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Assembleia assinará Termo de Cooperação com o TCE para produção e veiculação de 
programa de TV 

 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin 
Jinkings, reuniu-se, na manhã desta terça-feira (2), com os assessores de comunicação 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Fernando Abreu e Alexandre Vale, para concluir 
as tratativas relacionadas à parceria institucional dessas duas instituições na área da 
comunicação. 
 
O objetivo é a produção e veiculação de um programa de TV do TCE, a ser exibido na 
grade da TV Assembleia, a exemplo do que já fazem o Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJ/MA) e o Ministério Público Estadual (MPE). 
 
Segundo Edwin Jinkings, ficou praticamente tudo definido quanto à produção, formato, 
periodicidade e conteúdo do programa de TV de divulgação das ações do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 
 
“Vamos apenas equacionar a agenda dos presidentes da Assembleia, Othelino Neto, e 
do TCE, Nonato Lago, para marcar a data e horário da assinatura do Termo de 
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Cooperação. É mais um passo que damos no sentido de estabelecer parcerias e de 
fortalecer nossas instituições por intermédio de nossa estrutura de comunicação. Isso 
significa mais informação e mais cidadania para os maranhenses”, ressaltou o diretor de 
comunicação da Assembleia. 
 
Fernando Abreu destacou a importância da parceria. “O programa será intitulado ‘TCE 
em Pauta’, a ser exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando 
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Essa parceria com a TV 
Assembleia é muito fértil, sólida e muito desejada. Ela surge para suprir de forma efetiva 
essa necessidade de ampliar a divulgação das ações do TCE à sociedade maranhense”, 
acrescentou. 
 
A Assessoria de Comunicação do TCE, em parceria com a equipe da TV Assembleia, 
deverá iniciar, nos próximos dias, a produção de programas pilotos, até a exibição da 
edição oficial do “TCE em Pauta”, ainda sem data de estreia. 
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Deputado do Maranhão representará o Estado em Harvard 

 
 
O deputado estadual Duarte Jr. surpreendeu seus seguidores neste último fim de 
semana, quando postou nas redes sociais convite que recebeu para participar do evento 
Brazil Conference at Harvard & MIT, que ocorrerá nos dias 5-7 de abril de 2019 na 
Harvard University e no Massachusetts Institute of Technology, em Boston, EUA. O 
governador Flávio Dino também participará do evento. 
 
Antes do evento, o parlamentar participa de uma reunião sobre “Integridade e 
Democracia” com professores de Harvard, junto com um seleto grupo de políticos 
brasileiros de diversos partidos, no dia 4 de abril. 
 
A Brazil Conference at Harvard & MIT é um evento anual que ocorre tradicionalmente 
no mês de abril, organizado pela comunidade brasileira de estudantes na região de 
Boston, desde 2015. 
 
O deputado Duarte Jr. afirmou que é preciso reconstruir o elo entre representantes e 
representados. “Por isso, me sinto honrando por representar o meu Estado em um 
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momento de extrema importância para debater e buscar soluções aos desafios mais 
imediatos do Brasil. Agradeço a Fundação Lemann, na qual sou bolsista e diariamente 
recebo orientação e capacitação para representar as pessoas com sensibilidade e 
técnica, o que tem me proporcionado voos cada vez mais altos”, destacou. 
 
Outros políticos, como José Serra e Dilma Rousseff, já participaram do evento. Esta 
edição do Brazil Conference at Harvard & MIT terá palestras de Flávio Dino, FHC, 
Guilherme Boulos e Ciro Gomes, entre outros. 
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Canudos de plástico estão proibidos em estabelecimentos comerciais do Maranhão 

 
 
Na sessão desta terça-feira (2), o Plenário da Assembleia Legislativa aprovou projeto de 
lei de autoria do deputado estadual Adelmo Soares (PCdoB), que proíbe a utilização de 
canudos produzidos em material plástico nos estabelecimentos comerciais do Estado. O 
parlamentar agradeceu aos colegas pela aprovação da matéria, por unanimidade, e disse 
que a lei tem o objetivo de preservar o meio ambiente, já que os canudos levam centenas 
de anos para se decompor. 
 
“Sabemos que existem canudos de plástico no mercado que levam 400 anos para se 
decompor. Estamos apresentando a proposta do canudo biodegradável, o canudo de 
papel, que rapidamente faz a sua decomposição no meio ambiente sem prejudicá-lo”, 
alertou Adelmo. 
 
O deputado mostrou aos colegas de Plenário o modelo de canudos biodegradáveis para 
que fizessem uma comparação e tivessem entendimento do benefício para garantir um 
meio ambiente mais forte e melhor preservado. O deputado pediu aos colegas para, 
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quando forem tomar água de coco na praia, refrigerante ou caipirinha, lembrarem da 
implantação do canudo descartável possibilitada pelo projeto. 
 
“Acho que todos já viram aquele vídeo de uma tartaruga com um canudo introduzido na 
narina e ela sofreu bastante com a retirada daquele canudo. Isso é mais grave ainda, 
porque o canudo é muito leve. Logo, as pessoas não vão atrás de canudo para 
reciclagem. Eles ficam no meio ambiente, jogados ao vento”, disse. 
 
Por conta da importância do tema, Adelmo Soares havia solicitado que o projeto fosse 
votado em regime de urgência. Com parecer favorável da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania (CCJ), o Projeto de Lei 045/2019 dependia de parecer da Comissão 
de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, que foi convocada em Plenário sob 
a presidência do deputado Zé Gentil (PRB) e relatado pelo deputado Prof. Marco Aurélio 
(PCdoB). Dentro da CCJ, foi relatado pelo deputado Wendel Lages (PNN). Todos 
elogiaram a iniciativa e destacaram a importância da aprovação do projeto em prol da 
preservação da natureza. 
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Assembleia assinará Termo de Cooperação com o TCE para produção e veiculação de 
programa de TV 

 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia Legislativa do Maranhão, jornalista Edwin 
Jinkings, reuniu-se, na manhã desta terça-feira (2), com os assessores de comunicação 
do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Fernando Abreu e Alexandre Vale, para concluir 
as tratativas relacionadas à parceria institucional dessas duas instituições na área da 
comunicação. 
 
O objetivo é a produção e veiculação de um programa de TV do TCE, a ser exibido na 
grade da TV Assembleia, a exemplo do que já fazem o Tribunal de Justiça do Maranhão 
(TJ/MA) e o Ministério Público Estadual (MPE). 
 
Segundo Edwin Jinkings, ficou praticamente tudo definido quanto à produção, formato, 
periodicidade e conteúdo do programa de TV de divulgação das ações do Tribunal de 
Contas do Estado do Maranhão. 
 
“Vamos apenas equacionar a agenda dos presidentes da Assembleia, Othelino Neto, e 
do TCE, Nonato Lago, para marcar a data e horário da assinatura do Termo de 
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Cooperação. É mais um passo que damos no sentido de estabelecer parcerias e de 
fortalecer nossas instituições por intermédio de nossa estrutura de comunicação. Isso 
significa mais informação e mais cidadania para os maranhenses”, ressaltou o diretor de 
comunicação da Assembleia. 
 
Fernando Abreu destacou a importância da parceria. “O programa será intitulado ‘TCE 
em Pauta’, a ser exibido semanalmente, com duração de 10 a 15 minutos, enfocando 
assuntos de relevância para o controle externo estadual. Essa parceria com a TV 
Assembleia é muito fértil, sólida e muito desejada. Ela surge para suprir de forma efetiva 
essa necessidade de ampliar a divulgação das ações do TCE à sociedade maranhense”, 
acrescentou. 
 
A Assessoria de Comunicação do TCE, em parceria com a equipe da TV Assembleia, 
deverá iniciar, nos próximos dias, a produção de programas pilotos, até a exibição da 
edição oficial do “TCE em Pauta”, ainda sem data de estreia. 
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Concorrida cerimônia marca inserção da foto de Humberto Coutinho na Galeria de Ex-
Presidentes 

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou, na manhã desta terça-feira 
(2), a solenidade de inserção da foto do deputado Humberto Coutinho na galeria de Ex-
Presidentes da Assembleia, no Salão Nobre do Palácio Manuel Beckman. Familiares, 
amigos, correligionários, parlamentares e autoridades dos poderes públicos de âmbito 
municipal, estadual e federal prestigiaram o evento. 
 

 
 
A concorrida e emocionante cerimônia, presidida pelo presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PC do B), contou com a presença do governador e do vice-
governador do Estado, respectivamente, Flávio Dino (PCdoB) e Carlos Brandão (PRB), e 
da deputada e viúva Cleide Coutinho (PDT). 
 
Ao abrir o ato solene, o deputado Othelino Neto assim se pronunciou: “Hoje é o dia de 
nós colocarmos a foto do querido e saudoso Humberto Coutinho – que conviveu conosco 
até primeiro janeiro de 2018 – na extensa Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa. 
Humberto Coutinho foi uma pessoa muito querida e muito nos ensinou. Foi uma pessoa 
com quem tivemos o prazer de fazer política e de conviver”. 
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Disse, ainda, Othelino: “Um momento de grande emoção para a família e os amigos. Por 
isso essa cerimônia tão prestigiada de homenagem e de reconhecimento a esse grande 
personagem da política do Maranhão, que está em nossas cabeças e corações”. 
 
O governador Flávio Dino, em sua fala, reconheceu a grande liderança política que foi 
Humberto Coutinho. Disse ser discipulo de uma forma de fazer política ensinada por 
Humberto Coutinho, que consiste em “entender a política como sendo a arte de fazer 
amigos e de somar”. 
 
“Humberto Coutinho faz muita falta na política no Maranhão. Bebi muito na experiência 
política existente em Humberto Coutinho. Poucos líderes conseguiram reunir tantos em 
torno de si como Humberto, prova de que sua liderança é eterna. Humberto é uma 
inspiração para os políticos do Maranhão. Esta é uma homenagem justa e histórica”, 
ressaltou o governador. 
 
O vice-governador, Carlos Brandão, considerou “uma justa homenagem a um homem 
que prestou grandes serviços ao povo do Maranhão no exercício dos mandatos que teve 
como vereador, prefeito e deputado. Uma liderança política incontestável e de grande 
experiência e sabedoria política. Uma pessoa que tem todos os méritos”. 
 
Emoção da família 
 
Em sua fala, a deputada Cleide Coutinho muito emocionada, destacou a convivência 
amigável e amorosa que manteve com Humberto Coutinho durante 52 anos de sua vida 
e agradeceu a todos pela homenagem prestada ao falecido. “Humberto foi o grande 
amor de minha vida para sempre. Resumiria a pessoa que ele foi em duas palavras: 
generosidade e compromisso. Humberto era homem de palavra. Hoje, ele entra 
definitivamente para a história desta Casa com a inserção de sua foto na Galeria dos Ex-
presidentes. Exageradamente, você me faz falta”, assinalou. 
 
A neta de Humberto Coutinho, Luiza Coutinho, com uma carga forte de emoção, 
descreveu, em poucas palavras, a figura humana que foi seu avô e a saudade que deixou: 
“Ainda é um pouco difícil olhar para o sofá preferido dele e ver que ele não está mais lá. 
Foi uma pessoa ética e muito preocupada com o próximo, prestativo e de um coração 
generoso. Fico feliz e orgulhosa de lhe prestar essa homenagem e de saber que tudo que 
ele fez valeu a pena”. 
 
Reconhecimento da classe política 
 
A deputada e Procuradora da Mulher na Assembleia, Helena Duaililbe (Solidariedade), 
expressou também seu reconhecimento ao líder político Humberto Coutinho. “Tive a 
felicidade de conviver com esse homem simples, humano, humilde e grande líder 
político. Ele fez história e por merecer essas homenagens”, pontuou. 
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O deputado Vinicius Louro parabenizou o presidente da Assembleia pela iniciativa de 
homenagear de forma justa e merecida o líder político Humberto Coutinho. “Tive a 
satisfação de conviver com o grande Humberto Coutinho quando ele sabiamente 
presidiu esta Casa. Foi um homem de fibra, coragem e de palavra. Foi o melhor preseinte 
que esta Casa já teve”, destacou. 
 
O prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), também reconheceu a liderança política que foi 
Humberto Coutinho. “O Humberto contribuiu muito com o Maranhão e especialmente 
com a cidade de Caxias. Deixa um grande legado e temos que assumir o compromisso 
de dar continuidade ao seu grande trabalho em favor do Maranhão e de Caxias. Está de 
parabéns a Assembleia por esse justo reconhecimento”. 
 
O secretário de Estado das Cidades, deputado licenciado Rubens Júnior (PCdoB), disse 
ser uma justa homenagem prestada a Humberto Coutinho, que ele considera uma 
liderança que marcou uma geração no Maranhão como prefeito, como deputado e como 
presidente da Assembleia. “Ele foi um apoio decisivo para a eleição do governador Flávio 
Dino. Sentimo-nos orgulhosos de termos sido seus amigos. Merece todas essas 
homenagens”, frisou 
 
O secretário Chefe da Casa Civil e ex-presidente da Assembleia, deputado licenciado 
Marcelo Tavares (PSB), considerou justíssima a homenagem e disse que Humberto foi 
um grande parlamentar e que é merecedor desse reconhecimento. “Esse ato 
engrandece a Assembleia e enaltece um dos maiores políticos do Maranhão nos últimos 
anos”, complementou. 
 
Por sua vez, o deputado e ex-presidente da Assembleia, deputado Arnaldo melo (MDB), 
afirmou: “Homenagem muito justa. A Casa Legislativa do Maranhão foi marcada pela 
passagem desse grande homem que foi Humberto Coutinho como cidadão e 
parlamentar. Dirigiu esta Casa de forma altaneira e soube manter sempre a harmonia 
entre os poderes. Deixou uma grande legados para todos nós deputados”. 
 
Humberto Coutinho era médico, foi prefeito de Caxias e deputado estadual. Faleceu em 
janeiro de 2018, quando ainda ocupava a Presidência da ALEMA. 

 

  



 

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: 
Propostas do deputado Wellington podem modificar o 

Pacto Federativo 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/04/2019 

Propostas do deputado Wellington podem modificar o Pacto Federativo 

O deputado estadual Wellington do Curso apresentou propostas que objetivam garantir 
a ampliação da autonomia dos Estados e Municípios e do poder do cidadão, através do 
Pacto Federativo. As propostas foram formalizadas por meio de projeto de Decreto 
Legislativo, na Assembleia Legislativa, neta sexta (27). 
 

 
 
Ao se pronunciar, Wellington fez referência ao deputado de Santa Catarina, Kennedy 
Nunes (PSD), que já percorreu as assembleias com a proposta, já que é necessário que 
haja mais da metade das assembleias legislativas das unidades da federação para 
emendar à Constituição. 
 
“A matéria aqui tratada não é de competência estadual e para que a emenda à 
Constituição seja aprovada faz-se necessário que haja mais da metade das Assembleias 
Legislativas das Unidades da Federação. Fomos quem introduziu essa discussão aqui no 
Maranhão. Por isto, apresentamos o projeto de Decreto Legislativo que tem como 
objetivo implantar as reformas constitucionais previstas no Pacto Federativo a partir dos 
poderes legislativos estaduais, seguindo o que dita a própria Constituição Federal”, disse. 
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VEJA A MINUTA DAS QUATRO PROPOSTAS APRESENTADAS: 
 
1. Dar autonomia para os estados legislarem sobre descriminalização, propaganda 
comercial e agronegócio; 
 
2.Permitir que eleitores apresentem emendas à Constituição Federal; 
 
3. Incluir o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), o Imposto sobre Importação (IPI), 
a Contribuição Social sobre o lucro Líquido (CSLL) e o Imposto sobre Grandes Fortunas 
(que poderá ser criado) na repartição de recursos com estados e municípios, além de 
aumentar a parcela dos estados no FPE de 21,5% par 31,5% e dos municípios no FPM de 
22,5% para 32,5%. 
 
4. Tornar obrigatória a destinação de 10% da receita corrente bruta da União para 
investimentos em saúde pública. 
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Casal de deputados Josimar Maranhãozinho e Detinha articula ações em defesa dos 
atingidos pelas enchentes 

Em duas importantes reuniões ontem (04), os deputados Josimar Maranhãozinho 
(federal) e Detinha (estadual) buscaram soluções para os estragos causados pelas 
chuvas. Foi solicitado o apoio dos secretários de Comunicação e Articulação Política, 
Rodrigo Lago e do Secretário de Cidades, Ruben Júnior. 
 

 
 
“São famílias que estão desabrigadas e têm passando por grandes dificuldades 
estruturais. Estamos procurando apoio do governo do Estado e do governo federal, para 
que possamos amenizar a dor de nosso povo, nesse grave momento”, comentou 
Maranhãozinho. A deputada estadual Detinha afirmou que, juntamente com o deputado 
Josimar não medirá esforços os municípios e cidadãos das regiões atingidas. 
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A convite do HRO, Othelino Neto participa do lançamento oficial da Campanha Abril 
Marrom 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta segunda-feira (1º), no São Luís Shopping, do lançamento da Campanha 
Abril Marrom, uma iniciativa do HRO Hospital de Referência Oftalmológica. O 
parlamentar é autor da Lei 10.998/19, que oficializou, no Maranhão, o mês de combate 
e prevenção à cegueira e outras doenças visuais. 
 

 
 
O objetivo da lei é estimular, anualmente, visitas periódicas ao oftalmologista e exames 
preventivos. A mobilização de entidades médicas, centros hospitalares e governos 
federal, estadual e municipal, assim como a divulgação de dados e informações acerca 
do problema também estão entre as finalidades. 
 
Para Othelino, a informação pode ajudar a evitar muitos casos, daí a importância da 
campanha. “O sentido de criar o Mês Marrom é justamente para que tenhamos este 
tempo para disseminar informações, onde profissionais da área de oftalmologia e os 
próprios órgãos públicos, não só os que atuam na rede privada, falem de prevenção”, 
acentuou. 
 
O oftalmologista Drº Wener Cella garantiu que, a partir deste ano, com a aprovação da 
Lei do Abril Marrom, as campanhas irão se intensificar ainda mais na capital. “2019 é o 
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marco inicial. Agora, todos os anos as diversas instituições farão ações para alertar a 
população. Esse mês, por exemplo, passaremos a ter campanhas itinerantes. Todo fim 
de semana estaremos num shopping da capital fazendo teste de visão, medindo a 
pressão ocular e tirando as dúvidas sobre os casos de cegueira mais comuns”, destacou. 
 
Além dos shoppings centers, as ações serão estendidas para escolas, empresas parceiras 
do projeto e em outros pontos estratégicos, onde profissionais do HRO ministrarão 
palestras e atenderão, gratuitamente, a diversos públicos, em especial os considerados 
de riscos, ou seja, jovens acima de 25 anos, diabéticos e idosos a partir de 60 anos. 
 
Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), mais de um milhão de 
brasileiros são afetados pela cegueira, que tem como principais causas a catarata, a 
retinopatia diabética e o glaucoma. 
 
“Nem todas as causas de cegueiras são consideradas irreversíveis, o glaucoma é uma 
delas. Por isso, nos chama atenção a necessidade da prevenção, realizando exames 
periodicamente”, enfatizou o Drº Mauro Cesar, presidente da Associação Médica do 
Maranhão. 
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Governo estoura limite de gastos e promove minirreforma administrativa 

 
Adriano votou contra a MP nº 291 e ainda prometeu oficializar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas  
do Estado todas as informações sobre o caso 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revela que o governo comunista afronta a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) editando a Medida Provisória nº 291/2019, que 
promove uma minirreforma administrativa, reorganiza órgãos, extingue a Comissão 
Central Permanente de Licitação (CCPL), recria secretarias estaduais e, 
consequentemente, cria cargos. Adriano informou que, segundo relatório da Secretaria 
de Planejamento (Seplan), referente ao 3º quadrimestre de 2018, foi excedido o limite 
prudencial de despesa com pessoal, que é fixado pela LRF em 46,55% das receitas, mas 
chegou a 46,83% na gestão comunista. “Esta situação compromete, por exemplo, a 
contratação de servidores, como os mais de 1.800 concursados da Polícia Militar que 
protestaram em frente ao Palácio dos Leões nos últimos dias”, alertou Adriano. 
 
Adriano ressaltou que, conforme o Artigo nº 22 da LRF, é vetada a concessão de 
vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração de qualquer tipo; 
também a direção de cargo, emprego ou função. “E é isso que a MP Nº 291 está fazendo, 
criando cargos, ou seja, o governador Flávio Dino desrespeita a LRF e a Assembleia 
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Legislativa chancela a imprudência, a irresponsabilidade do governo. Eu não vou fazer 
parte disto”, declarou Adriano, que votou contra a MP nº 291 e ainda prometeu 
oficializar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado todas as informações 
sobre o caso. 
 
 

 
Texto da Medida Provisória, que cria cargos e onera mais ainda o Estado 

 
“A respeito da MP nº 291/2019, o governo Flávio Dino (PCdoB) está, em resumo, 
promovendo o inchaço da máquina pública, provavelmente para abrigar aliados políticos 
e acabar de vez com a transparência. Vejam só: em uma só medida o governo reorganiza 
a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
Públicos (EMARHP), extingue a Comissão Central Permanente de Licitação (CCPL), recria 
a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria Extraordinária de Programas 
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos”, relatou Adriano. 
 
Clique aqui e assista ao pronunciamento do deputado Adriano. 
 
Clique aqui e confira o relatório de gestão produzido pela Seplan. 
 
Clique aqui e confira a mensagem publicada no Diário da Assembleia. 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0xaYJlti3jg
http://www.seplan.ma.gov.br/files/2013/02/RGF-3QDM-2018-2.pdf
http://www.al.ma.leg.br/diarios/arquivos/DIARIO048-02-04-2019.pdf


 

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: 
Adriano diz que responsáveis por asfalto sonrizal em 

rodovia nos Lençóis serão penalizados 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/04/2019 

Adriano diz que responsáveis por asfalto sonrizal em rodovia nos Lençóis serão 
penalizados 

 
Deputado Adriano diz que ficará atento para que responsáveis pela obra mal feita sejam obrigados a ressarcir o erário 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) pediu, na sessão de ontem (1º), que a 
Comissão de Obras da Assembleia Legislativa solicite informações da Secretaria de 
Estado da Infraestrutura (Sinfra) e da construtora responsável pela recuperação da MA-
315, que dá acesso aos Lençóis Maranhenses, sobre a obra. 
 
Inaugurada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) em janeiro deste ano, a rodovia 
estadual, que liga os municípios de Barreirinhas e Paulino Neves, já apresenta pontos 
onde o pavimento está se desmanchando. O asfalto sonrizal – que se dissolve com a água 
da chuva – já foi pauta da mídia nacional. 
 
“Vamos fiscalizar e os responsáveis terão que pagar”, assegurou Adriano. 
 
Aditivo ilegal e intervenção da Justiça 
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Orçada em R$ 9,1 milhão, a construção da MA-315 teve prazo de conclusão de nove 
meses, mas antes mesmo de findar o período para a entrega do serviço, o governo 
estadual autorizou um aditivo de R$ 2 milhões a pretexto de complementar os gastos 
para o término da obra. 
 
Nesta terça-feira (2), o juiz da Vara de Direitos Difusos e Coletivos, Douglas Martins, deu 
prazo de 72 horas para que o Governo do Estado forneça informações sobre a execução 
do projeto da rodovia. 
 
Assista ao pronunciamento do deputado Adriano: 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=TPUKtWrAsX8
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Emoção marca Cerimônia de Inserção da Foto de Humberto Coutinho na galeria de Ex-
Presidentes 

 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou, na manhã desta terça-feira 
(2), a solenidade de inserção da foto do deputado Humberto Coutinho na galeria de Ex-
Presidentes da Assembleia, no Salão Nobre do Palácio Manuel Beckman. Familiares, 
amigos, correligionários, parlamentares e autoridades dos poderes públicos de âmbito 
municipal, estadual e federal prestigiaram o evento. 
 
A concorrida e emocionante cerimônia, presidida pelo presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PC do B), contou com a presença do governador e do vice-
governador do Estado, respectivamente, Flávio Dino (PCdoB) e Carlos Brandão (PRB), e 
da deputada e viúva Cleide Coutinho (PDT). 
 
Ao abrir o ato solene, o deputado Othelino Neto assim se pronunciou: “Hoje é o dia de 
colocarmos a foto do querido e saudoso Humberto Coutinho – que conviveu conosco até 
primeiro janeiro de 2018 – na extensa Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa. Humberto 
Coutinho foi uma pessoa muito querida e muito nos ensinou. Foi uma pessoa com quem 
tivemos o prazer de fazer política e de conviver”. 
 
Disse, ainda, Othelino: “Um momento de grande emoção para a família e os amigos. Por 
isso essa cerimônia tão prestigiada de homenagem e de reconhecimento a esse grande 
personagem da política do Maranhão, que está em nossas cabeças e corações”. 
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O governador Flávio Dino, em sua fala, reconheceu a grande liderança política que foi 
Humberto Coutinho. Disse ser discípulo de uma forma de fazer política ensinada por 
Humberto Coutinho, que consiste em “entender a política como sendo a arte de fazer 
amigos e de somar”. 
 
“Humberto Coutinho faz muita falta na política no Maranhão. Bebi muito na experiência 
política existente em Humberto Coutinho. Poucos líderes conseguiram reunir tantos em 
torno de si como Humberto, prova de que sua liderança é eterna. Humberto é uma 
inspiração para os políticos do Maranhão. Esta é uma homenagem justa e histórica”, 
ressaltou o governador. 
 
O vice-governador, Carlos Brandão, considerou “uma justa homenagem a um homem 
que prestou grandes serviços ao povo do Maranhão no exercício dos mandatos que teve 
como vereador, prefeito e deputado. Uma liderança política incontestável e de grande 
experiência e sabedoria política. Uma pessoa que tem todos os méritos”. 
 
Emoção da família – Em sua fala, a deputada Cleide Coutinho muito emocionada, 
destacou a convivência amigável e amorosa que manteve com Humberto Coutinho 
durante 52 anos de sua vida e agradeceu a todos pela homenagem prestada ao falecido. 
“Humberto foi o grande amor de minha vida para sempre. Resumiria a pessoa que ele 
foi em duas palavras: generosidade e compromisso. Humberto era homem de palavra. 
Hoje, ele entra definitivamente para a história desta Casa com a inserção de sua foto na 
Galeria dos Ex-presidentes. Exageradamente, você me faz falta”, assinalou. 
 
A neta de Humberto Coutinho, Luiza Coutinho, com uma carga forte de emoção, 
descreveu, em poucas palavras, a figura humana que foi seu avô e a saudade que deixou: 
“Ainda é um pouco difícil olhar para o sofá preferido dele e ver que ele não está mais lá. 
Foi uma pessoa ética e muito preocupada com o próximo, prestativo e de um coração 
generoso. Fico feliz e orgulhosa de lhe prestar essa homenagem e de saber que tudo que 
ele fez valeu a pena”. 
 
Reconhecimento da classe política – A deputada e Procuradora da Mulher na 
Assembleia, Helena Duaililbe (Solidariedade), expressou também seu reconhecimento 
ao líder político Humberto Coutinho. “Tive a felicidade de conviver com esse homem 
simples, humano, humilde e grande líder político. Ele fez história e por merecer essas 
homenagens”, pontuou. 
 
O prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), também reconheceu a liderança política que foi 
Humberto Coutinho. “O Humberto contribuiu muito com o Maranhão e especialmente 
com a cidade de Caxias. Deixa um grande legado e temos que assumir o compromisso 
de dar continuidade ao seu grande trabalho em favor do Maranhão e de Caxias. Está de 
parabéns a Assembleia por esse justo reconhecimento”. 
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O secretário de Estado das Cidades, deputado licenciado Rubens Júnior (PCdoB), disse 
ser uma justa homenagem prestada a Humberto Coutinho, que ele considera uma 
liderança que marcou uma geração no Maranhão como prefeito, como deputado e como 
presidente da Assembleia. “Ele foi um apoio decisivo para a eleição do governador Flávio 
Dino. Sentimo-nos orgulhosos de termos sido seus amigos. Merece todas essas 
homenagens”, frisou 
 
O secretário Chefe da Casa Civil e ex-presidente da Assembleia, deputado licenciado 
Marcelo Tavares (PSB), considerou justíssima a homenagem e disse que Humberto foi 
um grande parlamentar e que é merecedor desse reconhecimento. “Esse ato 
engrandece a Assembleia e enaltece um dos maiores políticos do Maranhão nos últimos 
anos”, complementou. 
 
Humberto Coutinho era médico, foi prefeito de Caxias e deputado estadual. Faleceu em 
janeiro de 2018, quando ainda ocupava a Presidência da ALEMA. 
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Base Governista já conta com oito pré-candidatos a Prefeito de São Luís 

 
 
O anúncio da entrada da deputada estadual Helena Duailibe na corrida pela Prefeitura 
de São Luís mostra que a pré-campanha rumo a 2020 já começou e que os mais diversos 
partidos que compõem a base de sustentação do Governo Flávio Dino não estão disposto 
a compor uma única aliança em torno de apenas um candidato. 
 
Até o momento oito pré-candidatos do campo governista já lançaram seus nomes e 
estão em pena articulação para se consolidarem. Quando se conversa com os 
pretendentes a comandar a capital maranhense a partir de 2021, todos são unanimes 
em afirmar que não abrem mão de correr. 
 
E tudo leva a crê que teremos, de fato, vários candidatos do campo governistas, mas com 
o compromisso de unidade em torno do nome do passar para segundo turno, 
provavelmente contra o deputado Eduardo Braide (PMN), o mais votado em São Luís 
para deputado federal em 2018, e que deve disputar a eleição com o apoio do que restou 
do grupo Sarney. E ainda tem Jeisael Marx, que pode surpreender 
 
Entre os partidos alinhados aos Palácios dos Leões e La Ravardiere, são postulantes 
declarados a sucederem o prefeito Edivaldo Holanda Junior (PDT) Neto Evangelista 
(DEM), Bira do Pindaré (PSB), Pedro Lucas (PTB), Osmar Filho (PDT), Duarte Junior 
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(PCdoB), Rubens Junior (PCdoB), Eliziane Gama (Cidadania) e Helena Duailibi 
(Solidariedade). 
 
Enquanto os pré-candidatos se movimentam nos bastidores e trabalham pela 
viabilização, o governador Flávio Dino e o prefeito Edivaldo apenas observam as 
articulações, mas sem externar preferência por nomes, o que deverá ocorrer apenas no 
momento oportuno, quando os dirigentes partidários sentarem para discutirem, de 
verdade, o assunto sucessão. 
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Muita emoção na cerimônia de inserção da foto de Humberto Coutinho na Galeria de 
Ex-Presidentes 

 
Familiares, amigos, correligionários, parlamentares e autoridades dos poderes públicos de âmbito municipal,  
estadual e federal prestigiaram o evento 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou, na manhã desta terça-feira 
(2), a solenidade de inserção da foto do deputado Humberto Coutinho na galeria de Ex-
Presidentes da Assembleia, no Salão Nobre do Palácio Manuel Beckman. Familiares, 
amigos, correligionários, parlamentares e autoridades dos poderes públicos de âmbito 
municipal, estadual e federal prestigiaram o evento. 
 
Ao abrir o ato solene, o deputado Othelino Neto assim se pronunciou: “Hoje é o dia de 
colocarmos a foto do querido e saudoso Humberto Coutinho – que conviveu conosco até 
primeiro janeiro de 2018 – na extensa Galeria dos Ex-Presidentes desta Casa. Humberto 
Coutinho foi uma pessoa muito querida e muito nos ensinou. Foi uma pessoa com quem 
tivemos o prazer de fazer política e de conviver”. 
 
O governador Flávio Dino, em sua fala, reconheceu a grande liderança política que foi 
Humberto Coutinho. Disse ser discipulo de uma forma de fazer política ensinada por 
Humberto Coutinho, que consiste em “entender a política como sendo a arte de fazer 
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amigos e de somar. Humberto Coutinho faz muita falta na política no Maranhão. Poucos 
líderes conseguiram reunir tantos em torno de si como Humberto, prova de que sua 
liderança é eterna. Humberto é uma inspiração para os políticos do Maranhão. Esta é 
uma homenagem justa e histórica”, ressaltou o governador. 
 
Em sua fala, a deputada Cleide Coutinho muito emocionada, destacou a convivência 
amigável e amorosa que manteve com Humberto Coutinho durante 52 anos de sua vida 
e agradeceu a todos pela homenagem prestada ao falecido. “Humberto foi o grande 
amor de minha vida para sempre. Resumiria a pessoa que ele foi em duas palavras: 
generosidade e compromisso. Humberto era homem de palavra. Hoje, ele entra 
definitivamente para a história desta Casa com a inserção de sua foto na Galeria dos Ex-
presidentes. Exageradamente, você me faz falta”, assinalou. 
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Othelino Neto participa do lançamento oficial da Campanha Abril Marrom do HRO 

 
O parlamentar é autor da Lei 10.998/19, que oficializou, no Maranhão, o mês de combate e prevenção  
à cegueira e outras doenças visuais 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta segunda-feira (1º), no São Luís Shopping, do lançamento da Campanha 
Abril Marrom, uma iniciativa do HRO Hospital de Referência Oftalmológica. O 
parlamentar é autor da Lei 10.998/19, que oficializou, no Maranhão, o mês de combate 
e prevenção à cegueira e outras doenças visuais. O objetivo da lei é estimular, 
anualmente, visitas periódicas ao oftalmologista e exames preventivos. 
 
Para Othelino, a informação pode ajudar a evitar muitos casos, daí a importância da 
campanha. “O sentido de criar o Mês Marrom é justamente para que tenhamos este 
tempo para disseminar informações, onde profissionais da área de oftalmologia e os 
próprios órgãos públicos, não só os que atuam na rede privada, falem de prevenção”, 
acentuou. 
 
O oftalmologista Drº Wener Cella garantiu que, a partir deste ano, com a aprovação da 
Lei do Abril Marrom, as campanhas irão se intensificar ainda mais na capital. “2019 é o 
marco inicial. Agora, todos os anos as diversas instituições farão ações para alertar a 
população. Esse mês, por exemplo, passaremos a ter campanhas itinerantes. Todo fim 
de semana estaremos num shopping da capital fazendo teste de visão, medindo a 
pressão ocular e tirando as dúvidas sobre os casos de cegueira mais comuns”, destacou. 
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‘Governo estoura limite de gastos’, diz Adriano Sarney 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) revela que o governo comunista afronta a Lei 
de Responsabilidade Fiscal (LRF) editando a Medida Provisória nº 291/2019, que 
promove uma minirreforma administrativa, reorganiza órgãos, extingue a Comissão 
Central Permanente de Licitação (CCPL), recria secretarias estaduais e, 
consequentemente, cria cargos. Adriano informou que, segundo relatório da Secretaria 
de Planejamento (Seplan), referente ao 3º quadrimestre de 2018, foi excedido o limite 
prudencial de despesa com pessoal, que é fixado pela LRF em 46,55% das receitas, mas 
chegou a 46,83% na gestão comunista. “Esta situação compromete, por exemplo, a 
contratação de servidores, como os mais de 1.800 concursados da Polícia Militar que 
protestaram em frente ao Palácio dos Leões nos últimos dias”, alertou Adriano. 
 
Adriano ressaltou que, conforme o Artigo nº 22 da LRF, é vetada a concessão de 
vantagem, aumento, reajuste ou readequação de remuneração de qualquer tipo; 
também a direção de cargo, emprego ou função. “E é isso que a MP Nº 291 está fazendo, 
criando cargos, ou seja, o governador Flávio Dino desrespeita a LRF e a Assembleia 
Legislativa chancela a imprudência, a irresponsabilidade do governo. Eu não vou fazer 
parte disto”, declarou Adriano, que votou contra a MP nº 291 e ainda prometeu 
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oficializar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Estado todas as informações 
sobre o caso. 
 
“A respeito da MP nº 291/2019, o governo Flávio Dino (PCdoB) está, em resumo, 
promovendo o inchaço da máquina pública, provavelmente para abrigar aliados políticos 
e acabar de vez com a transparência. Vejam só: em uma só medida o governo reorganiza 
a estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
Públicos (EMARHP), extingue a Comissão Central Permanente de Licitação (CCPL), recria 
a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria Extraordinária de Programas 
Especiais em Secretaria de Estado de Programas Estratégicos”, relatou Adriano. 
 
O deputado ressaltou que o esfacelamento da CCPL representa um retrocesso da gestão 
pública. No governo Roseana, a Comissão representou um marco de modernização, um 
grande avanço na transparência e no combate à corrupção. “O governo comunista 
extinguiu a Comissão e retrocedeu ao modelo anterior, devolvendo o gerenciamento das 
licitações às secretarias estaduais para entrega-las aos partidos políticos e aliados que os 
apoiaram nas últimas eleições”, afirmou. 
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Daniella Tema solicita poço artesiano para Conceição do Lago-Açu 

 
 
Nova Indicação da deputada estadual Daniella Tema (DEM) solicita a instalação de poço 
artesiano no Povoado Mirim, em Conceição do Lago-Açu. De acordo com a Indicação da 
deputada, o abastecimento de água naquela localidade é feito por caminhão-pipa e não 
passa pelo tratamento adequado para o consumo dos moradores. 
 
“A preocupação é com a qualidade da água consumida por essas pessoas. Além disso, o 
caminhão-pipa tem dificuldade para chegar no povoado e entregar a água, devido às 
condições precárias da estrada”, reforçou a parlamentar. 
 
A Indicação da deputada já foi publicada no Diário Oficial da Assembleia Legislativa e 
segue para avaliação do governador Flávio Dino (PCdoB). 
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Em ato concorrido e dominado pela emoção, Humberto Coutinho foi eternizado ontem 
na Galeria dos Ex-Presidentes da Assembleia Legislativa 

 
Humberto Coutinho, em foto, chega à Galeria observado por Aldenir Silva (alto), caxiense  
que como ele presidiu a Casa ainda muito jovem; Flávio Dino, Cleide Coutinho e Othelino 
 Neto; gesto de carinho de Cleide Coutinho; e a presenta da família reverenciando  
a memória do seu líder 

 
Foi concorrida e emocionante a cerimônia em que a imagem fotográfica do ex-deputado 
Humberto Coutinho na galeria de Ex-Presidentes da Assembleia Legislativa, no Salão 
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Nobre do Palácio Manuel Beckman. Familiares, amigos, correligionários, parlamentares 
e autoridades das três esferas de Poder prestigiaram o evento. O ato foi conduzido pelo 
atual presidente da instituição legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), tendo ao 
lado a viúva, deputada Cleide Coutinho (PDT) e a presença do governador Flávio Dino e 
do vice-governador Caros Brandão (PRB), e até adversários, como o prefeito de Caxias, 
Fábio Gentil (PRB). E o que seria um evento praxe, transformou-se num evento 
emocionalmente forte e politicamente expressivo. 
 
“Hoje é o dia de colocarmos a foto do querido e saudoso Humberto Coutinho – que 
conviveu conosco até primeiro janeiro de 2018 – na extensa Galeria dos Ex-Presidentes 
desta Casa. Humberto Coutinho foi uma pessoa muito querida e muito nos ensinou. Foi 
uma pessoa com quem tivemos o prazer de fazer política e de conviver”, declarou o 
presidente Othelino Neto ao abrir a cerimônia. E acrescentou: “Um momento de grande 
emoção para a família e os amigos. Por isso, esta cerimônia tão prestigiada de 
homenagem e de reconhecimento a esse grande personagem da política do Maranhão, 
que está em nossas cabeças e corações”. 
 
O governador Flávio Dino, em sua fala, reconheceu a grande liderança política que foi 
Humberto Coutinho. Disse ser discípulo de uma forma de fazer política ensinada por 
Humberto Coutinho, que consiste em “entender a política como sendo a arte de fazer 
amigos e de somar”. E prosseguiu: “Humberto Coutinho faz muita falta na política no 
Maranhão. Bebi muito na experiência política existente em Humberto Coutinho. Poucos 
líderes conseguiram reunir tantos em torno de si como Humberto, prova de que sua 
liderança é eterna. Humberto é uma inspiração para os políticos do Maranhão. Esta é 
uma homenagem justa e histórica”. 
 
Muito emocionada, a deputada Cleide Coutinho externou o sentimento de ter sido a 
parceira ativa e apaixonada de Humberto Coutinho durante 52 anos: “Humberto foi o 
grande amor de minha vida para sempre. Resumiria a pessoa que ele foi em duas 
palavras: generosidade e compromisso. Humberto era homem de palavra. Hoje, ele 
entra definitivamente para a história desta Casa com a inserção de sua foto na Galeria 
dos Ex-presidentes”. 
 
Quase um ano e meio após a sua morte, Humberto Coutinho continua com presença 
forte no cenário político do Maranhão. São frequentes, por exemplo, as manifestações 
de políticos a seu respeito, enquanto que, vez por outra, seu nome é lembrado como 
uma referência de habilidade política no plenário da casa. Ontem, após a cerimônia de 
inserção da sua foto na Galeria dos Ex-Presidentes, alguns dos presentes disseram o que 
pensam a seu respeito: 
 
Deputada Helena Duailibe (SD), procuradora da Mulher na Assembleia Legislativa: “Tive 
a felicidade de conviver com esse homem simples, humano, humilde e grande líder 
político. Ele fez história e por merecer essas homenagens”. 
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Deputado Vinicius Louro (PR): “Tive a satisfação de conviver com o grande Humberto 
Coutinho quando ele sabiamente presidiu esta Casa. Foi um homem de fibra, coragem e 
de palavra. Foi o melhor presidente que esta Casa já teve”. 
 
Fábio Gentil (PRB), prefeito de Caxias, adversário político: “O Humberto contribuiu muito 
com o Maranhão e especialmente com a cidade de Caxias. Deixa um grande legado e 
temos que assumir o compromisso de dar continuidade ao seu grande trabalho em favor 
do Maranhão e de Caxias. Está de parabéns a Assembleia por esse justo 
reconhecimento”. 
 
Deputado federal licenciado Rubens Júnior, atual secretário de Estado das Cidades: “Ele 
foi um apoio decisivo para a eleição do governador Flávio Dino. Sentimo-nos orgulhosos 
de termos sido seus amigos. Merece todas essas homenagens”. 
 
O secretário Chefe da Casa Civil e ex-presidente da Assembleia, Deputado licenciado 
Marcelo Tavares (PSB), ex-presidente da Assembleia Legislativa e atual chefe da Casa 
Civil: “Esse ato engrandece a Assembleia e enaltece um dos maiores políticos do 
Maranhão nos últimos anos”. 
 
Deputado e ex-presidente da Assembleia, Arnaldo Melo (MDB): “Homenagem muito 
justa. A Casa Legislativa do Maranhão foi marcada pela passagem desse grande homem 
que foi Humberto Coutinho como cidadão e parlamentar. Dirigiu esta Casa de forma 
altaneira e soube manter sempre a harmonia entre os poderes. Deixou uma grande 
legados para todos nós deputados”. 
 
Em Tempo: Humberto Coutinho era médico, foi prefeito de Caxias e deputado estadual. 
Faleceu em janeiro de 2018, quando ainda presidia a Assembleia Legislativa. 
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Concorrida cerimônia marca inserção da foto de Humberto Coutinho na Galeria de Ex-
Presidentes 

 
Humberto Coutinho era médico, foi prefeito de Caxias e deputado estadual. Faleceu em janeiro de 2018,  
quando ainda ocupava a Presidência da ALEMA. 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizou, na manhã desta terça-feira 
(2), a solenidade de inserção da foto do deputado Humberto Coutinho na galeria de Ex-
Presidentes da Assembleia, no Salão Nobre do Palácio Manuel Beckman. Familiares, 
amigos, correligionários, parlamentares e autoridades dos poderes públicos de âmbito 
municipal, estadual e federal prestigiaram o evento. 
 
A concorrida e emocionante cerimônia, presidida pelo presidente da Assembleia, 
deputado Othelino Neto (PC do B), contou com a presença do governador e do vice-
governador do Estado, respectivamente, Flávio Dino (PCdoB) e Carlos Brandão (PRB), e 
da deputada e viúva Cleide Coutinho (PDT). 

 


