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Projeto do Judiciário que cria vara agrária é aprovado na AL-MA

O projeto de lei complementar que cria a Vara Especializada de Conflitos Agrários – enviado pelo presidente do
Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), Joaquim Figueiredo, à Assembleia Legislativa do Maranhão – foi
aprovado em sessão legislativa, nessa terça-feira (26). O projeto vai à sanção do Governador do Estado, Flávio
Dino.

O desembargador Joaquim Figueiredo afirmou que o Projeto de Lei Complementar (PLC 008/2019) justifica-se
pela necessidade de implantação da Vara Especializada em Conflitos Agrários no Maranhão.

“As estatísticas oficiais têm demonstrado necessidade e urgência na implantação da Vara Agrária, conforme
dados recentes da Comissão Nacional da Pastoral da Terra (CPT), que acusam a ocorrência, no ano passado, de
pelo menos 175 conflitos agrários acirrados denunciados, envolvendo 39 mil famílias, com a ocorrência de cinco
assassinatos decorrentes de conflitos agrários”, informou o presidente.

Outro projeto de lei complementar de iniciativa do Poder Judiciário também foi aprovado durante a sessão.
Trata-se do Projeto de Lei Complementar 001/2019 (Mensagem 01/2019) que altera a tabela de vencimentos de
cargos a serem extintos, primeiro a ser votado, em segundo turno e que agora também vai à sanção.

O PLC 001/2019 altera a tabela de vencimentos dos cargos extintos a vagar de depositário, de distribuidor e de
escrivão de serventia judiciária constante no anexo da Lei Complementar 125, de 15 de julho de 2009, com
parecer favorável das Comissões de Constituição, Justiça e Cidadania, tendo como relator o deputado Rafael
Leitoa (PDT): e na de Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle, sendo relatado pelo deputado Carlinhos
Florêncio (PCdoB).
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TJMA manda justiça de Codó afastar imediatamente Expedito:
Leonel vai assumir

Blog do Marco Silva 30 de novembro de 2019 Deixe um Comentário

Um novo documento emitido pela Desembargadora Cleonice Silva Freire, do Tribunal de Justiça do Maranhão
(TJMA), determina que o Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Codó adote as medidas necessárias para o
cumprimento da decisão que afastou o presidente da Câmara Municipal de Codó, Expedito Marco Cavalcante.

A Desembargadora também mandou bloquear as contas da Câmara Municipal de Codó, para que Expedito não
faça movimentações financeiras.

Com a saída de Expedito Carneiro, quem assume o comando da Câmara Municipal de Codó é o vice-presidente
Leonel Filho.

Afastamento

A decisão de mandar afastar Expedito Carneiro do comando do Poder Legislativo veio após a Desembargadora
Cleonice Silva Freire acatar o pedido do ex-vereador Horácio Maciel, que documentou uma enxurrada de
irregularidades envolvendo a gestão do atual presidente da Câmara de Codó.

Publicada na última quarta-feira (27), a decisão do TJMA foi tomada após um recurso de Agravo de instrumento
interposto por Horácio Barbosa Maciel, contra a decisão interlocutória da 1ª Vara da Comarca de Codó, que
indeferiu o pedido cautelar de afastamento e manteve Expedito como presidente do poder legislativo codoense.

A Desembargadora entendeu que a permanência de Expedito no cargo de chefia do Poder Legislativo pode
prejudicar o andamento do processo, pois a sua presença diária no ambiente de trabalho é potencialmente
capaz de causar prejuízos à instrução processual, caracterizando risco de constrangimento das pessoas que
venham a ser ouvidas como testemunhas, assim como impedir o acesso aos documentos importantes à
elucidação do caso.

A decisão deve ser cumprida de forma imediata, sob pena de R$ 10 mil diários por descumprimento.



TRIBUNAL DE JUSTIÇA - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MARANHÃO - TJMA - UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
30/11/2019 - BLOG RAIMUNDO GARRONE 
NEUTRA
Programação natalina inicia neste sábado (30), no Centro Histórico

Pag.: 3

Programação natalina inicia neste sábado (30), no Centro Histórico

29/11/2019 22:03:13

Decoração na avenida Pedro II, centro histórico de São Luís

O Natal chegou em São Luís, e as atrações que encantam esta data iniciam as apresentações neste sábado (30).
O palco para o despertar das luzes e magia do Natal será o Centro Histórico, que recebe vasta programação a
partir das 17h30. O ponto alto será a chegada do Papai Noel, em frente ao Palácio dos Leões.  A agenda conta,
ainda, com fogos de artifício, apresentações culturais, espetáculo teatral, desfile natalino e o video mapping,
atração já esperada pelo público. O Natal do Maranhão, realizado pelo Governo do Estado e Prefeitura de São
Luís, prossegue até dia 29 de dezembro.

Em cerimônia na área externa do Palácio dos Leões, a partir das 17h, apresentação do grupo de coral Jovem
Adventista, desfile com temas natalinos e o video mapping, que se soma à programação, enfeitando a fachada
do palácio do Governo com imagens que remetem à música, cultura e história do Maranhão. A chegada do
Papai Noel marca o momento especial das comemorações e seguem os fogos de artifício.

"É um momento de união, fraternidade e de reflexão. Uma data especial e que sempre marca as pessoas. O
Governo do Estado preparou uma programação para as famílias para repetirmos o sucesso dos anos anteriores.
O público vai prestigiar várias atrações, para todas as idades e com muita segurança. Será mais um festejo
natalino voltado para todos os maranhenses e que agradará também aos turistas", destacou o secretário de
Estado de Cultura (Secma), Anderson Lindoso.

Completando a programação de abertura do Natal do Maranhão, a partir das 18h30, na Casa do Papai Noel,
Rua da Estrela, apresentação da banda de fanfarra Soldadinhos de Chumbo e do coral Uirapuru na Sacada. O
espaço traz decoração alusiva à data e, repetindo o sucesso do ano passado, o público poderá registrar o
momento na casa do Papai Noel e ao lado dos diversos totens distribuídos na área.

No espaço Árvore Cantante, haverá show do Coral Madrigal e da Pulsar Companhia de Dança, a partir das
20h45. E no palco montado em frente ao Tribunal de Justiça do Maranhão, às 20h, show de piano, vox e sax com
Adriana Soraya. O público infantil ganha atrações especiais, programadas no coreto da Praça Benedito Leite, a
partir das 19h30, com a contação de histórias e show de mágica do grupo Circo Tá na Rua.

A Praça Deodoro também conta com atrações da programação do projeto Reviva Centro-Especial com grupos de
coral, ballet, sarau e outros. "Será mais um ano de alegria, sucesso e programação que atende a todas as faixas
etárias, confirmando o momento especial que é o período natalino. Nesta parceria Governo e Prefeitura,
ganham a população e o turismo da nossa cidade. Esperamos que as pessoas venham se divertir e façam deste o
melhor Natal do país", pontuou o secretário municipal de Cultura (Secult), Marlon Botão.

Um show à parte, a iluminação natalina foi distribuída em diversos pontos da programação cultural e em locais
de grande circulação de pessoas, com a função de embelezar e despertar o sentimento natalino. A segurança
também será reforçada, garantindo um acesso tranquilo ao público que poderá circular em todos os pontos do



evento. O Natal do Maranhão conta ainda apoio da Equatorial Energia e Grupo Mateus. A programação
completa pode ser acessada no site: sectur.ma.gov.br.

Acessibilidade

O Natal do Maranhão mostra atenção especial com a acessibilidade das pessoas. Durante a programação,
carrinhos elétricos vão facilitar o trânsito de pessoas com deficiência e das que possuem pouca mobilidade. O
transporte estará disponível de 30 de novembro a 29 de dezembro, 18h às 22h30.

O trajeto será da Rua Portugal com parada na Casa do Papai Noel, depois sobe a Rua da Estrela, com parada
final na Praça Pedro II, em frente ao edifício João Goulart. Os pontos de embarque serão no início da Rua
Portugal (próximo ao estacionamento da Praia Grande) e em frente ao edifício João Goulart, Praça Pedro II.
O evento contará com outros recursos acessíveis como intérprete de libras, área destinada a pessoas com
deficiência e com baixa mobilidade, área exclusiva para idosos, rampas de acesso e peças diversas de
sinalização. Cada carrinho possui capacidade para seis pessoas.
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Revogada decisão de juiz que deu guarda de bebê abandonado para
suposta mãe

A suspensão foi dada por uma desembargadora da Vara da Infância de Imperatriz.

IMIRANTE.COM

29/11/2019 às 22h12

IMPERATRIZ - A desembargadora Cleonice Silva Freire revogou a decisão do juiz da Comarca de Arame, que
havia concedido a guarda provisória para a mãe que teria abandonado o filho recém-nascido num cemitério, em
Arame no começo deste mês. Na decisão, a desembargadora destaca que não foi realizado estudo psicossocial,
nem avaliação psiquiátrica da suposta mãe.

A mulher, que não teve o nome divulgado, alegou depressão pós-parto para justificar que tem condições de
cuidar da criança. A desembargadora, além de suspender a guarda provisória, determinou a busca e apreensão
do bebê que agora ficará aos cuidados da Vara da Infância de Imperatriz.

Veja também:

Bebê é encontrado chorando dentro de caixa de papelão em cemitério

Mulher que abandonou recém-nascido em Arame ganha guarda da criança

O menino deverá ficar abrigado na Casa da Criança de Imperatriz, até que o resultado do teste de DNA seja
realizado. O suposto pai tem interesse na guarda da criança e recorreu à Justiça, se colocando à disposição para
um exame de paternidade.

O bebê nasceu no dia 2 deste mês e foi abandonado pela mãe dentro de uma caixa de papelão num cemitério de
Arame. Ele foi encontrado no dia seguinte ainda sujo de sangue.

Atualmente a criança está sob os cuidados de uma família acolhedora do suposto pai. O menino está em
Imperatriz para exames médicos por suspeita de um sopro no coração. Exames esses, que ainda não foram
feitos devido ao bebê não possuir sequer registro de nascimento.


