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Fábio Macedo confirma visita de Comissão de deputados à empresa Eneva 

 
 
O Presidente da Comissão de Assuntos Econômicos da Assembleia Legislativa, Fábio 
Macedo, confirmou a visita de uma comissão composta pelos deputados da Casa, no dia 
16 de maio, à empresa Eneva, que controla o Complexo de Produção de Gás Natural em 
Santo Antônio dos Lopes. 
 
Na ocasião, a comissão de deputados pretende conhecer como de fato são as operações 
de extração, condicionamento e comercialização do Gás Natural para discutir em 
audiência pública seu uso como combustível veicular, entre outros benefícios para 
população maranhense. 
 
“O gás natural é uma riqueza produzida no Maranhão mas que não beneficia a 
população. Não é justo que não possamos colher os frutos do que é gerado aqui e pode 
trazer economia ao nosso povo. Essa visita a Eneva é muito importante, já que pouco 
conhecemos dos processos de exploração do Gás e tudo que for visto e discutido, será 
posteriormente debatido na audiência pública, dia 22 de maio”, disse Fábio Macedo. 
 
Luta pelo GNV 
 
Fábio Macedo defende que parte da produção de gás natural do Complexo de Produção 
de Gás Parnaíba nos municípios de Lima Campos, Capinzal do Norte e Santo Antônio dos 
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Lopes seja disponibilizada a rede de distribuição de combustíveis para ser utilizado por 
veículos automotores que trafegam no Estado. 
 
Em 2018, Macedo chegou a se reunir com a direção da Eneva para discutir a viabilidade 
do projeto, visto que o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de Gás Natural e o 
Maranhão precisa disponibilizar mais essa opção para a população, seguindo exemplos 
dos outros 17 estados que utilizam o gás  como Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, 
Santa Catarina, Espírito Santo, Paraná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Alagoas, 
Sergipe, Ceará, Paraíba, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Amazonas e Goiás. 
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Programa Parlamento Estudantil Maranhense 2019 abrirá inscrições nesta quarta-feira 

Serão abertas, nesta quarta-feira (1º), as inscrições para a terceira edição do Programa 
Parlamento Estudantil Maranhense 2019, executado pela Assembleia Legislativa do 
Maranhão, em convênio com a Secretaria de Estado da Educação (Seduc). As inscrições 
podem ser feitas por meio do hotsite http://www.al.ma.leg.br/parlamento-estudantil/ e 
se estendem até o dia 12 de agosto. 
 
Serão selecionados os 22 melhores projetos de lei para participar do Parlamento 
Estudantil, sendo levado em consideração a técnica e o conteúdo. A divulgação do pré-
resultado dos selecionados será no dia 30 de agosto e, o resultado final, no dia 16 de 
setembro. A culminância do programa será no dia 29 de novembro, no Plenário Nagib 
Haickel. “A Seduc fará a seleção inicial e irá nos encaminhar 42 projetos. Aqui, 
concluiremos a seleção, com os 22 projetos de lei que irão participar do programa”, 
explicou o consultor-geral da Alema, Aristides Lobão. 
 
Requisitos 
 
O Parlamento Estudantil Maranhense será constituído por 22 Deputados Estudantes, 
selecionados entre os alunos devidamente matriculados nas escolas públicas e privadas 
do Maranhão, frequentando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio ou, ainda, o 2º, 3º ou 4º do 
Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio. Os estudantes deverão ter entre 16 a 22 
anos de idade completos até a data do evento. 
 
A inscrição se dará através do preenchimento de uma ficha, juntamente com 
apresentação de um projeto de lei nas áreas de Cultura, Educação, Esporte, Defesa do 
Consumidor, Meio Ambiente, Direitos Humanos, Saúde e Segurança Pública. Não serão 
aceitos projetos que não estiverem enquadrados nestas áreas. 
 
No ato da inscrição deverão ser enviadas a cópia do documento de identidade do 
estudante e a declaração escolar de que está cursando o 2º ou 3º ano do Ensino Médio 
ou frequentando o 2º, 3º ou 4º do Ensino Técnico Integrado com o Ensino Médio. 
Também deverá ser preenchido e encaminhado o Termo de Autorização do Responsável 
Legal do estudante menor de 18 anos e cópia do documento de identidade do 
responsável. A falta de qualquer um desses documentos ensejará o indeferimento da 
inscrição. 
 

http://www.al.ma.leg.br/parlamento-estudantil/
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Assista ao vídeo do Parlamento Estudantil 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=4&v=GKTA8uvaZNk
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Ex-senador João Alberto retoma as chuteiras e será candidato em 2020 

O ex-presidente da República, José Sarney, diz que política só tem uma porta: a de 
entrada. Muitos políticos deixam o mandato, mas não saem da atividade política. Outros 
retornam ao mandato sem ficar muito tempo de fora. É o caso do ex-senador João 
Alberto, que já informou aos parentes e amigos. 
 

 
Deputado federal João Marcelo e filho do ex-senador João Alberto, deputado estadual  
Roberto Costa 

 
Para quem já foi deputado federal, senador e governador, o cargo por ele a ser disputado 
causará surpresas. Não para os amigos mais próximos, a quem ele sempre dizia que iria 
encerrar a carreira em Bacabal. 
 
João Alberto entrará para a disputa no próximo ano, em 2020. E não será para a 
Prefeitura de Bacabal, como alguns mais apressados logo imaginaram. 
 
O ex-senador cumprirá uma antiga promessa que ele dizia quando era governador: 
queria acabar a carreira como vereador de Bacabal. E já anunciou aos amigos e 
correligionários da cidade. 
 
Para quem já foi prefeito de Bacabal e terá o apoio do atual prefeito Edvan Brandão e do 
deputado estadual Roberto Costa (MDB), que hoje é a maior liderança daquela cidade, 
a vitória é tida como certa. Mais uma eleição exitosa na carreira de João Alberto. 
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Antecipação da eleição da Mesa Diretora da Casa fortalece projeto de novo mandato 
presidencial ao deputado comunista, o que o coloca diretamente na linha de sucessão 
do governo 

 
NETO EVANGELISTA E OTHELINO NETO: ARTICULAÇÃO QUE VAI DA ASSEMBLEIA, PASSA PELA PREFEITURA e chega à  
eleição de 2022 para o Governo do Estado 

 
A Assembleia Legislativa aprovou nesta quinta-feira, 02, o Projeto de Resolução 
Legislativa que antecipa a eleição da Mesa Diretora da Casa para o biênio 2021/2023. 
 
A princípio, a eleição ocorreria apenas no final de 2020, quando termina o mandato da 
atual mesa, mas a antecipação garante que isso ocorra já agora no primeiro semestre de 
2019. 
 
A princípio, a antecipação da eleição da Mesa não garante novo mandato ao atual 
presidente Othelino Neto (PCdoB), mas, de acordo as articulações em torno da sucessão 
do governador Flávio Dino (PCdoB), é muito provável que ele e seu vice, Glalbert Cutrim 
(PDT), sejam reeleitos na Casa. 
 
Caso isso ocorra, Othelino Neto põe-se diretamente no jogo de poder de 2022. 
 
A leitura da situação deve ser feita levando em conta também que o autor da proposta 
de antecipação é ninguém menos que o deputado estadual Neto Evangelista (DEM). 
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O democrata é um dos principais nomes à sucessão do prefeito Edivaldo Júnior (PDT), e 
conta com o apoio tanto de Othelino quanto do senador Weverton Rocha, que deve levar 
os pedetistas a apoiá-lo. 
 
Como o próprio Weverton Rocha pretende fortalecer este grupo para ser candidato a 
governador, significa que Evangelista e Othelino serão empoderados por ele. 
 
A articulação na Assembleia também mostra que o jogo da sucessão de Flávio Dino está 
a do vapor. 
 
O vice-governador Carlos Brandão (PRB) observa tudo de uma posição privilegiada, já 
que poderá estar no comando do próprio governo quando for candidato. 
 
Mas o movimento de Othelino Neto pode indicar outros caminhos… 
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Deputado Wellington se reúne com aprovados no concurso de Olho d’Água das Cunhãs 

 
Após conversar com aprovados no concurso, Wellington encaminhou ofício à prefeitura com pedido de  
esclarecimento sobre a não convocação 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu, em seu gabinete, a visita de 
representantes dos aprovados no concurso da Prefeitura de Olho D’Água das Cunhãs, a 
287 km de São Luís. A prova foi realizada em julho de 2018, mas até o momento nenhum 
dos 256 aprovados tomou posse dos cargos. Essa é a situação de professores, 
nutricionistas, advogados e outros profissionais que foram aprovados, mas até o 
momento não ocuparam os cargos. 
 
Após ouvir os relatos dos aprovados no concurso, o deputado Wellington encaminhou 
ofício cobrando esclarecimentos da prefeitura sobre a real situação do certame. 
 
“São 256 aprovados no concurso de Olho d’Água das Cunhãs que aguardam um 
posicionamento por parte do Município. O concurso foi suspenso em janeiro e, até 
agora, os concursados aguardam um posicionamento. Já encaminhamos ofício à 
Prefeitura e aguardamos uma resposta por parte do Município”, disse Wellington. 
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Deputado Zé Gentil ouve demandas da comunidade do 1º Distrito de Caxias 

 
Deputado Zé Gentil esteve no 1º Distrito de Caxias para ouvir reivindicações do povo 

 
O deputado estadual Zé Gentil (PRB) esteve no 1º Distrito de Caxias para ouvir as 
reivindicações de lideranças daquele importante polo da zona rural do município. A 
reunião, que registrou participação popular expressiva, foi considerada produtiva, pois 
o parlamentar se comprometeu a encaminhar as demandas às autoridades 
competentes. 
 
Uma das questões discutidas foi a construção de instalações para que as pessoas que 
estejam em trânsito na região tenham onde se alimentar, repousar, dentre outras 
necessidades. 
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Reunião com participação de Zé Gentil registrou presença maciça de populares 

 
Sobre esse assunto específico, Zé Gentil diz já ter em mente o que pode fazer para 
proporcionar o suporte que os populares precisam. O deputado pretende criar, no 
espaço onde funcionou a União Artística de Caxias, um restaurante popular para atender 
o contingente expressivo de pessoas oriundas do 1º, 2º e 3º distritos dos municípios que 
permanecem, durante a semana, na região da Trizidela, sem nenhum acolhimento, sem 
alimentação, sem banheiros e outras estruturas indispensáveis. 
 
Zé Gentil incluiu a questão entre as prioridades na definição das emendas parlamentares 
que pretende apresentar ao governo estadual. 
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MDB quer Victor Mendes candidato a prefeito de SLZ 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa, uma das lideranças do MDB no Maranhão, afirmou 
ontem ao Blog do Gilberto Léda que o partido estuda o nome do ex-deputado federal 
Victor Mendes como uma das possibilidades para a disputa pela Prefeitura de São Luís 
em 2020. 
 
Segundo o parlamentar, a cúpula da sigla tenta convencê-lo a mudar seu domicílio 
eleitoral para a capital – atualmente, Mendes é eleitor de Pinheiro. 
 
Isso Roberto Costa não conta, mas todos os movimentos do MDB levam a crer que o 
partido pensa mesmo em ser uma alternativa da oposição à pré-candidatura do 
deputado estadual Adriano Sarney (PV). 
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Daniella Tema quer desconto na compra de livros para professores e dependentes 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM), apresentou nesta quinta-feira (02) em sessão 
plenária na Assembleia Legislativa, um projeto de lei que assegura 20% de desconto na 
aquisição de livros, periódicos e outros materiais didáticos para profissionais do 
magistério e seus dependes. Para a deputada estadual, o projeto de lei dará mais 
acessibilidade na formação continuada dos professores e para os filhos com 
dependência econômica. 
 
“Sabemos que a leitura é uma prática indissociável para a formação continuada dos 
nossos professores, nosso projeto além de garantir mais facilidade na compra de livros 
se estende até os filhos dependentes. Com isso, estimulamos mais leituras, mais acesso 
ao conhecimento e melhor capacitação para os docentes e discentes”, justificou a 
deputada estadual. 
 
Estende-se por profissional do magistério, aqueles previstos no art. 64 da Lei Federal Nº 
9.394, de 1996, que sejam compreendidas as de docência e do planejamento, 
administração, orientação e inspeção educacionais, na Educação Básica e Superior, 
pública e privada. A PL, prevê ainda que para obter o desconto na compra de livros, o 
profissional do magistério deverá apresentar os documentos que permitam sua clara 
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identificação como: Carteira de trabalho assinada e carteira funcional com contrato 
vigente, além do comprovante de renda compatível com a função exercida. 
 
O projeto de lei que dispõe sobre o desconto de 20% na compra de livros para 
professores, já tramita na Câmara Federal dede 2015 e encontra-se atualmente em 
tramitação no Senado.  A proposta apresentada pela deputada estadual Daniella Tema, 
abrange tanto para os professores quanto aos dependentes no âmbito estadual. Ainda 
que exista uma prática comercial de descontos na aquisição de livros para professores 
nas editoras e livrarias, o projeto visa assegurar através de lei, uma maior acessibilidade 
à leitura e ao conhecimento.  
 
“Precisamos pensar na Educação como projeto de futuro para o nosso país, só teremos 
um Brasil mais justo, mais igualitário e com mais oportunidades, se fizermos uma 
revolução pela educação e tudo começa pela leitura”, afirmou a deputada Daniella 
Tema. 
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Reeleição de Othelino deve ocorrer na segunda-feira 

 
 
A eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, para o biênio 2021/2022, deve 
ocorrer já na próxima segunda-feira (6). 
 
A informação foi confirmada pelo próprio presidente da Casa, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), que deve ser reeleito em chapa única. 
 
A nova eleição, que deveria ocorrer apenas a partir do ano que vem, pôde ser antecipada 
após a aprovação, em dois turnos, de um projeto de resolução legislativa, de autoria do 
deputado Neto Evangelista (DEM), que autoriza a antecipação. 
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A proposta, aprovada em definitivo nesta quinta-feira (2), altera a redação do artigo 7º 
do Regimento Interno e autoriza, já a partir de abril da primeira sessão legislativa, a 
realização do pleito para a escolha do comando do Legislativo que assumirá no segundo 
biênio da atual legislatura. 
 
Em conversa com jornalistas após a sessão de hoje, Othelino destacou que o momento 
é bom na Casa para a realização do novo pleito. 
 
“Basta ver que numa quinta-feira, após um feriado, 37 deputados estiveram presentes à 
sessão para aprovar o projeto em segundo turno”, destacou. A Assembleia do Maranhão 
conta com 42 parlamentares. 

 

  



 

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: Eleição da Mesa Diretora da Assembleia será antecipada 

SITE: http://www.marrapa.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 03/05/2019 

Eleição da Mesa Diretora da Assembleia será antecipada 

 
 
Foi aprovado, em definitivo na Assembleia, o projeto de resolução legislativa que 
autoriza a antecipação, para o segundo biênio da legislatura, da eleição para a Mesa 
Diretora da Casa. 
 
A proposta, que altera a redação do art. 7º do Regimento Interno da Casa, é de autoria 
do deputado Neto Evangelista. 
 
Com a mudança, a eleição já pode ocorrer a partir do dia 1º de abril do primeiro ano da 
legislatura, ou seja, esta apta a acontecer. 
 
Antes, ela só era permitida a partir do dia 1º de março do segundo ano da legislatura. 
 
A mudança faz com que o atual presidente Othelino Neto seja o favorito a se reeleger 
para o biênio 2021/2022. 
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Antecipação da eleição da Mesa é aprovada em 2º turno e Othelino encaminha bem a 
reeleição 

 
 
Nesta quinta-feira (2), a Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou em 2º turno o 
projeto de Resolução Legislativa 28/2019, de autoria do deputado Neto Evangelista, que 
antecipa a eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa para o biênio 2021-2022. 
 
Com a mudança, já a partir da primeira sessão legislativa de abril, pode ser feita a eleição 
para a escolha do comando do Legislativo que assumirá no segundo biênio da atual 
legislatura. Ou seja, agora, oficialmente, a eleição pode ser feita a qualquer sessão. 
 
E pode ser já na próxima sessão, que será realizada na segunda-feira (6). Tudo caminha 
para que o atual presidente Othelino Neto será reeleito tranquilamente. Uma vez que 
conseguiu grande apoio à mudança no regimento que garante a antecipação da 
reeleição. 
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Assembleia Legislativa muda data de eleição da Mesa e Othelino Neto deve ter reeleição 
antecipada 

 
Othelino Neto tem força política e credibilidade para pleitear renovação do mandato de presidente da 
Assembleia Legislativa em eleição que deve ocorrer nesta segunda 

  
Se não surgir um empecilho de última hora, algo absolutamente imprevisto, o deputado 
Othelino Neto (PCdoB) terá renovado o seu mandato de presidente da Assembleia 
Legislativa na segunda-feira (6), para permanecer no comando do parlamento estadual 
até 2022. Esse caminho foi aberto e pavimentado ontem, com a aprovação, por 37 dos 
42 deputados, de uma Resolução Legislativa que ajustou o Regimento Interno da Casa e 
assim permitir que a eleição da nova Mesa Diretora, que a rigor só aconteceria no final 
de 2019, possa ser realizada a qualquer tempo dentro do atual mandato. Consumada a 
mudança, o presidente, líderes de bancadas e parlamentares em geral iniciaram um 
entendimento para definir a data da eleição da futura Mesa Diretora, logo chegando a 
um grande acordo para que o pleito seja realizado na primeira sessão da próxima 
semana, com chapa única, tendo o presidente Othelino Neto como candidato à reeleição 
e representantes dos diversos partidos em cargos da Mesa Diretora, como manda a 
regra. 
 
A antecipação da eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não é novidade. O 
procedimento vem sendo usado há tempos, variando de acordo com o poder de fogo 
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dos presidentes, como ocorreu nas legislaturas mais recentes. O deputado Arnaldo Melo 
(MDB), por exemplo, elegeu-se presidente em janeiro de 2011 para o biênio 2011/2012 
– dando uma célebre rasteira no deputado Ricardo Murad (MDB), então favorito do 
Palácio dos Leões – e se reelegeu para o biênio 2013/2014 meses antes da data prevista 
exatamente por uma alteração no Regimento. O mesmo aconteceu com o deputado 
Humberto Coutinho (PDT), eleito presidente em janeiro de 2015 para o biênio 
2015/2016, e mais de um semestre antes do prazo antecipou a reeleição para o biênio 
2017/2018. 
 
Na sessão de segunda-feira (29), o Projeto de Resolução apresentado pelo deputado 
Glaubert Cutrim (PDT), atual 1º vice-presidente da Mesa, foi aprovado sem discussões, 
sendo criticado apenas pelo deputado Hélio Soares (PR), que não questionou a 
legalidade, limitando-se a pedir aos colegas “um pouco mais de reflexão”, sem explicitar 
claramente o fundamento da sua crítica. Tanto que nenhum parlamentar presenta 
àquela sessão sequer o aparteou, numa sinalização clara de que Situação e Oposição 
estavam de acordo com a alteração o regimental. 
 
A sintonia de todas as correntes que formam a atual Assembleia Legislativa em torno do 
Projeto de Resolução alterando a regra regimental da eleição da Mesa Diretora tem um 
fundamento   técnico e uma explicação política. O fundamento técnico está no fato de 
que eleição da Mesa Diretora é um assunto interno da Assembleia Legislativa, que fixa a 
regra relativa à data da eleição sempre que julgar necessário e oportuno, desde que não 
altere, por exemplo, normas pétreas, como a duração do mandato presidencial, que é 
de dois anos, segundo reza a Constituição do Estado. Todas as mudanças relacionadas 
com a data da eleição foram aprovadas sem qualquer restrição de natureza judicial. A 
explicação política é uma equação também muito simples: a mudança só é proposta e 
consumada quando o presidente é forte e tem o respaldo da maioria. 
 
No caso da decisão tomada ontem, sua explicação política está no fato de que o 
presidente Othelino Neto reúne hoje condições excepcionais para garantir 
antecipadamente a renovação do seu mandato presidencial. Há 16 meses no comando 
da Casa – assumiu em janeiro de 2018 com a morte do presidente Humberto Coutinho 
e se elegeu para novo mandato em janeiro de 2019 -, o atual presidente vem 
surpreendendo o meio político, dentro e fora da seara parlamentar, pela sua capacidade 
de articulação e pela visão aberta e renovada como vem comandando o parlamento e 
seus movimentos. Essa postura de dar tratamento igualitário a todos os deputados 
independente das suas cores partidárias o tornou respeitado até mesmo pelas mais 
ranzinzas vozes de Oposição. Sua reeleição antecipada será o resultado natural das 
condições políticas que criou dentro da Casa. 
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Ala Jovem do MDB mantém de pé a pré-candidatura de Victor Mendes a prefeito de São 
Luís 

 
Victor Mendes é o nome do MDB liderado por Roberto Costa para prefeito de São Luís 

 
Erra feio quem descarta a candidatura do ex-deputado federal Victor Mendes à 
prefeitura de São Luís pelo MDB. Revelado ainda em janeiro pela Coluna, o projeto é 
uma das ações que a ala jovem do MDB, que agora está dando as cartas no partido, sob 
o comando do 1º vice-presidente, deputado Roberto Costa, com o aval presidente, ex-
governador João Alberto. O movimento iniciado em torno da ex-governadora Roseana 
Sarney nasceu fraco e não prosperou, primeiro porque ela própria não demonstrou nem 
uma réstia de interesse, e depois porque seus amigos mais próximos acham que ela não 
tem por   que correr o risco de acumular mais uma derrota na sua carreira bem-sucedida, 
mas que carrega duas manchas, a de 2006 e a de 2018. A opção primeira é, portanto, o 
ex-deputado federal Victor Mendes, que deverá ter sua pré-candidatura formalizada no 
próximo semestre, depois do dia 7 de Outubro, quando o ano eleitoral estiver iniciado. 

 


