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Othelino Neto é reeleito presidente por unanimidade e prega parlamento forte e
harmônico

Sem surpresas, o deputado estadual Othelino Neto (PCdoB), foi reeleito presidente da
Assembleia Legislativa do Maranhão. Ele recebeu os 42 votos possíveis, que foram
responsáveis por eleger a chapa completa que ainda foi composta por: Glalbert Cutrim,
PDT – 1º vice-presidente; Detinha, PR – 2ª vice-presidente; Thaysa Hortegal, PP – 3ª vicepresidência; Roberto Costa, MDB – 4º vice-presidente; Andreia Rezende, DEM – 1ª
secretária; Cleide Coutinho, PDT – 2ª secretária; Pará Figueiredo, PSL – 3º secretário e
Daniela Tema, DEM – 4ª secretária.
Durante seu discurso de posse, Othelino Neto defendeu que o parlamento deve buscar
a harmonia e superar as disputas políticas que ocorreram no ano passado, afinal assim o
legislativo maranhense ficará muito mais forte.
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma
São Luis – Maranhão - 98-3131-4200
www.al.ma.gov.br

ASSUNTO:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Roberto Costa derrota a oposição e vai compor a 4ª
vice-presidência
http://www.diegoemir.com/
POLÍTICA
01/02/2019

Roberto Costa derrota a oposição e vai compor a 4ª vice-presidência

Após muita disputa, Roberto Costa (MDB), venceu a quebra de braço contra a oposição
que desejava indicar Arnaldo Melo (MDB), para a Mesa Diretora e ele ocupará a quarta
vice-presidência.
Roberto Costa tinha ampla preferência dos deputados governistas, já a oposição liderada
por Adriano Sarney (PV), tinha preferência pelo ex-presidente da Assembleia Legislativa.
Como Roberto Costa teria a ampla maioria dos votos no plenário, a oposição optou por
não colocar o nome de Arnaldo Melo e o líder político de Bacabal, foi eleito por
unanimidade.
Na oportunidade, Roberto Costa agradeceu a manifestação a favor dele daqueles que
lhe apoiaram num momento de muito tensionamento.
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Pela primeira vez na história política do Maranhão as mulheres terão mais uma
representante no Senado Federal e oito deputadas que assumem hoje na Assembleia
Legislativa. Porém, não elegeram nenhuma deputada federal.

Eliziane Gama assume hoje em Brasília uma vaga no Senado por oito anos. Roseana
Sarney também já foi senadora. Oitos mulheres conquistaram vagas no parlamento
estadual. E mais que isso: ocuparão cinco das nove vagas, inclusive a importante
primeira-secretaria (foto da Mesa Diretora acima).
Na legislatura anterior eram seis mulheres, aumentando agora para oito. Porém, na
Câmara Federal eram duas: Eliziane Gama e Luana Alves, que assumiu com a morte de
João Castelo. Agora não teremos uma representação feminina na Câmara dos
Deputados.
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Deputado Wellington oficia Alumar e Secretaria de Meio Ambiente para que prestem
esclarecimentos sobre lagoas de resíduos no Maranhão

Com fundamento na Lei de Acesso à Informação, o deputado estadual Wellington do
Curso oficiou a Alumar e a Secretaria de Meio Ambiente, tanto do estado quanto do
município de São Luís, para prestar alguns esclarecimentos quanto às lagoas de resíduos
no Maranhão.
No conteúdo, solicitou-se, ainda, que fossem encaminhadas a cópia do Plano de Gestão
de Resíduos da Alumar e a síntese do Plano de Contingência de Acidentes executado pela
mesma.
Ao abordar a questão, o deputado Wellington destacou a importância da fiscalização.
“A fiscalização deve ser contínua, cabendo às Secretarias esse papel. Estamos cientes da
diferença existente entre as barragens de Mariana e Brumadinho, em Minas Gerais, e o
que há em relação aos lagos de resíduos da Alumar, sendo, portanto, necessário
esclarecer alguns questionamentos. Primeiramente, é importante saber como é
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realizada a fiscalização e o monitoramento das atividades desenvolvidas pela Alumar. É
importante também saber se o sistema de meio ambiente do estado fez ou faz alguma
análise para contrapor os dados que eventualmente possam ser apresentados pela
empresa. Além disso, cobramos esclarecimentos sobre como tem sido o monitoramento
da série histórica, especificamente, quanto aos índices de poluição hídrica e atmosférica
desde a implantação da Alumar em solo maranhense, datada de 1981”, disse Wellington.
Ainda sobre o caso, o deputado Wellington enfatizou a importância de se ter o Plano de
Contingência de Acidentes, a ser executado, eventualmente, pela Alumar.
“O Plano de Contingência descreve de forma clara, concisa e completa a resposta ou
ação que deverá ser desencadeada diante de adversidades e/ou de acidentes, sendo
elaborado a partir de uma determinada hipótese de ocorrência. O planejamento de
contingência visa mobilizar recursos humanos e logísticos, evidenciando quais
autoridades devem ser imediatamente acionadas e quais ações devem ser tomadas. A
prevenção sempre será o melhor caminho”, afirmou o deputado Wellington, autor do
requerimento que solicita visita de inspeção a ser realizada pela Comissão de Meio
Ambiente aos lagos da Alumar.
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Reconduzido à presidência da Assembleia por aclamação, deputado passa a ser também
nome para a sucessão do governador Flávio Dino, levando em consideração os cenários
que se desenham a partir de agora

Othelino Neto passa a ser um dos homens-chave para a sucessão de Flávio Dino em 2022

Aclamado nesta sexta-feira, 1º, presidente da Assembleia Legislativa, o deputado
estadual Othelino Neto (PCdoB) é, desde hoje, um dos nomes de peso para a sucessão
do governador Flávio Dino, em 2022.
Ele se junta ao vice-governador Carlos Brandão (PRB), aos senadores Weverton Rocha
(PDT) e Eliziane Gama (PPS), e ao prefeito de São Luís Edivaldo Júnior (PDT) como opção
do grupo.
É claro que a opção Othelino se dará por uma conjunção de fatores – passando pela
sucessão de Edivaldo Júnior, em 2020, até a sua eventual reeleição na Casa, em 2021 –
mas há alta possibilidade de se dar esta conjunção.
Caso se mantenha no comando da Assembleia a parir de 2021 – o que seria
absolutamente natura, nas atuais circunstâncias – Othelino entra na linha de sucessão
do governo Dino.
E passará a ser, ao lado de Carlos Brandão, o vice, opção tanto para o Tribunal de Contas
do Estado quanto para a própria sucessão de Dino.
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Se Brandão aceitar o TCE, Othelino será o sucessor direto de Flávio Dino, caso este se
desincompatibilize para concorrer em 2022.
E a partir desta posse, o próprio deputado terá condições de construir sua reeleição.
O case envolvendo Othelino Neto é apenas um dos inúmeros que podem ocorrer a partir
da reeleição de Flávio Dino, em 2018.
E reforça a ideia de intensas emoções políticas no Maranhão nos próximos quatro anos…
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Parlamentar chega à nova legislatura da Assembleia Legislativa com um dos mais
robustos currículos da Casa, mais experiente que muitos veteranos e pronto para alçar
voos ainda mais altos

Neto Evangelista: aos 30 anos, mais experiências que muitos veteranos de parlamento

Considerado um dos mais experientes da nova legislatura, Neto Evangelista (DEM) será
empossado hoje como deputado estadual pela terceira vez consecutiva, apesar de ter
apenas 30 anos de idade.
Filho do saudoso deputado estadual João Evangelista e nascido em São Luís, Neto foi
eleito a primeira vez em 2010, com apenas 22 anos. Com 23 se tornou, por um curto
período, o parlamentar mais jovem das Américas a assumir a presidência de uma
Assembleia Legislativa. Reeleito em 2014, licenciou-se para assumir a Secretaria de
Desenvolvimento Social, a convite do governador Flávio Dino.
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Agora, com mandato renovado por quase 50 mil votos, Neto pretende consolidar-se
como o líder de uma geração de novos políticos focados na gestão, na transparência e
no diálogo constante com a sociedade.
Formado em Direito e se especializando em Gestão Pública, certamente continuará
trilhando um caminho que o levará a voos bem mais altos.
É aguardar e conferir…
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Roberto Costa diz que colegas tentaram isolá-lo na bancada e reafirma candidatura na
AL…
Deputado diz que Adriano Sarney, César Pires e Arnaldo Melo reuniram-se sem
comunicá-lo, “com os velhos métodos já suplantados da política”; César Pires reage e diz
que oposição não terá candidato.

Roberto e César: debate oposicionista pré-posse na Assembleia indica falta de rumo da bancada

O deputado estadual Roberto Costa (MDB) vai disputar de forma avulsa nesta sextafeira, 1º – ou seja, sem indicação de sua bancada – a vaga de 4º vice-presidente da
Assembleia Legislativa.
Ele tomou a decisão justificando que seus colegas de bancada – Adriano Sarney (PV),
Arnaldo Melo (MDB) e César Pires (PV) – tentaram conspirar contra seu nome, indicando
outro sem ao menos chamar os demais membros.
– Estou nesta briga por que compreendo o momento de superação de métodos antigos
da política. mas eles continuam a usar métodos antigos. Reuniram-se os três, porque
achavam que tinham a minoria, e sequer comunicaram a Rigo Teles (PV) e muito menos
a mim – reclamou Costa, a respeito da reunião em que os três parlamentares escolheram
o nome de Arnaldo Melo.
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Roberto Costa garante que concorrerá à vaga em nome dos 35 votos de colegas que diz
já ter computados.
Métodos obsoletos
Em resposta a Roberto Costa, o deputado César Pires esclareceu que não está pleiteando
qualquer cargo na Assembleia – muito menos liderança – mas rebate o colega
emedebista sobre métodos políticos.
– Quem aprendeu com os métodos obsoletos não fui eu. Eu cheguei a esta casa já com
métodos acadêmicos, renovando a prática política – disse o parlamentar verde.
Pires garantiu que a oposição não lançará nenhum nome para compor a Mesa Diretora
da Assembleia.
E revelou mais: “não haverá disputa, porque Arnaldo nem será candidato”.
A eleição da Mesa da Assembleia ocorre nesta sexta-feira, 1º…
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Cerimônia de posse dos deputados e eleição da nova Mesa Diretora serão nesta sextafeira

Plenário da Assembleia Legislativa preparado para a posse e a eleição da Mesa

Os 42 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do
Maranhão serão empossados, nesta sexta-feira (1º), às 9h30, no Plenário Nagib Haickel.
Logo em seguida, às 11h30, também acontecerá a eleição da nova Mesa Diretora, que
deverá comandar o Legislativo estadual pelos próximos dois anos.
A cerimônia de posse será presidida pelo deputado Rigo Teles (PV), que é o decano entre
os parlamentares, com seis mandatos. No rito, os deputados eleitos prestarão 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.
O governador Flávio Dino (PCdoB) também confirmou presença e fará um discurso antes
do encerramento da cerimônia.
A eleição da nova Mesa Diretora também será comandada pelo deputado Rigo Teles,
logo após a posse dos parlamentares. Eles deverão escolher, entre seus pares, aqueles
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que ocuparão os cargos de presidente da Assembleia, 1º vice-presidente, 2º vicepresidente, 3º vice-presidente e 4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário, 3º
secretário e 4º secretário, e para o cargo de Procuradora da Mulher.
Ao final da eleição, os membros da Mesa Diretora eleita deverão dar entrevista coletiva
à imprensa, no hall do Plenário Nagib Haickel.
Abertura dos trabalhos
Já na segunda-feira (4), às 16h, acontecerá a cerimônia de abertura dos trabalhos. De
acordo com a chefe do Cerimonial da Casa, Aristéia Rabelo Machado, logo no início da
cerimônia, os participantes da sessão solene se deslocarão para o hall de entrada da
Assembleia Legislativa, onde acontecerá a cerimônia militar.
A sessão solene, que marcará o início do Ano Legislativo de 2019, deverá ser iniciada
com a leitura da Mensagem Governamental. Em seguida, o presidente eleito da
Assembleia Legislativa fará discurso, com o qual deverá ser encerrada a sessão solene.
Transmissão ao vivo
Tanto a cerimônia de posse e eleição da nova Mesa Diretora, quanto a abertura dos
trabalhos serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) e
pelo site www.al.ma.leg.br/tv. Os internautas também poderão acompanhar a cobertura
das solenidades pelas redes sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia.
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Arnaldo desiste da disputa e Roberto Costa é confirmado 4º vice-presidente da
Assembleia

Roberto venceu a queda de braço com Arnaldo Melo e será o 4º vice-presidente

A pedido do presidente que será reeleito por aclamação Othelino Neto (PCdoB), os dois
parlamentares do MDB que travavam uma disputa interna pela 4ª presidência da Mesa
Diretora da Casa, Roberto Costa e Arnaldo Melo, chegaram a um entendimento e
puseram fim à crise que ameaçava levar a disputa para o plenário.
Sem condições de disputar no voto por não dispor de aliados, Arnaldo Melo preferiu não
correr o risco de ser esmagado pelo plenário e resolveu atender o apelo de Othelino pela
unidade que possibilitou a formação da chapa Democracia e Igualdade e a consequente
aclamação com Roberto Costa na 4ª vice-presidência.
Em contato com jornalistas nesta manhã de sexta-feira (1º), após a posse dos
parlamentares, Roberto Costa disse que por falta de consenso no grupo, o PV ameaçava
romper a aliança com o MDB e levar a concorrência pela 4ª vice para ser definida no
voto, mas como percebeu que não teria a menor chances de vitória, optou por atender
o pedido do presidente da Casa em favor da manutenção da unidade.
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Assembleia empossa seus Novos Deputados

Integrantes da chapa Democracia e Igualdade, que contará com cinco deputadas

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão empossa hoje seus 42 deputados,
dando início a sua 19ª legislatura. O primeiro ato dos novos parlamentares será a votação
para a composição da nova Mesa Diretora da Casa para o biênio 2019/2020. Sem
concorrente, a chapa “Democracia e Igualdade”, encabeçada pelo atual presidente,
Othelino Neto, deverá ser aclamada por ter sido fruto de uma grande composição. Até
o final da noite de ontem, faltava apenas a oposição indicar o nome do 4º vice-presidente
por conta de uma disputa interna entre os deputados Roberto Rocha e Arnaldo Melo,
ambos do MDB.
Independente de quem será o representante da oposição, é fato que o atual parlamento
será comandando pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), um aliado de primeira do
governador Flávio Dino (PCdoB) e que terá a missão de ajudar na governabilidade e
ajudar do Maranhão, que diga-se de passagem, vem sendo muito bem administrado,
bastando olhar para a situação da maioria dos estados brasileiros que não conseguem
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sequer pagar em o salário dos seus servidores, a exemplo de Minas Gerais, Rio de
Janeiro, Rio Grande do Sul, só para citar os mais ricos.
Apesar da crise financeira que se abateu sobre o país desde o final do último governo de
Dilma Rousseff (PT), provocado principalmente pelas pautas bomba do Congresso
Nacional, o Maranhão é uma das raras unidade da Federação em situação menos
traumática. É fato que o governador já veio a público alertar sobre as dificuldades que
deverão surgir ao longo desde segundo mandato e para superá-los precisa contar com o
apoio de bancadas forte no parlamento estadual e na Câmara Federal. Aqui contará com
uma representação na Assembleia Legislativa estimada em 38 deputados.
Sem disputa pela presidência, as atenções de hoje estarão voltadas praticamente para a
eleição da nova Mesa Diretora, logo após a posse, que ocorrerá por volta das 10hs. A
chapa Democracia e Igualdade é fruto do consenso das bancadas, mas como existe uma
disputa na oposição pela 4ª vice-presidência, poderá ocorrer eleição avulsa apenas para
este caso. Como existe ainda muita articulação tentando acalmar os ânimos, é provável
que Arnaldo Melo e Roberto Costa se entendam antes de começar a votação.
A chapa tem a seguinte composição: Othelino Neto (PCdoB) presidente, Glaubert Cutrim
(PDT) 1º vice-presidente, Detinha (PR) 2ª vice-presidente, Thaíza Ortegal (PP) 3ª vicepresidente e 4ª Vice-Presidência destinada à bancada da Oposição; Andrea Resende
(DEM) 1ª secretária, Cleide Coutinho (PDT) 2ª secretária, Pará Figueiredo (PSL) 3º
secretário e Daniella Tema (DEM) 4ª secretária.
O governador Flávio Dino terá na Assembleia Legislativa uma grande aliada. No plenário
do Palácio Manoel Bequimão contará com a força das principais representações, com
destaque para o PCdoB e PDT, ambos com seis deputados, e DEM que conseguiu eleger
cinco parlamentares. Contará ainda com as representações do PR, PV e SD.
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Tudo pronto para cerimônia de posse dos deputados da Assembleia Legislativa

Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão, onde ocorrerá a cerimônia de posse dos deputados e eleição
da nova Mesa Diretora serão nesta sexta-feira

Nesta sexta, dia 1° de fevereiro, os 42 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Maranhão serão empossados. A cerimônia ocorrerá às
9h30, no Plenário Nagib Haickel.
Além da posse, também acontecerá a eleição da nova Mesa Diretora, que deverá
comandar o Legislativo estadual pelos próximos dois anos. A eleição ocorrerá às 11h30.
Como apenas uma única chapa foi registrada, o atual presidente da Casa, Othelino Neto
continuará no comando do Poder Legislativo junto com os demais membros que foram
definidos ontem (veja a composição da Mesa aqui).
O governador Flávio Dino (PCdoB) confirmou presença e fará um discurso antes do
encerramento da cerimônia.
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Deputados fecham chapa “Democracia e Igualdade” com Othelino presidente

Com seu espírito conciliador e trabalho reconhecido na presidência da Alema, o atual presidente, Othelino Neto,
deverá ser reconduzido ao cargo

Com a posse dos deputados estaduais e a eleição para a Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Maranhão marcada para esta sexta-feira (1), o presidente Othelino Neto
(PCdoB) fechou a chapa Democracia e Igualdade que será registrada pela manhã. Ele
reuniu o grupo na tarde desta quinta-feira, 31.
A eleição para a Mesa Diretora caminha para ser decidida com tranquilidade. Com seu
espírito conciliador e trabalho reconhecido na presidência da Alema, o atual presidente,
Othelino Neto, deverá ser reconduzido ao cargo.
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Com seu espírito conciliador e trabalho reconhecido na presidência da Alema, o atual presidente, Othelino Neto,
deverá ser reconduzido ao cargo

Com articulações que contemplam todos os blocos parlamentares, a Mesa Diretora está
praticamente fechada, faltando apenas a definição do bloco de oposição. No encontro,
foram apresentado os parlamentares que deverão ser eleitos nesta sexta-feira.
Integrantes da chapa única “Democracia e Igualdade”:
Presidente – Othelino Neto (PCdoB)
1º Vice-Presidente – Glalbert Cutrim (PDT)
2º Vice-Presidente – Detinha (PR)
3º Vice-Presidente – Thaísa Hortegal (PP)
4º Vice-Presidente – destinado ao bloco de oposição
1ª Secretaria – Andréia Martins Resende (DEM)
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PSB)
3ª Secretaria – Pará Figueirêdo (PSL)
4ª Secretaria – Daniella Tema (DEM)
O deputado Roberto Costa (MDB) é candidato ao cargo de 4o Vixe-Presidente, mas como
não foi indicado pelo bloco de oposição, por enquanto, concorre avulso. Mas pode ser
incluído até minutos antes da eleição, se houver entendimento.
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Definida chapa para mesa diretora da Assembleia

Uma reunião ocorrida na noite desta quinta-feira, 31, definiu a composição da chapa
única Democracia e Igualdade, liderada pelo presidente da Assembleia Legislativa do
Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB).
Completam a chapa única Glaubert Cutrim (PDT), 1º vice-presidente, Detinha (PR), 2ª
vice-presidente, Thaísa Hortegal (PP), 3ª vice-presidente, Andreia Resende (DEM), 1ª
secretária, Cleide Coutinho (PDT), 2ª secretária, Pará Figueiredo (PSL), 3º secretário e
Daniella Tema (DEM), 4ª secretária.
A única indefinição é em relação a vaga de 4º vice-presidente. Roberto Costa (MDB) é o
candidato da oposição, mas como não foi indicado pelo bloco, por enquanto concorre
avulso. Mas pode ser incluído até minutos antes da eleição se houver entendimento.
Arnaldo Melo (MDB) também quer o posto.
Essa é a nova configuração da Assembleia Legislativa do Maranhão, que terá o
protagonismo inédito de mulheres na Casa.
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Roberto Costa fica com a última vaga na mesa diretora

Blog do Jorge Viera – A pedido do presidente que será reeleito por aclamação Othelino
Neto (PCdoB), os dois parlamentares do MDB que travavam uma disputa interna pela 4ª
presidência da Mesa Diretora da Casa, Roberto Costa e Arnaldo Melo, chegaram a um
entendimento e puseram fim à crise que ameaçava levar a disputa para o plenário.
Sem condições de disputar no voto por não dispor de aliados, Arnaldo Melo preferiu não
correr o risco de ser esmagado pelo plenário e resolveu atender o apelo de Othelino pela
unidade que possibilitou a formação da chapa Democracia e Igualdade e a consequente
aclamação com Roberto Costa na 4ª vice-presidência.
Em contato com jornalistas nesta manhã de sexta-feira (1º), após a posse dos
parlamentares, Roberto Costa disse que por falta de consenso no grupo, o PV ameaçava
romper a aliança com o MDB e levar a concorrência pela 4ª vice para ser definida no
voto, mas como percebeu que não teria a menor chances de vitória, optou por atender
o pedido do presidente da Casa em favor da manutenção da unidade.
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Assembleia Legislativa assume hoje com força para manter a governabilidade no
Maranhão e enfrentar as incertezas do País

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão inicia hoje sua 19ª legislatura com
desafio de manter a governabilidade no Maranhão e encarar as incertezas que
preocupam a Nação. O primeiro ato para iniciar sua caminhada como instituição será a
posse dos 42 deputados, composição que reúne parlamentares que renovaram o
mandato, alguns que estão de volta à Casa após algum tempo e os marinheiros de
primeira viagem. Politicamente eclética e ideologicamente mesclada, a nova Assembleia
Legislativa reunirá representantes de um pool de 17 partidos, dos quais 14 – entre eles
o PCdoB e o PDT, que terão as maiores bancadas individuais – farão parte da maioria
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governista, e apenas três – MDB, PV e PSDB – formarão uma pequena bancada de
Oposição.
Esse parlamento, que deverá ser comando pelo deputado Othelino Neto (PCdoB) – que
presidiu o último ano da composição desfeita ontem – vai atuar num momento em que
o cenário político e institucional maranhense vive um processo de transição bem
realizado, ao contrário da tela nacional, que se encontra tingida pelos tons furta-cores
da incerteza. Cada um dos deputados estaduais deve, portanto, assumir com a ciência
de que o Legislativo, exatamente por ser um Poder essencialmente político, poderá
enfrentar tremores e trovoadas nos próximos quatro anos.
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Mas o que preocupa os deputados, mesmo aqueles mais experientes, é o fato de que,
apesar de fortemente afetado pelos estragos da crise nacional e dos graves problemas
dela decorrentes, o Maranhão é um dos estados em melhor situação na Federação, e
precisa do aval do parlamento para seguir em frente. Uma situação bem diferente, na
qual a maioria ou está falida ou encontra-se em coma pré-falimentar, como é o caso de
gigantes como Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e Minas Gerais, para citar os três
exemplos mais graves. Existem, porém, desafios enormes a serem vencidos, e para isso
o envolvimento direto e efetivo do parlamento é fundamental. Na sua mensagem de
hoje à nova Assembleia Legislativa, o governador Flávio Dino (PCdoB) dirá o que realizou,
o que está realizando e o que realizará nos próximos 1.418, devendo também fazer um
apelo à união para que o Estado possa fazer frente ao que vem por aí.
Hoje, após a posse, que ocorrerá por volta das 10hs, os deputados farão o seu primeiro
movimento com o direito de votar: escolher a Mesa Diretora. Será uma escolha por
consenso, já que apenas uma chapa deverá se inscrever, sob o nome de “Democracia e
Igualdade”. Ela terá a seguinte composição: Othelino Neto presidente, Glaubert Cutrim
(PDT) 1º vice-presidente, Detinha (PR) 2ª vice-presidente, Thaíza Ortegal (PP) 3ª vicepresidente e 4ª Vice-Presidência destinada à bancada da Oposição; Andrea Resende
(DEM) 1ª secretária, Cleide Coutinho (PDT) 2ª secretária, Pará Figueiredo (PSL) 3º
secretário e Daniella Tema (DEM) 4ª secretária. Esse grupo comandará a instituição pelos
próximos 730 dias.
A nova Assembleia Legislativa terá quatro forças que se medirão dentro da bancada
governista. A primeira é o PCdoB, o partido do governador Flávio Dino, com seis
deputados e que hoje pode ser apontado como a maior máquina partidária do
Maranhão. A segunda é o PDT, também com seis deputados e que tem o comando forte
do senador Weverton Rocha. A terceira é o DEM, com cinco deputados, e que é
comandado no estado pelo deputado federal Juscelino Filho. E finalmente o PR, que é
dirigido com mão de ferro pelo deputado federal Josimar de Maranhãozinho, que tinha
três deputados, mas ganhou ontem o deputado Leonardo Sá, que se elegeu pelo PRTB,
mas o trocou pelo PR. Os partidos com três deputados, PV e SD, não exercem controle
firme sobre eles, deixando-os à vontade na maioria dos momentos de decisão.
É com esses representantes populares que a nova Assembleia Legislativa inicia hoje sua
19ª jornada. Somadas suas votações, eles tiveram seus mandatos respaldados por 1
milhão 620 mil votos, o que lhes dá autoridade política, eleitoral e institucional para
cumprir as suas responsabilidades dentro das regras que asseguram a liberdade de voz
e voto. É o que os seus eleitores e a sociedade como um todo esperam deles.
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Felipe dos Pneus e Wellington do Curso ‘roubam’ a cena na cerimônia de posse na AL
Enquanto 40 dos 42 deputados estaduais que tomaram posse na manhã desta sextafeira (1º) optaram pela escolha de ternos de cores tradicionais como o preto para usarem
na sessão solene de posse realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão, dois
deputados decidiram ousar.
Arrojados, o novato Felipe dos Pneus (PRTB) e o reeleito Wellington do Curso (PSDB),
ofuscaram os demais parlamentares ao surgirem no plenário Nagib Haickel com looks
diferenciados.
Wellington, de “azul piscina” e, Felipe, de “vermelho vinho”. Bem notados, logo boa
parte dos jornalistas mais curiosos – como é o caso do titular desta página – e os próprios
colegas de Plenário se dedicaram a analisar os ternos escolhidos pelos deputados. A
dupla acabou ‘roubando” a cena e ofuscando os demais.
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Cerimônia de posse dos deputados e eleição da nova Mesa Diretora serão nesta sextafeira

A sessão solene, que marcará o início do Ano Legislativo de 2019, deverá ser iniciada com a leitura da Mensagem
Governamental.

Os 42 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do
Maranhão serão empossados, nesta sexta-feira (1º), às 9h30, no Plenário Nagib Haickel.
Logo em seguida, às 11h30, também acontecerá a eleição da nova Mesa Diretora, que
deverá comandar o Legislativo estadual pelos próximos dois anos.
A cerimônia de posse será presidida pelo deputado Rigo Teles (PV), que é o decano entre
os parlamentares, com seis mandatos. No rito, os deputados eleitos prestarão 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.
O governador Flávio Dino (PCdoB) também confirmou presença e fará um discurso antes
do encerramento da cerimônia.
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A eleição da nova Mesa Diretora também será comandada pelo deputado Rigo Teles,
logo após a posse dos parlamentares. Eles deverão escolher, entre seus pares, aqueles
que ocuparão os cargos de presidente da Assembleia, 1º vice-presidente, 2º vicepresidente, 3º vice-presidente e 4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário, 3º
secretário e 4º secretário, e para o cargo de Procuradora da Mulher.
Ao final da eleição, os membros da Mesa Diretora eleita deverão dar entrevista coletiva
à imprensa, no hall do Plenário Nagib Haickel.
Abertura dos trabalhos
Já na segunda-feira (4), às 16h, acontecerá a cerimônia de abertura dos trabalhos. De
acordo com a chefe do Cerimonial da Casa, Aristéia Rabelo Machado, logo no início da
cerimônia, os participantes da sessão solene se deslocarão para o hall de entrada da
Assembleia Legislativa, onde acontecerá a cerimônia militar.
A sessão solene, que marcará o início do Ano Legislativo de 2019, deverá ser iniciada
com a leitura da Mensagem Governamental. Em seguida, o presidente eleito da
Assembleia Legislativa fará discurso, com o qual deverá ser encerrada a sessão solene.
Transmissão ao vivo
Tanto a cerimônia de posse e eleição da nova Mesa Diretora, quanto a abertura dos
trabalhos serão transmitidos, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) e
pelo site http://www.al.ma.leg.br/tv/. Os internautas também poderão acompanhar a
cobertura das solenidades pelas redes sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia.
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