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“Carta de São Luís” reafirma compromisso de presidentes de Assembleias com o 
fortalecimento do Nordeste 

 
 
Os presidentes das Assembleias Legislativas do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB); do 
Piauí, Themístocles Filho (MDB); da Bahia, Nelson Leal (PP); do Ceará, José Sarto (PDT), 
e da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), assinaram a “Carta de São Luís”. 
 
O documento contém as deliberações tomadas durante o 3º Encontro de Presidentes de 
Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste, com destaque para 
o Consórcio dos Estados do Nordeste, a Reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o 
Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento. 
 
Em relação ao Consórcio Nordeste, criado no último Fórum de Governadores da Região, 
a Carta enfatiza que o mesmo pode se tornar uma ferramenta importante para o 
crescimento e desenvolvimento econômico da região. Os presidentes se comprometem 
em atuar para que o mesmo possa ser aprovado em todas as Casas Legislativas. 
 
O documento também destaca a posição dos presidentes dos Legislativos do Nordeste 
sobre a Reforma da Previdência. Eles se comprometem em atuar junto à bancada de 
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deputados federais e senadores da região e também aos governadores, buscando apoio 
para que nenhum direito seja retirado daqueles que mais necessitam da Previdência 
Social, entre eles os trabalhadores e trabalhadoras rurais e todos que utilizam os 
Benefícios de Prestação Continuada (BPC). 
 
Sobre o Pacto Federativo, os presidentes destacam na Carta a necessidade de urgência 
na discussão de um novo modelo, onde estados e municípios, não só da Região Nordeste, 
mas de todo o Brasil, possam tornar-se menos dependentes de recursos federais para 
arcarem com suas despesas. 
 
O documento enfatiza o total apoio dos presidentes de Assembleias do Nordeste à 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 172), comprometendo-se em atuar junto às 
bancadas dos estados para que a matéria seja apreciada o mais rápido possível no 
Senado Federal ainda nessa legislatura. 
 
Por fim, a Carta de São Luís destaca o compromisso dos presidentes em apoiar os órgãos 
regionais de desenvolvimento que atuam em toda região Nordeste, a fim de que se 
tornem cada vez mais fortes. Eles deixam claro que não vão compactuar com qualquer 
política do governo federal que vise enfraquecer os órgãos ou instituições voltadas para 
o desenvolvimento e crescimento econômico da região, a exemplo do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB), Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e a 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 
 
Clique aqui para ler a Carta de São Luís na íntegra 

 

  

http://al.ma.leg.br/arquivos/carta-sao-luis-parlanordeste.pdf
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Após conceder uma entrevista na manhã de ontem (29), em um programa de rádio onde 
o deputado fez questão de afirmar sua pré-candidatura a prefeito. 

 
 
Após conceder uma entrevista na manhã de ontem (29), em um programa de rádio onde 
o deputado fez questão de deixar claro que será pré-candidato à prefeito e disputará 
sim, as eleições em Pinheiro em 2020. 
 
Pela noite, o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), promoveu um jantar no 
restaurante O Baixadeiro em Pinheiro, onde seus convidados principais foram líderes 
políticos locais e vereadores do município, entre eles os vereadores Valter Soares (PV), 
Guto (PV), Oziel Menezes (PSD), Beto de Ribão (PSD), o ex-vereador Jaelson e lideranças 
locais. 
 
Leonardo Sá vem firmando alianças e trabalhando em prol da população de Pinheiro, 
preparando o campo político para as eleições em 2020, unindo forças e buscando as 
melhores condições para a disputa, atualmente no partido PR, que tem como Presidente 
Estadual do partido o deputado federal mais votado do Maranhão Josimar de 
Maranhãozinho, e mais quatro deputados estaduais que apoiaram Leonardo Sá em 
2020.(Blog do Vandoval Rodrigues) 
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Deputado Dr. Leonardo Sá firma novas alianças em Pinheiro 

 
 
Após conceder uma  entrevista na manhã de sexta-feira (29), em um programa de rádio 
onde o deputado fez questão de deixar claro que será pré-candidato à prefeito e 
disputará sim, as eleições em Pinheiro em 2020,  a noite o  deputado estadual Dr. 
Leonardo Sá (PR), promoveu um jantar no restaurante “O Baixadeiro” em Pinheiro, onde 
seus convidados principais foram líderes políticos locais e vereadores do município, 
entre eles os vereadores Valter Soares (PV), Guto (PV), Oziel Menezes (PSD), Beto de 
Ribão (PSD), o ex-vereador Jaelson e lideranças locais. 
 
Leonardo Sá vem firmando alianças e trabalhando em prol da população de Pinheiro, 
preparando o campo político para as eleições em 2020, unindo forças e buscando as 
melhores condições para a disputa, atualmente no partido PR, que tem como Presidente 
Estadual do partido o deputado federal mais votado do Maranhão Josimar de 
Maranhãozinho, e mais quatro deputados estaduais que apoiaram Leonardo Sá em 
2020. 
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Oligarquia PDT em São Luís? 

 
 
Por Adriano Sarney 
No último fim de semana a capital maranhense foi vitimada por fortes chuvas que 
destruíram parte do Centro Histórico, desabrigaram centenas de pessoas, atrapalharam 
a vida de outros milhares e expuseram a situação de vulnerabilidade de São Luís. 
 
 
Como político cabe a mim a crítica política. Lancei mão deste direito para fazer um 
parâmetro entre a situação caótica em que se encontra São Luís e a hegemonia do PDT 
na prefeitura durante as últimas décadas. Esperava que minhas colocações fossem 
contrapostas de forma racional, com um debate propositivo e responsável. Mas, como 
sempre, a resposta dos que comandam a prefeitura e o estado é sempre no âmbito 
pessoal, familiar, e completamente distorcida. Para se ter uma ideia, minha passagem 
por Harvard, que resultou em muito suor, dedicação aos estudos e distância de pessoas 
queridas, foi tratada com desdém. 
 
A única coisa que talvez possa justificar tal atitude é o desespero pela impotência frente 
à necessidade de defesa do indefensável. Tentar tirar a responsabilidade administrativa 
de um partido que participou diretamente do comando de quase todas as gestões de 
1989 até 2019 é uma tarefa forçosa, impossível e ingrata. 
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É fato que toda e qualquer discussão sobre a cidade deve ser iniciada identificando-se os 
responsáveis. Por isso é lógico que o PDT tem sim responsabilidade sobre a situação 
vulnerável de nossa capital em todos os setores. Assim também é o Governo do Estado, 
que foi reeleito no ano passado com um discurso de parceria com a Prefeitura, 
prometendo melhorias para São Luís. Prometeu, mas não cumpriu. Agora em meio ao 
caos, o governador e sua equipe se escondem, como se tudo que está acontecendo não 
fosse também responsabilidade deles. 
 
Fato é que a gestão municipal não dispõe de uma rede de proteção que possa tomar 
medidas rápidas para situações que não deveriam ser inesperadas. 
 
Tentando mostrar serviço, põe-se a imagem do prefeito Edivaldo Holanda Jr nas redes 
sociais afirmando que acompanha os técnicos da prefeitura nas visitas aos locais 
atingidos pelas chuvas, ao mesmo tempo em que são mostradas as ruínas do Centro 
Histórico, isto é, temos aí o ponto alto de um modelo de gestão falido. Na ausência de 
atitudes, resta ao prefeito apenas a contemplação dos efeitos. E por onde anda o 
governo do estado e sua tão alarmada parceria? 
 
A boa gestão deveria prever esse tipo de situação que, dadas as circunstâncias, é 
facilmente previsível. Entra ano e sai ano continua o PDT, cujo modelo de gestão é 
sempre optar pelos tapa buracos e outros paliativos, mas raramente ações concretas 
como obras de drenagem e saneamento. Preparem-se para daqui a um ano, pois às 
vésperas das eleições do ano que vem a Prefeitura e Estado vão derramar asfalto de 
péssima qualidade nas ruas sem ao menos executar os serviços de drenagem. 
 
Já prevendo essa tragédia, no final do ano passado tentei garantir R$ 5 milhões do 
orçamento estadual para a defesa de desabrigados e ações que visassem prevenir os 
impactos das chuvas. Esta proposta foi rejeitada por toda a bancada governista, inclusive 
o PDT, que há quase 30 anos mantém-se no poder em São Luís. 
 
Por fim, dirijo-me aos demais que sempre irão apelar para ataques pessoais quando o 
assunto lhes for inconveniente. Da mesma forma que amo a minha família, respeito as 
demais famílias. Assim procedo na política e na vida. O vício de confundir família com 
política, sangue com retórica, nunca fará parte do meu repertório. Tenho a maturidade 
para honrar meu sobrenome seguindo meu próprio caminho e sempre travando debates 
pertinentes que passem longe da falácia e do ataque gratuito. Vou seguir trabalhando e 
muito, diferente daqueles que buscam o caminho mais fácil. 
Bradar aos ventos e pôr a culpa nos outros não irá apagar os 30 anos de abandono de 
São Luís. Sei que o povo é ciente disso. 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
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Deputado Dr. Leonardo Sá firma novas alianças em Pinheiro 

Após conceder uma entrevista na manhã de ontem (29), em um programa de rádio onde 
o deputado fez questão de deixar claro que será pré- candidato à prefeito e disputará 
sim, as eleições em Pinheiro em 2020, a noite o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), 
promoveu um jantar no restaurante O Baixadeiro em Pinheiro, onde seus convidados 
principais foram líderes políticos locais e vereadores do município, entre eles os 
vereadores Valter Soares (PV), Guto (PV), Oziel Menezes (PSD), Beto de Ribão (PSD), o 
ex-vereador Jaelson e lideranças locais. 
 

 
 
Leonardo Sá vem firmando alianças e trabalhando em prol da população de Pinheiro, 
preparando o campo político para as eleições em 2020, unindo forças e buscando as 
melhores condições para a disputa, atualmente no partido PR, que tem como Presidente 
Estadual do partido o deputado federal mais votado do Maranhão Josimar de 
Maranhãozinho, e mais quatro deputados estaduais que apoiaram Leonardo Sá em 
2020. 

 

  



 

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: NOTA DE PESAR: Falecimento da radialista Helena Leite 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 01/04/2019 

NOTA DE PESAR: Falecimento da radialista Helena Leite 

NOTA DE PESAR 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão lamenta, profundamente, o falecimento da 
radialista Helena Leite, de 67 anos, ocorrido neste sábado (30), em São Luís. 
 
A radialista passou por vários veículos de Comunicação, onde deixa, agora, um enorme 
vazio sem a sua brilhante e marcante voz, que se destacava, principalmente, em prol da 
cultura de São Luís e do Maranhão. 
 
Manifestamos nossa solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que 
conforte a todos neste momento de profunda dor. 
 
Deputado Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
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Deputados maranhenses destacam importância do ParlaNordeste para a defesa dos 
interesses da região 

Deputados estaduais maranhenses avaliaram de forma positiva o 3º Encontro de 
Presidentes de Assembleias dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste, realizado na 
manhã desta sexta-feira (29), na Assembleia Legislativa do Maranhão. Eles repercutiram 
a importância do fórum e o conteúdo da “Carta de São Luís”, divulgada no encerramento 
do evento.   
 

 
 
Para o deputado Vinicius Louro (PR), é muito importante que o governador do 
Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), e o presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), liderem, respectivamente, o Consórcio de Governadores do Nordeste e o 
ParlaNordeste. 
 
“Parabenizo ambos por essa posição de liderança e reafirmo que quando se discute os 
problemas do Nordeste, na verdade, estamos discutindo os problemas do Brasil. 
Rediscutir o Pacto Federativo é de suma importância porque o que vemos, atualmente, 
ou seja, os municípios e os estados enfrentando grandes dificuldades financeiras”, 
destacou Vinícius Louro. 
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O deputado Hélio Soares (PR) disse que é de fundamental importância o Maranhão 
sediar um encontro da envergadura do ParlaNordeste e debater temas de extrema 
relevância. “Estamos discutindo temas da maior importância para a sociedade brasileira 
como, por exemplo, o Pacto Federativo. O ParlaNordeste dá uma grande contribuição 
ao debater e se posicionar sobre esses temas, de grande interesse para o 
desenvolvimento econômico e social da região Nordeste”, frisou. 
 
Wellington do Curso (PSDB) também reconheceu como sendo de extrema relevância a 
Assembleia Legislativa do Maranhão sediar o Encontro. “Discutimos temas cruciais para 
o Maranhão, o Nordeste e o Brasil. Parabenizo o presidente Othelino Neto por liderar 
esse movimento. Sugeri para a próxima edição que se paute a questão as emendas 
impositivas e a redução do ICMS das aeronaves”, complementou. 
 
Durante o evento, foi definido que a próxima edição do ParlaNordeste acontecerá no 
início do mês de maio, no Estado da Bahia. 
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“Carta de São Luís” reafirma compromisso de presidentes de Assembleias com o 
fortalecimento do Nordeste 

Os presidentes das Assembleias Legislativas do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB); do 
Piauí, Themístocles Filho (MDB); da Bahia, Nelson Leal (PP); do Ceará, José Sarto (PDT), 
e da Paraíba, Adriano Galdino (PSB), assinaram, na manhã desta sexta-feira (29), a “Carta 
de São Luís”. 
 

 
 
O documento contém as deliberações tomadas durante o 3º Encontro de Presidentes de 
Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste, com destaque para 
o Consórcio dos Estados do Nordeste, a Reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o 
Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento. 
 
Em relação ao Consórcio Nordeste, criado no último Fórum de Governadores da Região, 
a Carta enfatiza que o mesmo pode se tornar uma ferramenta importante para o 
crescimento e desenvolvimento econômico da região. Os presidentes se comprometem 
em atuar para que o mesmo possa ser aprovado em todas as Casas Legislativas. 
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O documento também destaca a posição dos presidentes dos Legislativos do Nordeste 
sobre a Reforma da Previdência. Eles se comprometem em atuar junto à bancada de 
deputados federais e senadores da região e também aos governadores, buscando apoio 
para que nenhum direito seja retirado daqueles que mais necessitam da Previdência 
Social, entre eles os trabalhadores e trabalhadoras rurais e todos que utilizam os 
Benefícios de Prestação Continuada (BPC). 
 
Sobre o Pacto Federativo, os presidentes destacam na Carta a necessidade de urgência 
na discussão de um novo modelo, onde estados e municípios, não só da Região Nordeste, 
mas de todo o Brasil, possam tornar-se menos dependentes de recursos federais para 
arcarem com suas despesas. 
 
O documento enfatiza o total apoio dos presidentes de Assembleias do Nordeste à 
Proposta de Emenda Constitucional (PEC 172), comprometendo-se em atuar junto às 
bancadas dos estados para que a matéria seja apreciada o mais rápido possível no 
Senado Federal ainda nessa legislatura. 
 
Por fim, a Carta de São Luís destaca o compromisso dos presidentes em apoiar os órgãos 
regionais de desenvolvimento que atuam em toda região Nordeste, a fim de que se 
tornem cada vez mais fortes. Eles deixam claro que não vão compactuar com qualquer 
política do governo federal que vise enfraquecer os órgãos ou instituições voltadas para 
o desenvolvimento e crescimento econômico da região, a exemplo do Banco do 
Nordeste do Brasil (BNB), Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf) e a 
Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (Sudam). 
 
Clique aqui para ler a Carta de São Luís na íntegra 

 

  

http://al.ma.leg.br/arquivos/carta-sao-luis-parlanordeste.pdf
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Deputado Dr. Leonardo Sá firma novas alianças em Pinheiro… 

 
 
Após conceder uma entrevista na manhã de sexta-feira, 29, em um programa de rádio 
onde fez questão de deixar claro que será pré- candidato à prefeito e disputará sim, as 
eleições em Pinheiro em 2020, a noite o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), 
promoveu um jantar no restaurante O Baixadeiro em Pinheiro, onde seus convidados 
principais foram líderes políticos locais e vereadores do município, entre eles os 
vereadores Valter Soares (PV), Guto (PV), Oziel Menezes (PSD), Beto de Ribão (PSD), o 
ex-vereador Jaelson e lideranças locais. 
 
Leonardo Sá vem firmando alianças e trabalhando em prol da população de Pinheiro, 
preparando o campo político para as eleições em 2020, unindo forças e buscando as 
melhores condições para a disputa, atualmente no partido PR, que tem como Presidente 
Estadual do partido o deputado federal mais votado do Maranhão Josimar de 
Maranhãozinho, e mais quatro deputados estaduais que apoiaram Leonardo Sá em 
2020. 
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Deputado Wellington participa do ParlaNordeste e apresenta assuntos relevantes para 
o Maranhão 

 
Presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, discursa no encontro, observado por Wellington e  
outros parlamentares 

 
O deputado Wellington do Curso participou, na manhã de sexta (29), juntamente com 
deputados estaduais, do III Encontro de Presidentes das Assembleias Legislativas do 
Nordeste, sediado na capital maranhense, onde apresentou assuntos relevantes para o 
Maranhão. 
 
Neste encontro, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto foi 
eleito para presidir o ParlaNordeste em 2019, dando visibilidade às ações desenvolvidas 
no Estado. 
 
Dentre todas às ações foi assinada a Carta para São Luís-MA, que conta com quatro 
principais pontos, sendo eles o Pacto Federativo, a Criação do Consórcio dos Estados do 
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Nordeste, a Previdência Social e fortalecimento de organismos de desenvolvimento do 
Nordeste. 
 
O deputado Wellington apresentou mais quatro pontos importantes para o Maranhão, 
a serem discutidos na próxima pauta, provavelmente em Salvador no mês de maio deste 
ano. 
 

 
Deputado Wellington concede entrevista a emissora de TV durante o ParlaNordeste 

 
“Na manhã de hoje, os deputados estaduais puderam colaborar com assuntos relevantes 
que pudessem ser discutidos como prioridade já a partir da próxima pauta. No momento 
aproveitei para apresentar mais quatro pontos relevantes para o desenvolvimento do 
nosso Estado. Já é um trabalho realizado pela Unale. Modificar a composição do fundo 
partidário com participação dos Estados, Distrito Federal e Municípios no Pacto 
Federativo; Estabelecer iniciativa popular para proposta de emenda à Constituíção na 
área da saúde pública; E o último muito importante para o Maranhão e para o Nordeste, 
que é a redução do ICMS no preço dos combustíveis”, declarou o deputado Wellington. 
 
Com o aumento do ICMS no preço dos combustíveis no Maranhão foi reduzido, por 
exemplo, o número de vôos de São Luís e Imperatriz. Com pedido de redução do ICMS 
melhora o turismo e a geração de emprego e renda em todo o Estado. 
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Oligarquia PDT em São Luís? 

Coluna do Adriano 
 

 
 
No último fim de semana a capital maranhense foi vitimada por fortes chuvas que 
destruíram parte do Centro Histórico, desabrigaram centenas de pessoas, atrapalharam 
a vida de outros milhares e expuseram a situação de vulnerabilidade de São Luís. 
 
Como político cabe a mim a crítica política. Lancei mão deste direito para fazer um 
parâmetro entre a situação caótica em que se encontra São Luís e a hegemonia do PDT 
na prefeitura durante as últimas décadas. Esperava que minhas colocações fossem 
contrapostas de forma racional, com um debate propositivo e responsável. Mas, como 
sempre, a resposta dos que comandam a prefeitura e o estado é sempre no âmbito 
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pessoal, familiar, e completamente distorcida. Para se ter uma ideia, minha passagem 
por Harvard, que resultou em muito suor, dedicação aos estudos e distância de pessoas 
queridas, foi tratada com desdém. 
 
A única coisa que talvez possa justificar tal atitude é o desespero pela impotência frente 
à necessidade de defesa do indefensável. Tentar tirar a responsabilidade administrativa 
de um partido que participou diretamente do comando de quase todas as gestões de 
1989 até 2019 é uma tarefa forçosa, impossível e ingrata. 
 
É fato que toda e qualquer discussão sobre a cidade deve ser iniciada identificando-se os 
responsáveis. Por isso é lógico que o PDT tem sim responsabilidade sobre a situação 
vulnerável de nossa capital em todos os setores. Assim também é o Governo do Estado, 
que foi reeleito no ano passado com um discurso de parceria com a Prefeitura, 
prometendo melhorias para São Luís. Prometeu, mas não cumpriu. Agora em meio ao 
caos, o governador e sua equipe se escondem, como se tudo que está acontecendo não 
fosse também responsabilidade deles. 
 
Fato é que a gestão municipal não dispõe de uma rede de proteção que possa tomar 
medidas rápidas para situações que não deveriam ser inesperadas. 
 
Tentando mostrar serviço, põe-se a imagem do prefeito Edivaldo Holanda Jr nas redes 
sociais afirmando que acompanha os técnicos da prefeitura nas visitas aos locais 
atingidos pelas chuvas, ao mesmo tempo em que são mostradas as ruínas do Centro 
Histórico, isto é, temos aí o ponto alto de um modelo de gestão falido. Na ausência de 
atitudes, resta ao prefeito apenas a contemplação dos efeitos. E por onde anda o 
governo do estado e sua tão alarmada parceria? 
 
A boa gestão deveria prever esse tipo de situação que, dadas as circunstâncias, é 
facilmente previsível. Entra ano e sai ano continua o PDT, cujo modelo de gestão é 
sempre optar pelos tapa buracos e outros paliativos, mas raramente ações concretas 
como obras de drenagem e saneamento. Preparem-se para daqui a um ano, pois às 
vésperas das eleições do ano que vem a Prefeitura e Estado vão derramar asfalto de 
péssima qualidade nas ruas sem ao menos executar os serviços de drenagem. 
 
Já prevendo essa tragédia, no final do ano passado tentei garantir R$ 5 milhões do 
orçamento estadual para a defesa de desabrigados e ações que visassem prevenir os 
impactos das chuvas. Esta proposta foi rejeitada por toda a bancada governista, inclusive 
o PDT, que há quase 30 anos mantém-se no poder em São Luís. 
 
Por fim, dirijo-me aos demais que sempre irão apelar para ataques pessoais quando o 
assunto lhes for inconveniente. Da mesma forma que amo a minha família, respeito as 
demais famílias. Assim procedo na política e na vida. O vício de confundir família com 
política, sangue com retórica, nunca fará parte do meu repertório. Tenho a maturidade 
para honrar meu sobrenome seguindo meu próprio caminho e sempre travando debates 
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pertinentes que passem longe da falácia e do ataque gratuito. Vou seguir trabalhando e 
muito, diferente daqueles que buscam o caminho mais fácil. 
 
Bradar aos ventos e pôr a culpa nos outros não irá apagar os 30 anos de abandono de 
São Luís. Sei que o povo é ciente disso. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Prefeitura, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal emitem Notas de Pesar pelo 
falecimento de Helena Leite 

 
 
Assembleia Legislativa do Maranhão, Prefeitura de São Luís e Câmara Municipal 
emitiram notas de pesar pelo falecimento da radialista Helena Leite, grande defensora e 
militante engajada da cultura maranhense. O Sindicato dos Jornalistas, assim como 
outras entidades, também se manifestaram e lamentaram o passamento da 
companheira. O prefeito Edivaldo Holanda Junior externou seu sentimento de pesar à 
família da profissional.  Veja abaixo a íntegra da nota da Assembleia e da Câmara. 
 
NOTA DE PESAR 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão lamenta, profundamente, o falecimento da 
radialista Helena Leite, de 67 anos, ocorrido neste sábado (30), em São Luís. 
 
A radialista passou por vários veículos de Comunicação, onde deixa, agora, um enorme 
vazio sem a sua brilhante e marcante voz, que se destacava, principalmente, em prol da 
cultura de São Luís e do Maranhão. 
 
Manifestamos nossa solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que 
conforte a todos neste momento de profunda dor. 
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Deputado Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
 
NOTA DE PESAR CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LUÍS 
 
A Câmara Municipal de São Luís, através da sua Mesa Diretora, lamenta o falecimento 
da radialista Helena Leite, fato, este, ocorrido na madrugada deste sábado (30). 
 
Helena era uma profissional exemplar e respeitada; além de figurar como uma das vozes 
mais importantes no que se refere à defesa da cultura de São Luís e do Maranhão. 
 
Ao longo de sua carreira, trabalhou em diversos veículos de comunicação, sempre 
levando a boa informação para os ouvintes e emitindo opiniões pautadas em um vasto 
conhecimento acerca dos mais variados temas, em especial os relacionados ao cenário 
cultural. 
 
Nos solidarizamos com a família e amigos; rogando a Deus que a receba de braços 
abertos. 
 
Vereador Osmar Filho 
 
Presidente da Câmara Municipal de São Luís 
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Sites nacionais repercutem o ParlaNordeste em São Luís 

 
O evento debateu, entre outros assuntos, o Consórcio dos Estados do Nordeste, a Reforma da Previdência,  
o Pacto Federativo e o Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento 

 
Os sites Crusué e O Antagonista repercutiram o 3º Encontro de Presidentes de 
Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste – ParlaNordeste, que aconteceu na 
última sexta-feira (29), em São Luís. O evento debateu, entre outros assuntos, o 
Consórcio dos Estados do Nordeste, a Reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o 
Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento. Veja a nota: 
 
Presidentes das assembleias legislativas de cinco estados do Nordeste divulgaram uma 
carta conjunta criticando as mudanças no Benefício de Prestação Continuada, o BPC, e 
na aposentadoria rural, relata a Crusoé. 
 
No texto, que deverá ser lido no Congresso Nacional, eles também pedem a permanência 
de estatais como o Banco do Nordeste do Brasil e o Departamento Nacional de Obras 
Contra as Secas, o DNOCS. 
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Assembleia Legislativa e Governo do Maranhão emitem notas de pesar pelo falecimento 
de Helena Leite 

 
Helena Leite era presidente do Boi da Pindoba e uma das vozes mais conhecidas  
do rádio maranhense 

 
A Assembleia Legislativa do Maranhão, em nome do seu presidente Othelino Neto, e o 
Governo do Estado emitiram notas de pesar pelo falecimento da radialista e folclorista 
Helena Leite neste sábado, 30. 
 
Nascida em 26 de março de 1952, na cidade de Viana, Helena Leite era presidente do Boi 
da Pindoba e uma das vozes mais conhecidas do rádio maranhense. 
 
NOTA DE PESAR 
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A Assembleia Legislativa do Maranhão lamenta, profundamente, o falecimento da 
radialista Helena Leite, de 67 anos, ocorrido neste sábado (30), em São Luís. 
 
A radialista passou por vários veículos de Comunicação, onde deixa, agora, um enorme 
vazio sem a sua brilhante e marcante voz, que se destacava, principalmente, em prol da 
cultura de São Luís e do Maranhão. 
 
Manifestamos nossa solidariedade aos seus familiares e amigos, rogando a Deus que 
conforte a todos neste momento de profunda dor. 
 
Deputado Othelino Neto 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão 
 
NOTA DE PESAR 
 
O Governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Cultura (Secma) e da 
Comunicação Social e Assuntos Políticos (Secap), lamenta o falecimento da radialista e 
folclorista Helena Leite, 67 anos, vítima de infarto, na madrugada desta sexta-feira (29). 
 
Com 50 anos de trabalho, Helena Leite dedicou grande parte da sua vida à cultura 
popular do Maranhão, atuando em programas de rádio na defesa e divulgação deste 
segmento. Em sua trajetória profissional, Helena Leite deu grande contribuição à 
Comunicação e Cultura do Maranhão, atuando em emissoras como Timbira, Educadora, 
Difusora, Capital e outras. 
 
O corpo será velado no Parque Folclórico da Vila Palmeira. Neste momento de dor, o 
Estado se solidariza com os amigos e familiares de Helena. 
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De olho em 2020, Leonardo Sá firma novas alianças em Pinheiro 

 
 
Após conceder uma entrevista na qual fez questão de deixar claro que pretende mesmo 
ser candidato a prefeito de Pinheiro em 2020, o deputado estadual Leonardo Sá (PR) 
promoveu um jantar onde seus principais convidados foram líderes políticos locais e 
vereadores do município. 
 
Estavam entre os presentes os vereadores Valter Soares (PV), Guto (PV), Oziel Menezes 
(PSD), Beto de Ribão (PSD), o ex-vereador Jaelson e lideranças locais. 
 
Leonardo Sá segue firmando alianças e trabalhando em prol da população de Pinheiro, 
preparando o campo político para as eleições em 2020, unindo forças e buscando as 
melhores condições para a disputa, atualmente no partido PR, que tem como presidente 
estadual o deputado federal mais votado do Maranhão Josimar de Maranhãozinho, e 
mais quatro deputados estaduais que apoiaram Leonardo Sá em 2020. 
 
Da assessoria 
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Oligarquia PDT em São Luís? 

 
 
No último fim de semana a capital maranhense foi vitimada por fortes chuvas que 
destruíram parte do Centro Histórico, desabrigaram centenas de pessoas, atrapalharam 
a vida de outros milhares e expuseram a situação de vulnerabilidade de São Luís. 
 
Como político cabe a mim a crítica política. Lancei mão deste direito para fazer um 
parâmetro entre a situação caótica em que se encontra São Luís e a hegemonia do PDT 
na prefeitura durante as últimas décadas. Esperava que minhas colocações fossem 
contrapostas de forma racional, com um debate propositivo e responsável. Mas, como 
sempre, a resposta dos que comandam a prefeitura e o estado é sempre no âmbito 
pessoal, familiar, e completamente distorcida. Para se ter uma ideia, minha passagem 
por Harvard, que resultou em muito suor, dedicação aos estudos e distância de pessoas 
queridas, foi tratada com desdém. 
 
A única coisa que talvez possa justificar tal atitude é o desespero pela impotência frente 
à necessidade de defesa do indefensável. Tentar tirar a responsabilidade administrativa 
de um partido que participou diretamente do comando de quase todas as gestões de 
1989 até 2019 é uma tarefa forçosa, impossível e ingrata. 
 
É fato que toda e qualquer discussão sobre a cidade deve ser iniciada identificando-se os 
responsáveis. Por isso é lógico que o PDT tem sim responsabilidade sobre a situação 
vulnerável de nossa capital em todos os setores. Assim também é o Governo do Estado, 
que foi reeleito no ano passado com um discurso de parceria com a Prefeitura, 
prometendo melhorias para São Luís. Prometeu, mas não cumpriu. Agora em meio ao 
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caos, o governador e sua equipe se escondem, como se tudo que está acontecendo não 
fosse também responsabilidade deles. 
 
Fato é que a gestão municipal não dispõe de uma rede de proteção que possa tomar 
medidas rápidas para situações que não deveriam ser inesperadas. 
 
Tentando mostrar serviço, põe-se a imagem do prefeito Edivaldo Holanda Jr nas redes 
sociais afirmando que acompanha os técnicos da prefeitura nas visitas aos locais 
atingidos pelas chuvas, ao mesmo tempo em que são mostradas as ruínas do Centro 
Histórico, isto é, temos aí o ponto alto de um modelo de gestão falido. Na ausência de 
atitudes, resta ao prefeito apenas a contemplação dos efeitos. E por onde anda o 
governo do estado e sua tão alarmada parceria? 
 
A boa gestão deveria prever esse tipo de situação que, dadas as circunstâncias, é 
facilmente previsível. Entra ano e sai ano continua o PDT, cujo modelo de gestão é 
sempre optar pelos tapa buracos e outros paliativos, mas raramente ações concretas 
como obras de drenagem e saneamento. Preparem-se para daqui a um ano, pois às 
vésperas das eleições do ano que vem a Prefeitura e Estado vão derramar asfalto de 
péssima qualidade nas ruas sem ao menos executar os serviços de drenagem. 
 
Já prevendo essa tragédia, no final do ano passado tentei garantir R$ 5 milhões do 
orçamento estadual para a defesa de desabrigados e ações que visassem prevenir os 
impactos das chuvas. Esta proposta foi rejeitada por toda a bancada governista, inclusive 
o PDT, que há quase 30 anos mantém-se no poder em São Luís. 
 
Por fim, dirijo-me aos demais que sempre irão apelar para ataques pessoais quando o 
assunto lhes for inconveniente. Da mesma forma que amo a minha família, respeito as 
demais famílias. Assim procedo na política e na vida. O vício de confundir família com 
política, sangue com retórica, nunca fará parte do meu repertório. Tenho a maturidade 
para honrar meu sobrenome seguindo meu próprio caminho e sempre travando debates 
pertinentes que passem longe da falácia e do ataque gratuito. Vou seguir trabalhando e 
muito, diferente daqueles que buscam o caminho mais fácil. 
 
Bradar aos ventos e pôr a culpa nos outros não irá apagar os 30 anos de abandono de 
São Luís. Sei que o povo é ciente disso. 
 
Adriano Sarney 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Projeto da deputada Dra. Thaiza vai beneficiar profissionais de enfermagem 

 
 
Com o objetivo de beneficiar os profissionais de enfermagem da rede estadual de saúde, 
a deputada estadual Dra. Thaiza anunciou Projeto de Lei na Assembleia.  
 
A iniciativa prevê a redução da jornada de trabalho para 30h e o repouso para os 
enfermeiros.  
 
O Projeto defende ainda um sistema de permuta dos profissionais da enfermagem e 
assim facilitar o deslocamento para outras unidades. 
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Presidentes de Assembleias nordestinas aprovam 
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do Pacto Federativo   
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Presidentes de Assembleias nordestinas aprovam Consórcio, querem Previdência justa e 
cobram revisão do Pacto Federativo   

 
 
Tanto quanto os nove governadores da região, os presidentes das Assembleias 
Legislativas do Nordeste estão afinados com temas da primeira linha de prioridades da 
pauta administrativa e política que nesse momento movimenta o País. Essa posição ficou 
clara no 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Nordeste, realizado 



 

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 

ontem em São Luís por iniciativa do Colegiado ParlaNordeste 2019. No encontro, cinco 
dos nove chefes do Poder Legislativo da região fecharam questão sobre a criação do 
Consórcio Nordeste, a Reforma da Previdência, o Pacto Federativo e o fortalecimento 
dos órgãos regionais de desenvolvimento. Depois de uma longa reunião, os deputados-
presidentes, capitaneados pelo anfitrião, o chefe do Poder Legislativo do Maranhão, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), os presidentes Themístocles Filho (Piauí), José Sarto 
(Ceará), Adriano Galdino (Paraíba) e Nelson Leal (Bahia) assinaram e divulgaram a “Carta 
de São Luís”, na qual anunciam a decisão trilhar na mesma linha traçada pelos 
governadores, num gesto que revela sintonia administrativa e política no âmbito 
regional. 
 

 
 
A ausência dos chefes dos Poderes Legislativos de Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte e Sergipe, por razões diversas, não alterou o ânimo do evento, a começar pelo fato 
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de que “os que vieram são a maioria e podem tomar as decisões”, segundo a pragmática 
e objetiva interpretação do presidente da Assembleia Legislativa do Piauí, Themístocles 
Filho. E foi nesse clima que o 3º Encontro transcorreu, com cada tema sendo discutido e 
as conclusões sendo alinhavadas decidido sem maiores discordâncias. O presidente 
Othelino Neto coordenou as discussões sem qualquer problema. 
 
Na linha traçada pelos governadores, os presidentes das Assembleias nordestinas 
aprovaram a criação do Consórcio Nordeste, um sistema de compras coletivas por meio 
do qual os governos estaduais conseguirão suprir suas necessidades custo bem menor. 
Como os governadores, deputados-presidentes definiram o Consorcio como um 
“instrumento de desenvolvimento regional”, e se comprometeram a trabalhar para que 
eles sejam aprovados nas suas Casas legislativas. 
 
Na mesma linha, os presidentes de Assembleias Legislativas defenderam a Reforma da 
Previdência, firmando, porém, posição contrária à proposta de capitalização, afirmando 
que as regras têm de ser constitucionais, com os direitos assegurados na carta Magna, 
como é atualmente. “Iremos atuar junto à bancada de Deputados Federais e Senadores 
da Região Nordeste, bem como junto aos Governadores, buscando apoio para que 
nenhum direito seja retirado dos nossos irmãos nordestinos que mais necessitam da 
Previdência Social, entre eles, trabalhadores e trabalhadoras rurais e todos aqueles que 
utilizam os Benefícios de Prestação Continuada-BPC. De antemão, deixamos claro 
também, que somos totalmente contra a Previdência Social deixar de ser matéria 
constitucional”. 
 
Na Carta de São Luís, os chefes dos Poderes Legislativos do Nordeste ratificam a posição 
dos governadores sobre o Pacto Federativo, manifestando o entendimento de que é 
urgente a discussão de um novo modelo, no qual Estados e Municípios, não só da Região 
Nordeste, mas de todo o Brasil, possam tornar-se menos dependentes de recursos 
federais para arcarem com suas despesas. “Neste sentido, pontuamos que o aumento 
da carga tributária dos últimos anos, seguido de uma concentração de arrecadação por 
parte da União, vem prejudicando todo o país, principalmente os entes federados mais 
pobres e que mais dependem de repasses federais. Neste diapasão, deixamos claro 
nosso total apoio à PEC – 172, e iremos atuar junto às nossas bancadas, para que seja 
apreciada o mais rápido possível no Senado Federal ainda nessa legislatura, de forma a 
tirar de Estados e Municípios o peso de arcarem com a execução de políticas públicas da 
União”, reza o documento. 
 
Os líderes legislativos se comprometem, na Carta, a apoiar o fortalecimento dos órgãos 
regionais de desenvolvimento, e fortalecer os fundos e programas voltados para o 
desenvolvimento e crescimento econômico da região, pois entendem que a atuação da 
Sudene, BNB, CHESF, DENOCS e Sudam, no caso específico do Maranhão, entre outros, 
são de fundamental importância. E avisam: “Não iremos compactuar com qualquer 
política do Governo Federal que vise enfraquecê-los, na medida em que tais ações só 
iriam prejudicar o Nordeste e seu povo”. 
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Othelino Neto abre sessão solene com os presidentes visitantes;reunião fechada dos líderes; Othelino  
e Themístocles Filho; presidentes assinam a Carta de São Luís, e concedem entrevista coletiva sobre o Encontro 

 
 
E firmam posição em favor do fortalecimento das Assembleias Legislativas por meio da 
alteração de algumas regras constitucionais, a começar pelas que negam às Casas 
legislativas estaduais o poder de legislar sobre matérias hoje restritas à União, bem como 
ampliar as receitas orçamentárias de todos os entes federados, entendemos a sua 
importância, não apenas para os Estados Nordestinos, mas para todo o Brasil. A Carta de 
São Luís cobra a devolução de direito do estado de criar municípios. E termina com a 
reafirmação de que os líderes legislativos vão atuar para realizar a pauta do 3º Encontro. 
 
Em resumo: a reunião dos presidentes de Assembleias Legislativas do Nordeste em São 
Luís foi uma demonstração cabal de que há na classe política da região a consciência de 
que deve se mobilizar para enfrentar tempos difíceis. 
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Eleito por aclamação, Othelino Neto vai comandar o ParlaNordeste por um ano 

 
Othelino Neto agradece a eleição para presidir o ParlaNordeste 

 
“Precisamos ficar vigilantes para que o Nordeste não tenha prejuízos e retrocessos 
naquilo que já está previsto na Constituição. Essa instância é de fundamental 
importância para que nós possamos falar para o Nordeste e para o Brasil”. Com essas 
palavras o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto 
assumiu a presidência do Colegiado ParlaNordeste para o exercício de 2019. Sua eleição 
se deu ontem durante a reunião principal do 3º Encontro de Presidentes das Assembleias 
Legislativas dos Estados do Nordeste. O presidente maranhense substituiu a 
Themístocles Filho, presidente da Assembleia Legislativa do Piauí na presidência do 
Colegiado. 
 
Othelino Neto agradeceu aos seus pares pela eleição e avaliou que o ParlaNordeste é um 
fórum de fundamental importância, principalmente no momento pelo qual passa o país. 
E com a visão de político já amadurecido, de jornalista atento e do economista estudioso, 
destacou que o Nordeste, pela sua importância, merece mais atenção e mais 
investimentos para corrigir distorções e injustiças históricas. “Vamos acompanhar de 
perto junto às nossas bancadas federais, no Senado e na Câmara, o debate sobre as 
temáticas que discutimos no dia de hoje e em outras reuniões deste fórum, para que 
nossas posições de presidentes de Assembleias Legislativas sejam consideradas”, 
anunciou. 
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Roberto Costa apoia Casa de Apoio Ninar com emenda de R$ 400 mil 

 
Roberto Costa e Patrícia Souza na visita à Casa de Ninar 

 
O deputado Roberto Costa (MDB) visitou na quinta-feira o Centro de Referência em 
Neurodesenvolvimento, Assistência e Reabilitação de Crianças, conhecida como Casa de 
Apoio Ninar, instalada na antiga residência de veraneio do Governo do Estado, também 
utilizada para festas e recepções, para atender principalmente crianças com 
microcefalia. Ali, além de cumprimentos pela excelência do trabalho realizado, o 
parlamentar entregou à diretora clínica da Casa, a médica Patrícia Sousa, uma cópia do 
Diário Oficial da Assembleia Legislativa, no qual está publicada projeto de autoria de 
Roberto Costa   destinando R$ 400 mil de suas emendas parlamentares para custear 
cadeiras adaptadas para as crianças do projeto Ninar, que atende todo o Maranhão. 
 
Roberto Costa não conhecia a Casa de Apoio Ninar. E depois de percorrer as instalações 
e ouvir explanação da diretora clínica, declarou-se impressionado com o Centro:  “O que 
sempre esperei deste projeto Ninar é, de fato, o que estou conhecendo pessoalmente. 
Não é apenas um local para tratar de crianças doentes e acabou. É muito além disso. 
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Percebi o amor que cada profissional tem pelo serviço e sem preocupação de tratar ou 
atender a criança em si. Aqui, eles cuidam de todos, de uma família como um todo e não 
somente da criança. Esse é o diferencial”. 
 
A um deputado ao mesmo tempo maravilhado e comovido com o que via, dra. Patrícia 
Sousa relatou que o projeto foi pensado não só para servir de abrigo às famílias do 
interior atendidas pelo Ninar, mas para dar suporte físico, emocional e educacional para 
pais e profissionais durante uma semana de convivência e aprendizado. “O objetivo é 
que esse grupo de pais e profissionais quando voltar para suas cidades ou seus bairros, 
crie um ninho de cuidado, tomando como princípio tudo que nós vamos fazer aqui na 
casa”, destacou a diretora clínica. 
 
Entusiasmado com o que viu, o deputado Roberto Costa assinalou: “Eu parabenizo a dra. 
Patrícia, idealizadora do projeto, pelo brilhante trabalho que vem realizando. Bem como 
o governador do Estado, por meio do secretário Carlos Lula, por ter dado apoio 
necessário para que esse trabalho continue sendo fundamental na vida dessas crianças 
e suas famílias. Desde já, solicitamos ao governador que possa expandir o Projeto Ninar, 
como em Bacabal e outras regionais para que facilite o translado e acesso às famílias que 
necessitam desses serviços. Assim, o projeto terá mais alcance e atenderá a todas as 
crianças do Maranhão”. Valeu. 

 


