasse as cláusulas da minuta de TAC
e no dia 1º de maio haveria nova reunião para o Município se manifestar. Em resposta, no dia 11 de maio, a
Procuradoria Geral do Município informou que Paço do Lumiar estaria habilitado a utilizar o Serviço Nacional
de Ouvidoria do SUS e ainda encaminhou cópia do projeto de lei sobre a criação da Ouvidoria Municipal de
Saúde.

Em junho, o Ministério Público requisitou informações à Secretaria Municipal de Saúde e à Procuradoria Geral
do Município informações sobre o encaminhamento do projeto de lei à Câmara Municipal.

Também foi realizada nova reunião na sede das Promotorias de Justiça com representantes da Secretaria
Municipal de Saúde e assessoria jurídica. Foi estabelecido prazo de 15 dias para cumprimento das medidas.

Após esse período, o Ministério encaminhou novos ofícios aos representantes do Município de Paço do Lumiar e,
em agosto, foi emitida Recomendação ao prefeito Domingos Dutra e ao secretário municipal de Saúde para que



adotassem providências administrativas imediatas para instalar a Ouvidoria. O Poder Executivo deveria se
manifestar em 30 dias úteis, mas não adotou nenhuma providência.

“Contudo, o Município permaneceu inerte, não apresentando qualquer resposta ou justificativa. Assim, outra
alternativa não teve este Órgão Ministerial a não ser propor a presente ação, como forma de exigir a prestação
de obrigação de fazer por parte do ente municipal, a bem da saúde pública”, afirmou, na ACP, a promotora de
Justiça Gabriela Tavernard.
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Desembargador Jamil Gedeon é o presidente da 3ª Câmara Cível do
TJMA

Publicado em 1 de fevereiro de 2019 às 12:40 | Comentar

O desembargador Jamil Gedeon preside a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), no ano
de 2019. O colegiado é composto, também, pelos desembargadores Cleones Carvalho Cunha e Cleonice Silva
Freire. As sessões ocorrem sempre às quintas-feiras, a partir das 9h, no Salão do Pleninho, na sede do TJMA
(Praça Pedro II).

A mudança na Presidência segue em sistema de rodízio pelo desembargador mais antigo na Câmara, pelo
período de um ano, de acordo com o artigo 15 do Regimento Interno do TJMA.

Ao presidir a Câmara, não há prejuízo de oficiar como relator, revisor ou vogal. Cabe a ele, ainda, convocar
sessões extraordinárias, sem prejuízo dessa convocação pela Presidência do Tribunal; proclamar o resultado
dos julgamentos; e exercer o poder de polícia durante as sessões.

O presidente da Câmara, quando necessário, será substituído pelo desembargador mais antigo e que seja
membro da Câmara.
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Deputados tomam posse para a 19ª Legislatura da Assembleia
Legislativa

Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão foram empossados, na
manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o
parlamentar com maior número de mandatos na Casa, presidiu a sessão.

A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do presidente do Tribunal de
Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal
Regional Eleitoral, desembargador Cleones Cunha, além de outras autoridades.

Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça
Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do
Estado, observar as leis e desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo
povo do Maranhão.

 "Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no respeito mútuo entre os seus
pares e na independência entre os Poderes", afirmou o deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso.

O parlamentar frisou, ainda, que, "apesar das diversidades de pontos de vistas aqui representadas pelas mais
diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos caminhar para um denominador comum, o
entendimento. Só assim cumpriremos com o nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da
população maranhense acima de grupos".

"Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que funcionem com autonomia
e independência. O grande desafio hoje é fazer da democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a
vida das pessoas. Esse deve ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir
de hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão", completou Rigo Teles.

Congratulações

Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os deputados empossados. Ele
fez questão de registrar breves palavras de homenagem e de congratulações. "Não apenas em meu nome, não
apenas em nome do Poder Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, sobretudo, quero consignar os
cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada deputada e cada deputado hoje empossados".

Flávio Dino desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão oposição. "Quero
desejar que a independência e a harmonia determinada pela Constituição estejam no dia a dia desse
relacionamento, e esse é o meu empenho. Tenho certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim
será nesses quatro vindouros", salientou.



O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo será entregue e
apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-feira (4), às 16 horas, quando
acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura.

CONTINUE LENDO EM https://goo.gl/4C18Ap 
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Jamil Gedeon

Neste ano, é o desembargador Jamil Gedeon quem preside a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do
Maranhão (TJMA). O colegiado é composto, também, pelos desembargadores Cleones Carvalho Cunha e
Cleonice Silva Freire.
As sessões ocorrem sempre às quintas-feiras, a partir das 9h, no Salão do Pleninho, na sede
do TJMA (Praça Pedro II).
A mudança na Presidência segue em sistema de rodízio pelo desembargador mais antigo na Câmara, pelo
período de um ano,
de acordo com o artigo 15 do Regimento Interno do TJMA.
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Deputados tomam posse e elegem Mesa Diretora

Othelino Neto será reeleito presidente da Casa, e base governista decidirá entre Arnaldo Melo e Roberto Costa
para a vaga destinada à oposição na Mesa

RONALDO ROCHA DA EDITORIA DE POLÍTICA
01/02/2019
Deputados tomam posse  e elegem Mesa Diretora
Deputado Othelino Neto continuará no comando da AL (Agência Assembleia)
Ronaldo Rocha
Da editoria de Política

Quarenta e dois deputados estaduais eleitos em outubro do ano passado tomam posse hoje, em sessão solene,
na Assembleia Legislativa do Maranhão. O ato de posse será realizado às 9h30, no Plenário Nagib Haickel, e
será conduzido pelo decano da Casa, deputado Rigo Teles (PV).
O governador Flávio Dino (PCdoB) e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim
Figueiredo dos Anjos, participarão da solenidade.
Logo após ser aberta a sessão de posse, os deputados eleitos serão chamados para prestar o compromisso
[juramento] de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis
e desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo povo do Maranhão.
Em seguida, haverá a eleição para a formação da nova Mesa Diretora da Casa. Já há um acordo entre os
parlamentares para a confirmação de chapa única e composição da diretoria do Legislativo.
O deputado Othelino Neto (PCdoB) será reeleito presidente. A primeira vice-presidência será ocupada por
Glaubert Cutrim (PDT); Detinha (PR) fica na 2ª vice-presidência; Thaiza Ortegal (PP) na 3ª vice-presidência;
Andreia Rezende (DEM) ocupará a 1ª secretaria; Cleide Coutinho (PDT), a 2ª secretaria; Pará Figueiredo (PSL),
a 3ª secretaria e Daniela Tema (DEM), a 4ª secretaria.
Até o fechamento desta edição, o único posto da Mesa com vaga em aberto era o da 4ª vice-presidência,
destinada à oposição.
Os deputados Arnaldo Melo e Roberto Costa, ambos do MDB, se articulavam nos bastidores pelo posto. Costa,
contudo, possui a preferência da bancada governista, uma vez que ele não propôs, durante a última legislatura,
qualquer embate contra o governador Flávio Dino, apesar de protocolarmente ter ocupado espaços na oposição.

Discurso
Depois da posse dos deputados e da eleição da nova Mesa Diretora, o governador Flávio Dino fará um discurso
para encerramento da cerimônia.
Ele deverá se dirigir ao presidente Othelino Neto e reforçar a tese de parceria institucional e relação de
respeito entre os Poderes Executivo, Legislativo e Judiciário.
Logo em seguida, a nova Mesa Diretora dará uma entrevista coletiva à imprensa no hall do Plenário Nagibe
Haickel.

Abertura
Apesar de a posse e a eleição da Mesa serem realizadas hoje, é somente na próxima semana que ocorrerá a
abertura oficial dos trabalhos na Assembleia Legislativa.

Bancada maranhense toma posse em Brasília



A bancada maranhense que atuará na nova legislatura no Congresso Nacional toma posse hoje, em Brasília. São
18 deputados federais e dois senadores eleitos no pleito de outubro do ano passado.
Os parlamentares assumem mandato em meio à formação de bancadas governista e de oposição ao presidente
Jair Bolsonaro (PSL).
Os deputados federais eleitos pelo Maranhão Josimar Maranhãozinho (PR); Eduardo Braide (PMN); Márcio
Jerry (PCdoB); Júnior Lourenço (PR); Rubens Jr. (PCdoB); Pedro Lucas Fernandes (PTB); Edilázio Júnior (PSD);
Aluísio Mendes (Podemos); André Fufuca (PP); Cléber Verde (PRB);
Bira do Pindaré (PSB); Juscelino Filho (DEM); Júnior Marreca Filho (Patriotas); Hildo Rocha (MDB); Zé Carlos
(PT); Gil Cutrim (PDT); João Marcelo (MDB) e Pastor Gildenemyr (PMN).
Já os senadores eleitos são Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), que assumem os postos deixados por
João Alberto e Edison Lobão, ambos do MDB. Roberto Rocha (PSDB) é o terceiro senador da bancada
maranhense, mas já exerce mandato desde fevereiro de 2015.


