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De Imperatriz, Rildo Amaral é empossado Deputado Estadual 

 
 
Com uma campanha modesta, ajuda voluntária de amigos e uma trajetória política de 
importantes lutas, Rildo Amaral foi eleito com 33.239 votos nas eleições para Deputado 
Estadual do Maranhão. Na manhã da última sexta-feira (01) foi o momento de coroar a 
vitória durante a Solenidade de Posse na Assembleia Legislativa. 
 
 “Estou muito grato por cada voto que me trouxe até aqui. Em toda minha trajetória 
como vereador lutei ao lado dos trabalhadores, do esporte, da saúde e da educação, 
como Deputado não será diferente. É uma grande missão e me sinto preparado para 
ela”, ressaltou o mais novo deputado que representará a Região Tocantina. 
 
Filho de Dona Beta e Seu Amaral, natural de Imperatriz, Rildo é morador do bairro Bacuri, 
onde nasceu e reside até hoje. Formado em Administração na Universidade Estadual do 
Maranhão, iniciou sua carreira na educação como professor em 1998 e nunca 
abandonou a sala de aula. 
 
Durante seus dez anos como vereador levantou a bandeira da saúde pública de 
qualidade, da valorização dos trabalhadores da segurança pública, do incentivo ao 
esporte e do investimento na educação pública. Como Deputado Estadual promete ser 
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uma voz ativa e verdadeira da Região Tocantina. Sua presença na Assembleia Legislativa 
traz uma nova e grande esperança ao povo de Imperatriz. 
 
Mesa Diretora – Após a solenidade, ocorreu a primeira sessão legislativa dos recém-
empossados em que se elegeu a nova Mesa Diretora tendo como presidente Othelino 
Neto (PCdoB) para o biênio 2019/2020. Os partidos Solidariedade e PP formaram um 
bloco na Assembleia Legislativa que será liderado por Rildo Amaral. O grupo indicou a 
Deputada Dra.Thaize para compor a Mesa Diretora. (Assessoria) 
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Duarte Jr. toma posse e inicia oficialmente a luta por mais direitos 

 
 
Deputado estadual mais votado da história de São Luís e terceiro do Estado com 65.144 
votos, Duarte Jr. tomou posse nesta sexta, 1º de fevereiro, reafirmando seu 
compromisso de transformar o Maranhão através da defesa de direitos. 
 
“Hoje, começa minha primeira jornada na política. Vou me dedicar ainda mais para 
honrar a confiança e a esperança de todos, bem como demonstrar na prática que a 
política pode ser diferente”, afirmou Duarte Jr. 
 
Alçado ao grupo de jovens nomes da política estadual e nacional, Duarte Jr. começa sua 
legislatura rodeada de expectativas. Com projetos de lei inovadores, o deputado 
estadual busca conquistar mais benefícios e melhorias para os maranhenses nas áreas 
de saúde, emprego e renda, infraestrutura, transporte, segurança, cidadania e relações 
de consumo, área em que é especialista. 
 
Uma das novidades do seu mandato será a participação popular direta através de 
audiências públicas nos bairros e através do App Duarte Jr. Com lançamento previsto 
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ainda para fevereiro, o eleitor poderá conhecer seus projetos de lei, enviar denúncias, 
sugestões e opinar sobre as votações do deputado na Assembleia. 
 
Quem é Duarte Jr.  
 

 
 
O carioca Duarte Jr. (15 de setembro de 1986) mudou-se para São Luís aos 12 anos. É 
formado em Direito, especialista em Direito do Consumidor, mestre em Políticas Públicas 
(UFMA) e professor, função que assumiu apenas um ano após formado. Em 2015, foi 
nomeado presidente do Procon/MA e, entre outras ações, garantiu maior acesso a 
direitos ao ampliar de cinco para 50 as unidades do órgão em todo o Estado (com 
redução de gastos públicos em 41%), além do reconhecimento por um serviço público 
com qualidade, conforto, segurança e eficiência. 
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Autoridades destacam caráter democrático e condução de Othelino Neto na eleição da 
nova Mesa Diretora da AL 

 
 
As autoridades que prestigiaram a posse, nesta sexta-feira (1º), dos 42 deputados 
estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
elogiaram o caráter de união que permeou a eleição da chapa única “Igualdade e 
Democracia”, encabeçada pelo atual presidente, deputado Othelino Neto (PCdoB). 
 
Estiveram presentes o governador Flávio Dino (PCdoB); o presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo; o corregedor do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador Cleones Cunha; e vários 
secretários e prefeitos municipais. 
 
O primeiro que destacou o papel inédito foi o governador Flávio Dino (PCdoB), que 
enalteceu a composição feminina da chapa articulada pelo presidente reeleito, Othelino 
Neto. Dos nove cargos, cinco são ocupados agora por deputadas mulheres, fortalecendo 
a participação delas na nova Mesa Diretora. 
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“O presidente Othelino garantiu na composição de sua chapa uma grande representação 
feminina, a maior do Maranhão, e talvez a maior do Brasil. Isso mostra que houve uma 
preocupação em preservar a representação das bancadas, atentando para a composição 
partidária da Casa, o que se refletiu no nome da chapa, Igualdade e Democracia, 
mostrando uma união que pode nos ajudar a imprimir um novo ritmo no crescimento ao 
Maranhão”, afirmou o governador. 
 
“Foi uma grande honra participar da abertura dos trabalhos, com destaque para a 
atuação do presidente Othelino Neto, no sentido de garantir uma grande composição 
feminina na chapa. Desejo sucesso à nova Mesa Diretora”, completou o presidente do 
TJMA. 
 
O corregedor do TRE-MA ressaltou que a relação harmoniosa entre os poderes deve 
continuar. “A nova Mesa Diretora certamente manterá a parceria harmoniosa que o 
presidente Othelino tem com os demais poderes em benefício do Maranhão”, disse o 
desembargador Cleones Cunha. 
 
O presidente Othelino Neto agradeceu as mensagens e falou sobre a participação 
feminina na bancada. “A bancada da Casa cresceu, agora são oito mulheres. O ideal seria 
que fosse ainda maior, mas temos um fato marcante, que merece muito ser enaltecido. 
A nova Mesa Diretora, agora, tem cinco mulheres e quatro homens, uma forma objetiva 
de reconhecer a importância da participação da mulher na política”. 
 
CHAPA IGUALDADE E DEMOCRACIA 
 
Presidente – Deputado Othelino Neto (PCdoB) 
 
1º Vice-Presidente – Deputado Glalbert Cutrim (PDT) 
 
2º Vice-Presidente – Deputada Detinha (PP) 
 
3º Vice-Presidente – Deputada Thaísa Hortegal(PP) 
 
4º Vice-Presidente –Deputado Roberto Costa (MDB) 
 
1ª Secretária – Deputada Andréia Martins Resende (DEM) 
 
2ª Secretária – Deputada Dra Cleide Coutinho (PDT) 
 
3ª Secretário – Deputado Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Deputada Daniella Tema (PDT) 

 



 

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: 
Dia histórico para o casal de deputados Josimar e 

Detinha 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/02/2019 

Dia histórico para o casal de deputados Josimar e Detinha 

 
O elo entre Brasília e o Maranhão ganhou mais representatividade com a posse do casal de deputados  
Republicanos Josimar… 

 
O elo entre Brasília e o Maranhão ganhou mais representatividade com a posse do casal 
de deputados Republicanos Josimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual). 
 
Maranhãozinho tomou posse sexta-feira, dia 01 de janeiro, em Brasília no plenário 
Ulysses Guimarães. 
 
O parlamentar estava acompanhado de uma comitiva de lideranças maranhenses de 
varias partes do estado entre eles prefeitos e vereadores. Marcaram presenças os 
prefeitos; Erivelton de Carolina, André Dourado de Carutapera e Almeida de Igarapé do 
Meio. 
 
O deputado Josimar Maranhãozinho estava acompanhado também do filho Josimar 
Júnior e dos sobrinhos Aldir Júnior vereador de São Luís e Fabio Cunha, além de 
assessores e amigos. Em entrevista Maranhãozinho destacou a importância dessa nova 
fase de um grande projeto político. 
 
“Aqui começa mais um capítulo do nosso projeto político para o Maranhão. representar 
o nosso povo em Brasília é um desafio enorme, mas temos plena convicção que estamos 
preparados para contribuir com o crescimento e desenvolvimento do nosso estado.” 
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O deputado Josimar Maranhãozinho chamou a atenção de todos pela votação que 
obteve no estado sendo mais uma vez o mais bem votado na história do Maranhão. 
 
A posse de Detinha aconteceu no plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís. A 
deputada mais bem votada nas últimas eleições foi bastante assediada por políticos e 
por populares que prestigiaram o momento. Detinha estava acompanhada das filhas 
Jady e Jasmyn e prefeitos da região aonde a mesma faz política também se fizeram 
presentes entre eles; Josinha Cunha de Zé Doca, Auricélio de Maranhãozinho, Zé de 
Dário de Centro do Guilherme, Valmir Amorim de Araguanã, Roberto do Posto de 
Governador Newton Bello além de assessores e amigos. 
 
“É mais um grande desafio na minha carreira política. Eu nunca fugi dos desafios e podem 
ter a certeza que estou preparada para representar bem o povo maranhense,” disse 
Detinha. 
 
A deputada faz parte da mesa diretora da casa como 2º vice-presidente nessa 19º 
legislatura aonde a presença feminina na diretoria da casa é a maior pela primeira vez 
na história. (Blog Vandoval Rodrigues) 
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Othelino diz que nova Mesa Diretora é um marco histórico na Assembleia Legislativa 

 
 
O deputado Othelino Neto (PCdoB), eleito presidente da Assembleia Legislativa para o 
primeiro biênio da 19ª Legislatura, declarou, na manhã desta sexta-feira (1º), logo após 
a aclamação da nova Mesa Diretora, que o Poder Legislativo do Maranhão vive um 
“momento histórico e marcante”. 
 
Em seu discurso, Othelino agradeceu a presença de todas as autoridades, dos deputados, 
familiares e convidados, e destacou a singularidade da nova Mesa Diretora, eleita em 
chapa única com o voto unânime de todos os 42 deputados. “Conseguimos aqui, 
mediante o diálogo, construir este consenso, que é realmente um momento marcante e 
histórico para o Maranhão”, disse. 
 
Ele frisou que, desde o momento em que assumiu o comando da Casa, sucedendo o 
deputado Humberto Coutinho, adotou na Presidência da Assembleia o estilo da busca 
permanente pelo diálogo e respeito às diferenças. 
 
“Aqui na Assembleia, os 42 deputados são iguais, independente da posição político-
partidária. Os senhores e as senhoras que conviveram comigo sabem que isso que eu 
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digo aqui não são palavras ao vento, mas fatos, porque todos são tratados com respeito, 
atenção e de forma igualitária”, enfatizou. 
 
Othelino afirmou que, da mesma forma que na legislatura passada, os novos deputados 
também trabalharão muito para ajudar o Maranhão a continuar se desenvolvendo e a 
levar em frente o processo de construção de um estado mais justo e menos excludente. 
 
“Nós temos a responsabilidade árdua de ajudar a desenvolver o nosso Estado. Eu já disse 
isso algumas vezes e repito: no Maranhão, temos uma relação harmônica com os outros 
Poderes, como manda a Constituição. Portanto, o Maranhão dá um exemplo para o 
Brasil, onde as instituições, mantendo as suas prerrogativas constitucionais e a sua 
independência, cumprem o seu papel. E existe um diálogo respeitoso e permanente. E 
assim, sob esta presidência, sob esta Mesa Diretora, o nosso trabalho continuará por um 
Maranhão que seja um estado equilibrado, onde as instituições dialoguem para o bem 
da sociedade”, ressaltou Othelino, ao encerrar o discurso. 
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Márcio Honaiser é empossado para representar a força do setor produtivo, do Sul do 
estado e do trabalhismo 

 
 
O deputado estadual Márcio Honaiser (PDT) tomou posse, na manhã desta sexta-feira 
(1º), no plenário da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. Na oportunidade, o 
parlamentar ressaltou a alegria e a grande responsabilidade em ser representante do 
setor produtivo e das causas sociais, que sempre defendeu ao longo de seus 30 anos de 
militância no PDT. 
 
“Sabemos da grande responsabilidade que assumimos, vir para Assembleia, poder 
participar dos debates, ajudar a criar as temáticas para desenvolvimento, geração de 
emprego e renda e diminuição das desigualdades. Hoje sou deputado não só das quase 
57 mil pessoas que me deram esse voto de confiança, mas de todos os maranhenses”, 
disse. 
 
Honaiser, que foi secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca nos primeiros quatro anos 
de governo de Flávio Dino, assume seu primeiro mandato representando várias regiões 
do estado, em especial o Sul do Maranhão, onde vive e empreende há mais de 40 anos. 
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Roberto Costa diz que Hildo Rocha já está se oferecendo para Flávio Dino 

 
 
Questionado quanto a sua postura na Assembleia Legislativa, que por vezes parece um 
aliado de primeira hora do Governo do Maranhão, Roberto Costa (MDB), respondeu que 
ele não possui a postura de ser oposição por oposição, mas sim manter um 
posicionamento independente. Para embasar sua afirmação, o deputado estadual diz 
que não fica fazendo dando declarações que conotem uma proximidade com Flávio Dino 
(PCdoB), bem diferente do deputado federal que estaria se oferecendo para se 
aproximar do governador. 
 
Roberto Costa lembrou que votou contra o aumento do ICMS no final do ano passado, 
ou seja, ele tem o seu posicionamento independente, mas que quando ele entender que 
existe um projeto bom para os maranhenses, ele pode sim apoiar iniciativas vindas do 
governo. 
 
Diferente da sua postura, Roberto Costa pontua: “em entrevista ao jornal O Imparcial, 
Hildo Rocha estava se oferecendo para Flávio Dino, dizendo que está aberto para o 
diálogo”. 
 
Na opinião de Roberto Costa, o MDB tem que se organizar e discutir o seu futuro no 
Maranhão. 
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Drª Thaíza é empossada deputada estadual e assume 3° vice-presidência da Casa 

 
 
A médica Thaíza Hortegal(PP) foi empossada na manhã desta sexta-feira, (01), deputada 
estadual, durante solenidade que empossou os 42 deputados eleitos e reeleitos nas 
eleições de 2018. Além da posse, a parlamentar tambem assumiu uma cadeira na nova 
Mesa Diretora da Casa como 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Médica pediatra, mãe de família e primeira-dama do município de Pinheiro-MA, Dr 
Thaíza terá a missão de representar em especial a população da Baixada Maranhense e 
do Baixo-parnaíba. 
 
“Hoje assumimos o mandato de deputada estadual com a responsabilidade muito 
grande de corresponder as expectativas. Homens, mulheres, crianças e jovens 
acreditaram no projeto da Dra. Thaiza, vamos fazer um grande mandato e lutar por 
dias melhores para o povo do Maranhão”, disse Thaiza Hortegal. 
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A deputada esteve acompanhada da família durante a cerimônia de posse. O prefeito de 
Pinheiro Luciano Genésio, marido da parlamentar, aproveitou para falar do difícil 
caminho da campanha até a conquista nas eleições. 
 
“Não foi fácil, mas vencemos. Começamos a campanha faltando 45 dias para a eleição, 
fomos com coragem e com o coração e graças a Deus conseguimos eleger a Dra. Thaiza. 
Hoje o povo do Maranhão, em especial o povo de Pinheiro e região da Baixada, tem 
uma legítima representante que vai lutar diuturnamente pelas melhorias que esse 
povo tanto precisa”, disse Luciano. 
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Marcelo Tavares revela que Flávio Dino tem disposição para chamar mais de 3 deputados 
para o secretariado 

 
 
Os suplentes de deputados estaduais podem se animar! O chefe da Casa Civil licenciado, 
Marcelo Tavares (PSB), revelou que Flávio Dino (PCdoB), está disposto a chamar até mais 
de três deputados para compor o secretariado, ma que isso também depende dos 
partidos e dos nomes que vão ser apresentados. Porém até o momento, único 
confirmado que deixará o parlamento é o próprio Tavares. 
 
Mas caso se confirme a fala de Marcelo Tavares, os suplentes Ariston (Avante), Zito Rolim 
(PDT) e Valéria Macedo (PDT), podem começar a preparar o terno para uma possível 
posse em breve. Por enquanto, o único garantido é Edivaldo Holanda Braga (PTC). 
 
O chefe da Casa Civil ainda declarou que Flávio Dino pretende contemplar o número 
máximo de partidos no governo, afinal todos foram importantes para o processo 
eleitoral, o qual garantiu a reeleição do comunista. 
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“O trabalho vai continuar em defesa do povo”, afirma Wellington 

 
 
Na manhã desta sexta-feira (01), Wellington do Curso tomou posse, na Assembleia 
Legislativa, para exercer o segundo mandato de deputado estadual. A solenidade 
ocorreu no Plenário e contou com a presença de todos os 42 deputados eleitos e/ou 
reeleitos, além de diversas outras autoridades. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington voltou a agradecer a Deus e a cada maranhense pela 
oportunidade de representar o povo do Maranhão. 
 
“Com a graça de Deus e com a confiança do povo esse momento foi possível. Tivemos 
um primeiro mandato em defesa do povo do Maranhão, priorizando a educação, os 
servidores públicos, os agentes de segurança pública, a saúde…priorizando a nossa 
população, principalmente, a parte mais carente. Muito já fizemos e podemos fazer 
mais. O trabalho vai continuar”, disse o deputado Wellington, que foi eleito com votos 
limpos, honestos e conscientes. 
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Deputado Felipe dos Pneus assume mandato falando em defender ações para o 
desenvolvimento regional 

 
 
Inicia hoje uma nova etapa na vida política do deputado mais jovem da atual legislatura 
da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Luís Felipe Oliveira de Carvalho, o Felipe dos Pneus tomou posse na manhã desta sexta 
(01/Fev) em cerimônia que contou com a presença do Governador Flávio Dino e 
autoridades. 
 
O deputado Felipe dos Pneus tem 24 anos e começa agora o seu primeiro mandato. 
Com espírito jovem e cheio de muitas ideias, o Engenheiro civil e empresário começou 
suas aspirações na política motivado pelo exemplo do seu pai Antônio dos Pneus, 
conhecido em sua cidade natal, Santa Inês, por ser uma pessoa que sempre trabalhou 
em prol do desenvolvimento e da justiça social. 
 
“Quero que meu pai tenha orgulho de mim e quero realizar na política aquilo que ele 
não conseguiu fazer pessoalmente. Meus projetos serão focados no cidadão 
maranhense. Quero legislar em prol do desenvolvimento regional, afirma o deputado. 
Muito religioso, Felipe dos Pneus relembra que, quando nem pensava em se candidatar, 
recebeu uma promessa de Deus para a sua vida: “Hoje estou aqui, empossado na 
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Assembleia Legislativa, ciente de que se Deus me trouxe até aqui é porque quer me 
usar”. 
 
Felipe dos Pneus e os outros 41 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, logo depois da posse elegeram a nova Mesa 
Diretora, que comandará o Legislativo estadual pelos próximos dois anos. 
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Assembleia abrirá trabalhos legislativos com leitura da Mensagem Governamental nesta 
segunda 

 
 
Os trabalhos legislativos da Assembleia serão abertos, nesta segunda-feira (4), em uma 
sessão solene, com a leitura da Mensagem Governamental e a participação de 
convidados de todos os poderes. O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, 
explicou como vai ser o rito de abertura dos trabalhos, para os 42 deputados estaduais 
eleitos para a 19ª Legislatura, que foram empossados, na sexta-feira (1º), quando 
reelegeram o presidente Othelino Neto (PCdoB). 
 
O diretor-geral da Mesa informou que, às 15h30, haverá a cerimônia militar, com revista 
à tropa e, às 16h, acontecerá a sessão solene na qual, provavelmente, o vice-governador, 
Carlos Brandão (PRB), fará a leitura da Mensagem Governamental, com as ações do 
governo feitas em 2018 e mostrando as que serão executas em 2019. 
 
Após a leitura da mensagem, o presidente Othelino Neto fará um discurso de saudação 
aos deputados e demais integrantes da nova Mesa Diretora, além dos convidados. Foram 
convidados os presidentes do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA), do Tribunal 
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Regional Eleitoral (TRE), do Tribunal de Contas do Estado (TCE), o procurador-geral de 
Justiça e demais autoridades. 
 
Transmissão ao vivo 
 
A cerimônia militar e a sessão solene comandada pela nova Mesa Diretora serão 
transmitidas, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) e pelo site 
www.al.ma.leg.br/tv. Os internautas também poderão acompanhar a cobertura das 
solenidades pelas redes sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia. 
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Othelino Neto obtém maioria e é eleito presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão 

 
 
Após conseguir a maioria dos votos na Assembleia Legislativa, o deputado estadual 
Othelino Neto (PCdoB) foi eleito, na manhã da última sexta-feira (1º), presidente para o 
biênio 2019-2020 da Casa. Ele cumprirá o segundo mandato à frente do Legislativo 
Estadual. A eleição aconteceu no Plenário Nagib Haickel, logo após a solenidade de posse 
dos 42 deputados. 
 
Othelino integrava a chapa “Igualdade e Democracia”, composta, também, pelos 
deputados Glalbert Cutrim (1º vice-presidente), Detinha (2ª vice-presidente), Dra. Thaíza 
Hortegal (3ª vice-presidente), Roberto Costa (4º vice-presidente), Andreia Rezende (1ª 
secretária), Cleide Coutinho (2ª secretária), Pará Figueiredo (3º secretário) e Daniella 
Tema (4º secretário). 
 
O deputado comunista, formado em Economia e Jornalismo, tem pós-graduação em 
Marketing Político e começou cedo na militância. Os primeiros passos na política foram 
dados ainda na juventude, na Universidade Federal do Maranhão, onde ele foi dirigente 
acadêmico do curso de Jornalismo. 
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Em 2010, Othelino Neto candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Popular 
Socialista (PPS), obtendo 29.701 votos e permanecendo na suplência. No entanto, 
assumiria o cargo em 2012, definitivamente. 
 
Na eleição de 2014, ele foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 30.196 
votos. Na composição da Mesa-Diretora, foi escolhido entre os colegas de parlamento 
como 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa. Mais tarde, com o falecimento do 
deputado Humberto Coutinho, então presidente do Legislativo Estadual, passaria a 
ocupar o cargo de presidente. A solenidade de posse aconteceu em 4 de janeiro de 2018. 
 
Nas últimas eleições, em outubro de 2018, Othelino Neto foi candidato pelo PCdoB e 
obteve 60.386 votos, totalizando 1,86% dos votos válidos e sendo o quinto candidato 
mais votado do Maranhão. 
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PDT terá maior bancada na Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
 
Com sete deputados, o Partido Democrático Trabalhista (PDT) foi o partido que mais 
conseguiu cadeiras na Assembleia Legislativa, após a posse dos deputados estaduais 
realizada na tarde desta sexta (1º). A legenda é historicamente uma das mais influentes 
no legislativo estadual e tende a definir votações na Casa. 
 
Já o PCdoB, partido do governador Flávio Dino, terá a segunda maior bancada, com seis 
deputados. Entre os empossados pelo partido estão nomes consagrados como o 
deputado Othelino Neto, que presidiu a assembleia na legislatura passada, e estreantes, 
como o ex-presidente do Procon, Duarte Júnior, que iniciará seu primeiro mandato. 
 
Tanto o PDT como o PCdoB são aliados históricos, o que deve perpetuar a boa relação 
do legislativo estadual com o governador Flávio Dino, que não deverá ter problemas para 
aprovar projetos, já que contará com o apoio de bancadas importantes. 
 
O partido do presidente Jair Bolsonaro, que apresentou crescimento no Congresso 
Nacional, teve pouca expressividade no cenário político do estado e conseguiu eleger 
apenas um parlamentar. 
 
Outros partidos que também tiveram destaque foi o DEM que contará com 5 deputados, 
o PR que terá 3, assim como o Solidariedade. 
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Deputados tomam posse para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa 

 
 
Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão 
foram empossados, na manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib 
Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o parlamentar com maior número de 
mandatos na Casa, presidiu a sessão. 
 
A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo 
dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 
Cleones Cunha, além de outras autoridades. 
 
Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e 
diplomados pela Justiça Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis e 
desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo 
povo do Maranhão. 
 



 

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 

 “Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no 
respeito mútuo entre os seus pares e na independência entre os Poderes”, afirmou o 
deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso. 
 
O parlamentar frisou, ainda, que, “apesar das diversidades de pontos de vistas aqui 
representadas pelas mais diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos 
caminhar para um denominador comum, o entendimento. Só assim cumpriremos com o 
nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da população maranhense 
acima de grupos”. 
 
“Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que 
funcionem com autonomia e independência. O grande desafio hoje é fazer da 
democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Esse deve 
ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir de 
hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão”, completou Rigo Teles. 
 
Congratulações 
 
Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os 
deputados empossados. Ele fez questão de registrar breves palavras de homenagem e 
de congratulações. “Não apenas em meu nome, não apenas em nome do Poder 
Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder 
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, 
sobretudo, quero consignar os cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada 
deputada e cada deputado hoje empossados”. 
 
Flávio Dino desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão 
oposição. “Quero desejar que a independência e a harmonia determinada pela 
Constituição estejam no dia a dia desse relacionamento, e esse é o meu empenho. Tenho 
certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim será nesses quatro 
vindouros”, salientou. 
 
O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo 
será entregue e apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-
feira (4), às 16 horas, quando acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura. 
 
Deputados empossados 
 
Adelmo Soares (PCdoB), Adriano Sarney (PV), Ana do Gás (PCdoB), Andreia Rezende 

(DEM), Antônio Pereira (DEM), Arnaldo Melo (MDB), Carlinhos Florêncio (PCdoB), César 

Pires (PV), Ciro Neto (PP), Cleide Coutinho (PDT), Daniella Tema (DEM), Drª Thaiza (PP),  
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Detinha (PR), Duarte Jr. (PCdoB), Edson Araújo (PSB), Fábio Macedo (PDT), Fernando 

Pessoa (Solidariedade), Felipe dos Pneus (PRTB), Glalbert Cutrim (PDT), Helena Duailibe 

(Solidariedade), Hélio Soares (PR), Leonardo Sá (PRTB), Marcelo Tavares (PSB), Márcio 

Honaiser (PDT), Mical Damasceno (PTB), Neto Evangelista (DEM), Othelino Neto (PCdoB),  

Pará Figueiredo (PSL), Pastor Cavalcante (PROS), Paulo Neto (DEM), Professor Marco 

Aurélio (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT), Ricardo Rios (PDT), Rigo Teles (PV), Rildo Amaral 

(Solidariedade), Roberto Costa (MDB), Vinícius Louro (PR), Wellington do Curso (PSDB),  

Wendell Lajes (PMN), Yglésio Moisés (PDT), Zé Gentil (PRB), Zé Inácio (PT). 
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Inicia hoje uma nova etapa na vida política do deputado mais jovem da atual legislatura 
da Assembleia Legislativa do Maranhão. 

 
 
Luís Felipe Oliveira de Carvalho, o Felipe dos Pneus tomou posse na manhã desta sexta 
(01/Fev) em cerimônia que contou com a presença do Governador Flávio Dino e 
autoridades. 
 
O deputado Felipe dos Pneus tem 24 anos e começa agora o seu primeiro mandato. 
Com espírito jovem e cheio de muitas ideias, o Engenheiro civil e empresário começou 
suas aspirações na política motivado pelo exemplo do seu pai Antônio dos Pneus, 
conhecido em sua cidade natal, Santa Inês, por ser uma pessoa que sempre trabalhou 
em prol do desenvolvimento e da justiça social. 
 
“Quero que meu pai tenha orgulho de mim e quero realizar na política aquilo que ele 
não conseguiu fazer pessoalmente. Meus projetos serão focados no cidadão 
maranhense. Quero legislar em prol do desenvolvimento regional, afirma o deputado. 
Muito religioso, Felipe dos Pneus relembra que, quando nem pensava em se candidatar, 
recebeu uma promessa de Deus para a sua vida: “Hoje estou aqui, empossado na 
Assembleia Legislativa, ciente de que se Deus me trouxe até aqui é porque quer me 
usar”. 
 
Felipe dos Pneus e os outros 41 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, logo depois da posse elegeram a nova Mesa 
Diretora, que comandará o Legislativo estadual pelos próximos dois anos. 
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A eleição do deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), como 1º vice-presidente da mesa 
diretora da Assembleia Legislativa, mostrou o peso político conquistado pelo 
parlamentar durante seu primeiro mandato. 

 
 
Neste biênio, o deputado terá a responsabilidade de substituir, sempre que solicitado, o 
presidente Othelino Neto (PCdoB), eleito por unanimidade, na sexta-feira, 01. 
 
Aos 30 anos, Glalbert chega a 1º vice após ocupar os principais cargos no Legislativo 
Estadual. 
 
No início de seu primeiro mandato, foi eleito 2º vice-presidente na chapa do saudoso 
deputado Humberto Coutinho (PDT). 
 
Também presidiu as duas mais importantes comissões do Poder Legislativo, a primeira, 
Comissão Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e por último, Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 
 
Fora do Legislativo, foi indicado para compor a Direção Nacional do PDT, conquistou 
espaço no partido e teve participação importante na articulação que elegeu o prefeito 
Erlânio Xavier na eleição da Famem, no último dia 30. 
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Rigo Teles presidiu a sessão de posse dos deputados e da eleição da Mesa da Assembleia 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_P4aRN5idwo
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Deputado Fernando Pessoa solicita ao DNIT a recuperação asfáltica da BR 135, 
beneficiando diversas cidades 

Barra do Corda News 
 
O Deputado Estadual Fernando Pessoa(SDD/MA) esteve na tarde dessa sexta-feira(1º) 
no gabinete do superintendente regional do DNIT, Sr. Gerardo Fernandes, ocasião em 
que entregou o Ofício nº 10/2019/GAB, onde solicita que seja autorizada a recuperação 
asfáltica da BR 135, mais precisamente no trecho que liga as cidades de Miranda do 
Norte-MA e Alto Alegre-MA. 
 

 
 
No mesmo ofício, Fernando Pessoa reforçou o pedido de recuperação da pavimentação 
do trecho compreendido entre os km 126 e 180, que ligam Miranda do Norte-MA a São 
Mateus-MA, o qual encontra-se bastante depreciado causando graves acidentes aos 
condutores que por lá trafegam. 

http://www.barradocordanews.com/2019/02/deputado-fernando-pessoa-solicita-ao.html
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Deputado Fernando aproveitou para solicitar ainda, serviços de melhorias de 20km de 
malha asfáltica da BR 222 que dá acesso às proximidades da entrada da cidade de 
Chapadinha-MA, tendo recebido, do Superintendente Gerardo Fernandes, a garantia de 
que o serviço solicitado se iniciará no próximo dia 20 de fevereiro. 
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Advogado e mestre em Políticas Públicas vai para sua primeira experiência na política, 
após sucesso à frente do Procon e Viva 

 
 
Deputado estadual mais votado da história de São Luís e terceiro do Estado com 65.144 
votos, Duarte Jr. tomou posse nesta sexta, 1º de fevereiro, reafirmando seu 
compromisso de transformar o Maranhão através da defesa de direitos. 
 
“Hoje, começa minha primeira jornada na política. Vou me dedicar ainda mais para 
honrar a confiança e a esperança de todos, bem como demonstrar na prática que a 
política pode ser diferente”, afirmou Duarte Jr. 
 
Alçado ao grupo de jovens nomes da política estadual e nacional, Duarte Jr. começa sua 
legislatura rodeada de expectativas. Com projetos de lei inovadores, o deputado 
estadual busca conquistar mais benefícios e melhorias para os maranhenses nas áreas 
de saúde, emprego e renda, infraestrutura, transporte, segurança, cidadania e relações 
de consumo, área em que é especialista. 
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Uma das novidades do seu mandato será a participação popular direta através de 
audiências públicas nos bairros e através do App Duarte Jr. Com lançamento previsto 
ainda para fevereiro, o eleitor poderá conhecer seus projetos de lei, enviar denúncias, 
sugestões e opinar sobre as votações do deputado na Assembleia. 
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Quem é Duarte Jr. 
 
O carioca Duarte Jr. (15 de setembro de 1986) mudou-se para São Luís aos 12 anos. É 
formado em Direito, especialista em Direito do Consumidor, mestre em Políticas Públicas 
(UFMA) e professor, função que assumiu apenas um ano após formado. Em 2015, foi 
nomeado presidente do Procon/MA e, entre outras ações, garantiu maior acesso a 
direitos ao ampliar de cinco para 50 as unidades do órgão em todo o Estado (com 
redução de gastos públicos em 41%), além do reconhecimento por um serviço público 
com qualidade, conforto, segurança e eficiência. 
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Othelino Neto é eleito, por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi eleito, na manhã desta sexta-feira (1º), 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para o biênio 2019-2020 
(19º Legislatura). 
 
Ele cumprirá o segundo mandato à frente do Legislativo Estadual. A eleição aconteceu 
no Plenário Nagib Haickel, logo após a solenidade de posse dos 42 deputados. 
 
Othelino integrava a chapa “Igualdade e Democracia”, composta, também, pelos 
deputados Glalbert Cutrim (1º vice-presidente), Detinha (2ª vice-presidente), Dra. Thaíza 
Hortegal (3ª vice-presidente), Roberto Costa (4º vice-presidente), Andreia Rezende (1ª 
secretária), Cleide Coutinho (2ª secretária), Pará Figueiredo (3º secretário) e Daniella 
Tema (4º secretário). 
 
O deputado comunista, formado em Economia e Jornalismo, tem pós-graduação em 
Marketing Político e começou cedo na militância. Os primeiros passos na política foram 
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dados ainda na juventude, na Universidade Federal do Maranhão, onde ele foi dirigente 
acadêmico do curso de Jornalismo. 
 
Em 2010, Othelino Neto candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Popular 
Socialista (PPS), obtendo 29.701 votos e permanecendo na suplência. No entanto, 
assumiria o cargo em 2012, definitivamente. 
 
Na eleição de 2014, ele foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 30.196 
votos. Na composição da Mesa-Diretora, foi escolhido entre os colegas de parlamento 
como 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa. Mais tarde, com o falecimento do 
deputado Humberto Coutinho, então presidente do Legislativo Estadual, passaria a 
ocupar o cargo de presidente. A solenidade de posse aconteceu em 4 de janeiro de 2018. 
 
Nas últimas eleições, em outubro de 2018, Othelino Neto foi candidato pelo PCdoB e 
obteve 60.386 votos, totalizando 1,86% dos votos válidos e sendo o quinto candidato 
mais votado do Maranhão. 
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Reconhecendo a força do PR no Maranhão deputado estadual Leonardo Sá sinaliza 
filiação ao partido 

O presidente do PR no Maranhão, o deputado federal Josimar Maranhãozinho esteve 
reunido com lideranças do partido. O encontro aconteceu na Cabana do Sol em São Luís 
e teve por objetivo dá as boas-vindas ao deputado estadual Leonardo Sá que em breve 
estará se filiando ao PR, evento que acontecerá na Cidade de Pinheiro. 
 

 
 
Também estiveram no encontro os deputados estaduais do PR Vinícius Louro, Detinha e 
Hélio Soares, o vereador de São Luís Aldir Junior (PR), o prefeito Auricélio de 
Maranhãozinho (PR), o prefeito Zé de Dário de Centro do Guilherme (PR), o prefeito 
André Dourado de Carutapera (PR), o prefeito de Governador Newton Bello Roberto do 
Posto (PC do B) e o prefeito de Igarapé do Meio Almeida (PC do B). 
 
O evento consolidou a força do Partido da República no Maranhão que também é 
apoiado por outras siglas, o deputado Leonardo Sá também estava acompanhado da sua 
comitiva e assessores. Na oportunidade o parlamentar destacou a satisfação em somar 
com o PR. “O PR é um partido que tem crescido muito no estado sob o comando de 
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Josimar Maranhãozinho, estou muito feliz em somar com o partido e juntos vamos 
trabalhar mais pelo nosso estado.” 
 
O deputado estadual Josimar Maranhãozinho agradeceu a adesão, e deixou claro que o 
PR está de portas abertas para quem quer somar com um projeto político de trabalho 
pelo estado. “Estamos felizes com essa adesão, o PR sempre vai trabalhar em parceria 
para a consolidação de nossos objetivos em benefício do estado, as nossas portas estão 
sempre abertas.” 
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“O trabalho vai continuar em defesa do povo”, diz Wellington ao tomar posse para 
segundo mandato de deputado estadual 

Na manhã desta sexta-feira (01), Wellington do Curso tomou posse, na Assembleia 
Legislativa, para exercer o segundo mandato de deputado estadual. A solenidade 
ocorreu no Plenário e contou com a presença de todos os 42 deputados eleitos e/ou 
reeleitos, além de diversas outras autoridades. 
 

 
 
Na ocasião, o deputado Wellington voltou a agradecer a Deus e a cada maranhense pela 
oportunidade de representar o povo do Maranhão. 
 
“Com a graça de Deus e com a confiança do povo esse momento foi possível. Tivemos 
um primeiro mandato em defesa do povo do Maranhão, priorizando a educação, os 
servidores públicos, os agentes de segurança pública, a saúde…priorizando a nossa 
população, principalmente, a parte mais carente. Muito já fizemos e podemos fazer 
mais. O trabalho vai continuar”, disse o deputado Wellington, que foi eleito com votos 
limpos, honestos e conscientes. 
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Eleito para o biênio 2019-2020, Othelino Neto defende continuidade do diálogo e 
respeito às diferenças 

“Diálogo e respeito às diferenças continuará sendo nossa máxima na condução desta 
Casa”, afirmou o deputado Othelino Neto (PCdoB), em entrevista coletiva à imprensa, 
no hall de entrada do Plenário Nagib Haickel, na manhã desta sexta-feira (1º), logo após 
ser empossado para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão para o biênio 2019-2020. Ele foi eleito por unanimidade. 
 

 
 
Indagado sobre a condução política e administrativa da Casa, o presidente disse que fará, 
de acordo com a situação econômica do Brasil e do Maranhão, os ajustes necessários. 
“Já fizemos algumas alterações e faremos os ajustes necessários daqui para frente”, 
frisou. 
 
A respeito da unanimidade alcançada em sua eleição, o presidente da Assembleia 
afirmou que é fruto da forma como ele conduziu a Casa. “Sempre dialogando, 
respeitando as diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 
42 iguais dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para 
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a sociedade são essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui 
justifica o apoio unânime que recebemos”, esclareceu. 
 
Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, 
mantendo a independência do Poder Legislativo e trabalhando para o cumprimento das 
prerrogativas constitucionais de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e promover o 
debate político a favor do povo do Maranhão. “Continuaremos a convivência harmônica 
e independente com os demais poderes constituídos do Estado do Maranhão”. 
 
O presidente disse ainda que é motivo de alegria e orgulho ter, pela primeira vez na 
história da Casa, uma Mesa Diretora constituída, em sua maioria, por mulheres. “Dos 
nove membros, cinco são mulheres. Isso é razão de muita alegria para todos nós, pois 
temos uma representação feminina cada vez maior”, finalizou. 
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Deputados tomam posse para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa 

Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão 
foram empossados, na manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib 
Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o parlamentar com maior número de 
mandatos na Casa, presidiu a sessão. 
 

 
 
A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo 
dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 
Cleones Cunha, além de outras autoridades. 
 
Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e 
diplomados pela Justiça Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis e 
desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo 
povo do Maranhão. 
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“Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no 
respeito mútuo entre os seus pares e na independência entre os Poderes”, afirmou o 
deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso. 
 
O parlamentar frisou, ainda, que, “apesar das diversidades de pontos de vistas aqui 
representadas pelas mais diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos 
caminhar para um denominador comum, o entendimento. Só assim cumpriremos com o 
nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da população maranhense 
acima de grupos”. 
 
“Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que 
funcionem com autonomia e independência. O grande desafio hoje é fazer da 
democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Esse deve 
ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir de 
hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão”, completou Rigo Teles. 
 
Congratulações 
 
Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os 
deputados empossados. Ele fez questão de registrar breves palavras de homenagem e 
de congratulações. “Não apenas em meu nome, não apenas em nome do Poder 
Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder 
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, 
sobretudo, quero consignar os cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada 
deputada e cada deputado hoje empossados”. 
 
Flávio Dino desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão 
oposição. “Quero desejar que a independência e a harmonia determinada pela 
Constituição estejam no dia a dia desse relacionamento, e esse é o meu empenho. Tenho 
certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim será nesses quatro 
vindouros”, salientou. 
 
O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo 
será entregue e apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-
feira (4), às 16 horas, quando acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura. 
 
Deputados empossados 
 



 

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 

 
 
Adelmo Soares (PCdoB), Adriano Sarney (PV), Ana do Gás (PCdoB), Andreia Rezende 

(DEM), Antônio Pereira (DEM), Arnaldo Melo (MDB), Carlinhos Florêncio (PCdoB), César 

Pires (PV), Ciro Neto (PP), Cleide Coutinho (PDT), Daniella Tema (DEM), Drª Thaiza (PP),  

Detinha (PR), Duarte Jr. (PCdoB), Edson Araújo (PSB), Fábio Macedo (PDT), Fernando 

Pessoa (Solidariedade), Felipe dos Pneus (PRTB), Glalbert Cutrim (PDT), Helena Duailibe 

(Solidariedade), Hélio Soares (PR), Leonardo Sá (PRTB), Marcelo Tavares (PSB), Márcio 

Honaiser (PDT), Mical Damasceno (PTB), Neto Evangelista (DEM), Othelino Neto (PCdoB), 

Pará Figueiredo (PSL), Pastor Cavalcante (PROS), Paulo Neto (DEM), Professor Marco 

Aurélio (PCdoB), Rafael Leitoa (PDT), Ricardo Rios (PDT), Rigo Teles (PV), Rildo Amaral 

(Solidariedade), Roberto Costa (MDB), Vinícius Louro (PR), Wellington do Curso (PSDB),  

Wendell Lajes (PMN), Yglésio Moisés (PDT), Zé Gentil (PRB), Zé Inácio (PT). 
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O elo entre Brasília e o Maranhão ganhou mais representatividade com a posse do casal 
de deputados Republicanos Josimar Maranhãozinho (federal) e Detinha (estadual). 
Maranhãozinho tomou posse hoje (01), em Brasília no plenário Ulysses Guimarães. 

 
 
O parlamentar estava acompanhado de uma comitiva de lideranças maranhenses de 
varias partes do estado entre eles prefeitos e vereadores. Marcaram presenças os 
prefeitos; Erivelton de Carolina, André Dourado de Carutapera e Almeida de Igarapé do 
Meio. O deputado Josimar Maranhãozinho estava acompanhado também do filho 
Josimar Júnior e dos sobrinhos Aldir Júnior vereador de São Luís e Fabio Cunha, além de 
assessores e amigos. 
 
Em entrevista Maranhãozinho destacou a importância dessa nova fase de um grande 
projeto político. “Aqui começa mais um capítulo do nosso projeto político para o 
Maranhão. representar o nosso povo em Brasília é um desafio enorme, mas temos plena 
convicção que estamos preparados para contribuir com o crescimento e 
desenvolvimento do nosso estado.” 
 
O deputado Josimar Maranhãozinho chamou a atenção de todos pela votação que 
obteve no estado sendo mais uma vez o mais bem votado na história. 
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Maranhão 
 
A posse de Detinha aconteceu no plenário Deputado Nagib Haickel em São Luís. A 
deputada mais bem votada nas últimas eleições foi bastante assediada por políticos e 
por populares que prestigiaram o momento. Detinha estava acompanhada das filhas 
Jady e Jasmyn e prefeitos da região aonde a mesma faz política também se fizeram 
presentes entre eles; Josinha Cunha de Zé Doca, Auricélio de Maranhãozinho, Zé de 
Dário de Centro do Guilherme, Valmir Amorim de Araguanã, Roberto do Posto de 
Governador Newton Bello além de assessores e amigos. “É mais um grande desafio na 
minha carreira política. Eu nunca fugi dos desafios e podem ter a certeza que estou 
preparada para representar bem o povo maranhense,” disse Detinha. A deputada faz 
parte da mesa diretora da casa como 2º vice-presidente nessa 19º legislatura aonde a 
presença feminina na diretoria da casa é a maior pela primeira vez na história. 
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Após traumático acidente de carro durante a campanha de 2018, deputada estadual 
assumiu mandato e elegeu-se para a 1ª secretária da Mesa Diretora da Casa, em sessão 
nesta sexta-feira 

 
Andreia feliz da vida após ser empossada deputada estadual 

 
A deputada estadual Andreia Martins Rezende (DEM) protagonizou um dos mais 
emocionantes momentos da sessão de posse da Assembleia Legislativa, nesta sexta-
feira, 1º. 
 
De cadeira de rodas – ainda se recuperando do acidente de carro que sofreu em plena 
campanha de 2018 – a parlamentar fez questão de estar presente; e agradeceu ao ato 
de ser uma das oito novas deputadas maranhenses. 
 

 
A nova parlamentar com os colegas de Assembleia Legislativa 
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– Deus provou que estava do meu lado e me deu a sorte de estar vivendo esse momento 
de ser uma das 8 deputadas do Maranhão. Eu fico verdadeiramente honrada e 
agradecida – declarou.  
 
O Maranhão ganha, além da renovação política, a força de uma mulher que se superou 
para o debate das questões estaduais… 
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Pará Figueiredo toma posse como deputado estadual e reafirma compromisso de 
renovação 

 
Pará Figueiredo faz juramento no ato de posse, ao lado do presidente da Assembléia, Olhelino Neto 

 
O deputado estadual Pará Figueiredo tomou posse no último dia 1° com o duplo 
compromisso representar a juventude maranhense e defender os direitos dos mais 
carentes no parlamento. Familiares, amigos e apoiadores prestigiaram a cerimônia do 
novo membro do Poder Legislativo. 
 
Pará Figueiredo disse estar disposto a trabalhar em prol dos 217 municípios do estado e 
atuar como interlocutor do povo da Baixada, onde mantém fortes raízes familiares. 
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Jovem e determinado, o estreante deputado tem tudo para representar a renovação da política 

 
Por sua juventude e visível disposição para a vida pública, o estreante deputado tem 
tudo para exercer um mandato produtivo e ajudar a construir a renovação da política. 
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Dr. Yglésio toma posse e apresenta importante projeto 
de incentivo fiscal em benefício da saúde do Maranhão 
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Médico, ele assume o cargo com o compromisso de cuidar da vida das pessoas e de 
exercer com transparência e lisura o mandato parlamentar 

 

 
Dr. Yglésio é cumprimentado pelo presidente da Assembleia, Othelino Neto,  
ao tomar posse 

 
O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT), eleito em 2018, tomou posse nesta sexta-feira 
(1º), em sessão solene realizada no Plenário Nagib Haickel da Assembleia Legislativa, em 
São Luís. Ele inicia sua trajetória como parlamentar, apresentando o primeiro Projeto de 
Lei de 2019, que trata da oferta e criação de serviços públicos de Saúde, a partir de 
incentivos fiscais. 
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O parlamentar esteve acompanhado da família, amigos e correligionários, e, 
emocionado, falou das perspectivas para o mandato no Legislativo estadual: “É um 
momento histórico e de muita emoção, que simboliza uma luta de seis anos em favor 
dos maranhenses, e que agora ganha ainda mais força e voz com a nossa chegada a este 
Parlamento. Vamos manter uma boa interlocução entre os poderes, não deixando de 
cumprir com nosso papel e com a missão de fiscalizar, acompanhar e sugerir ações 
propositivas ao Executivo, e que impactem diretamente na melhoria de vida dos 
maranhenses. Nosso mandato será construído nas ruas, ouvindo e cuidando das pessoas, 
buscando soluções que promovam o desenvolvimento do Maranhão”. 
 
Ainda durante a manhã, Dr. Yglésio participou da eleição da Mesa Diretora, que 
reconduziu à presidência do Legislativo estadual pelos próximos dois anos, o deputado 
Othelino Neto (PCdoB). 
 
Deputado sai na frente como autor primeiro Projeto de Lei da Casa Parlamentar, em 
2019 
 
O primeiro Projeto de Lei (PL) do ano de 2019 recebido pela Casa Parlamentar, de autoria 
do deputado Dr. Yglésio, trata da concessão incentivo fiscal a empresas que se apoiem o 
financiamento de projetos para desenvolvimento do serviço público de saúde estadual, 
na aquisição de equipamentos médico-hospitalares e no custeio de tratamentos médicos 
de alta complexidade desempenhados pelo sistema público estadual.  
 
Dr. Yglésio, na oportunidade, fez também uma indicação de Moção de Aplausos ao Corpo 
de Bombeiros Militar do Maranhão (CBMMA) pelo envio de equipe que integram as 
operações de busca e resgate na tragédia de Brumadinho (MG). As duas matérias 
deverão passar pela apreciação da Casa. 
 
INFOGRÁFICO – Perfil (SUGESTÃO) 
 
Médico e professor universitário, Yglésio Luciano Moyses Silva de Souza, conhecido 
como Dr. Yglésio tem 38 anos, é casado e pai de dois filhos. Ele chega ao seu primeiro 
mandato com a votação expressiva de 39.804 eleitores para o quadriênio 2019-2022, 
pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). 
 
Em 2014, ficou como primeiro suplente pelo Partido dos Trabalhadores (PT), com 16.032 
votos. Além disso, ele também disputou eleição de vereador em São Luís em 2012, 
obtendo 1432 votos. 
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Othelino Neto é eleito por unanimidade presidente da Assembleia 

 
Othelino continuará presidindo a Assembleia no biênio 2019-2020 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi eleito, na manhã desta sexta-feira (1º), 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para o biênio 2019-2020 
(19º Legislatura). Ele cumprirá o segundo mandato à frente do Legislativo Estadual. A 
eleição aconteceu no Plenário Nagib Haickel, logo após a solenidade de posse dos 42 
deputados. 
 
Othelino integrava a chapa “Igualdade e Democracia”, composta, também, pelos 
deputados Glalbert Cutrim (1º vice-presidente), Detinha (2ª vice-presidente), Dra. Thaíza 
Hortegal (3ª vice-presidente), Roberto Costa (4º vice-presidente), Andreia Rezende (1ª 
secretária), Cleide Coutinho (2ª secretária), Pará Figueiredo (3º secretário) e Daniella 
Tema (4º secretário).  
 
O deputado comunista, formado em Economia e Jornalismo, tem pós-graduação em 
Marketing Político e começou cedo na militância. Os primeiros passos na política foram 
dados ainda na juventude, na Universidade Federal do Maranhão, onde ele foi dirigente 
acadêmico do curso de Jornalismo.  
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Em 2010, Othelino Neto candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Popular 
Socialista (PPS), obtendo 29.701 votos e permanecendo na suplência. No entanto, 
assumiria o cargo em 2012, definitivamente.  
 
Na eleição de 2014, ele foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 30.196 
votos. Na composição da Mesa-Diretora, foi escolhido entre os colegas de parlamento 
como 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa. Mais tarde, com o falecimento do 
deputado Humberto Coutinho, então presidente do Legislativo Estadual, passaria a 
ocupar o cargo de presidente. A solenidade de posse aconteceu em 4 de janeiro de 2018.  
 
Nas últimas eleições, em outubro de 2018, Othelino Neto foi candidato pelo PCdoB e 
obteve 60.386 votos, totalizando 1,86% dos votos válidos e sendo o quinto candidato 
mais votado do Maranhão. 
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“O trabalho vai continuar em defesa do povo”, diz Wellington ao tomar posse para 
segundo mandato de deputado estadual 

 
Wellington só Curso prometeu continuar lutando em defesa do povo maranhense 

 
Wellington do Curso tomou posse, na manhã desta sexta-feira (1°), na Assembleia 
Legislativa, para exercer o segundo mandato de deputado estadual. A solenidade 
ocorreu no Plenário e contou com a presença de todos os 42 deputados eleitos e/ou 
reeleitos, além de diversas outras autoridades. 
 
Na ocasião, o deputado Wellington voltou a agradecer a Deus e a cada maranhense pela 
oportunidade de representar o povo do Maranhão. 
 
“Com a graça de Deus e com a confiança do povo esse momento foi possível. Tivemos 
um primeiro mandato em defesa do povo do Maranhão, priorizando a educação, os 
servidores públicos, os agentes de segurança pública, a saúde…priorizando a nossa 
população, principalmente, a parte mais carente. Muito já fizemos e podemos fazer 
mais. O trabalho vai continuar”, disse o deputado Wellington, que foi eleito com votos 
limpos, honestos e conscientes. 
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Deputado estadual Zé Gentil é empossado e reafirma compromissos 

 
Zé Gentil com o filho Fábio Gentil, no plenário da Assembleia, após ser empossado 

 
O deputado Zé Gentil (PRB) foi empossado nesta sexta-feira (1º) e prometeu usar toda a 
sua experiência na vida pública em favor dos maranhenses e, em especial, do povo de 
Caxias, berço político. Um caravana formada por familiares e por centenas de apoiadores 
caxienses prestigiou a cerimônia que marcou o retorno de Gentil ao parlamento 
estadual. 
 

 
Zé Gentil não escondeu sua satisfação por assumir mais um mandato de  
deputado estadual 
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Quarto mais votado entre os 42 deputados estaduais eleitos e reeleitos em outubro de 
2018, Zé Gentil se comprometeu para fazer valer cada um dos 62.364 votos que obteve, 
sendo mais da metade em Caxias. Pai do prefeito Fábio Gentil (PRB), ele diz que lutará, 
durante o mandato, por conquistas para sua cidade de origem, sem esquecer de 
interceder pelos outros 216 municípios. 
 
Zé Gentil foi um dos deputados mais festejados durante a solenidade de posse. Nos 
momentos que antecederam a posse, o parlamentar fez questão de permanecer no 
gabinete para recepcionar políticos e outras autoridades públicas que foram 
cumprimentá-lo. Cidadãos comuns, muitos dos quais vindos de Caxias, também foram 
recebidos de forma calorosa. 
 

 
Zé Gentil e Cleide Coutinho fizeram questão de se cumprimentar: sintonia pelo bem de Caxias 

 
Presente à cerimônia, Fábio Gentil acompanhou de perto a posse do pai. Também 
aproveitou para falar sobre projetos importantes para Caxias e para o Maranhão, como 
o porto seco, e disse que Zé Gentil terá papel fundamental para que o empreendimento 
se torne realidade. O experiente parlamentar atuará como principal interlocutor junto 
ao Governo do Estado para que projeto saia do papel e se reverta na geração de emprego 
e renda, principalmente para os caxienses que esperam ansiosos por essa oportunidade. 
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Cerimônia de posse dos 42 deputados estaduais foi bastante prestigiada 

 
Zé Gentil também cumprimentou a deputada estadual Cleide Coutinho, viúva do ex-
prefeito e ex-deputado Humberto Coutinho, sua conterrânea. A troca de gentilezas 
mostrou que as diferenças entre os políticos conterrâneos que marcaram a última 
eleição serão deixadas de lada, em prol de um trabalho harmonioso no parlamento. Com 
tamanha sintonia, os caxienses só têm a ganhar. 
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Na volta dos trabalhos Legislativos, Othelino Neto garante harmonia entre Poderes 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão inicia hoje suas atividades em clima de calmaria 
e com a responsabilidade de ajudar o Governo a atravessar esse momento turbulento 
porque passa a política e a economia brasileira. 
 
O presidente reeleito Othelino Neto (PCdoB) anunciou, em seu discurso de posse, que 
“continuaremos a convivência harmônica e independente com os demais Poderes 
constituídos do Estado do Maranhão. E o diálogo e o respeito às diferenças continuarão 
sendo nossa máxima na condução desta Casa”. 
 
Othelino delineou como será a nova gestão logo após a posse e eleição da Mesa Diretora 
para o biênio 2019/2020, ocorridos na sexta-feira (1º) em meio a um clima festivos, 
quando deixou claro que equilíbrio e transparência continuarão sendo a marca da 
gestão. 
 
O novo plenário tem sangue novo, composto por um bom número de políticos da 
chamada nova geração, entre os quais se inclui o próprio presidente Othelino, mas a 
grande novidade é a presença de cinco mulheres na Mesa Diretora, algo inédito na 
história do Legislativo maranhense. 
 



 

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 

O novo plenário é uma mescla de juventude e experiência. De um Lado Daniela Tema, 
Andréa Resende, Dr. Yglésio, Duarte Júnior, só para citar alguns, enquanto do outros 
encontramos políticos tarimbados a exemplo de Arnaldo Melo, César Pires, Marcelo 
Tavares, o que permitirá debates acalorados sobre os principais temas que estão na 
ordem do dia. 
 
Político experiente, apesar da pouca idade, Othelino Neto, já no discurso de posse do 
novo mandato deu o tom de como será a gestão: “Sempre dialogando, respeitando as 
diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 42 iguais 
dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para a 
sociedade são essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui justifica 
o apoio unânime que recebemos”, observou. 
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Neto Evangelista toma Posse para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa 

 
 
Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (2), no plenário da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, o deputado Neto Evangelista (DEM), reeleito com cerca de 50 
mil votos no pleito de outubro de 2018, foi empossado para o terceiro mandato e 19º 
Legislatura do Parlamento maranhense (biênio 2019-2020). 
 
A solenidade, presidida pelo deputado Rigo Teles (PV), contou com a presença do 
governador do Estado, Flávio Dino (PCdoB), do presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, além de outras 
autoridades e lideranças políticas. 
 
Durante a sessão, o democrata prestou juramento e, em seguida, agradeceu os votos de 
confiança que recebeu. “O caminho ainda é longo, mas continuaremos lutando pelo 
desenvolvimento do nosso Estado e qualidade de vida do nosso povo. Aumentamos 
nosso conhecimento, estamos mais experientes e isso nos dará mais serenidade e 
confiança para exercer um bom trabalho. O ano promete muitos desafios e estamos 
prontos para todos eles”. 

 



 

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: Othelino é aclamado Presidente da Assembleia 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/02/2019 

Othelino é aclamado Presidente da Assembleia 

 
 
Como já era previsto, a eleição da nova mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
transcorreu sem surpresa e o deputado Othelino Neto (PCdoB) foi reeleito para mais um 
mandato na presidência da Casa. Othelino foi aclamado presidente, assim como toda 
nova diretoria da Mesa que integraram a chapa “Democracia e Igualdade”. 
 
A nova Mesa Diretora da Casa ficou assim composta: Othelino Neto presidente, Glalbert 
Cutrim, PDT – 1º vice-presidente; Detinha, PR – 2ª vice-presidente; Thaysa Hortegal, PP 
– 3ª vice-presidência; Roberto Costa, MDB – 4º vice-presidente; Andreia Rezende, DEM 
– 1ª secretária; Cleide Coutinho, PDT – 2ª secretária; Pará Figueiredo, PSL – 3º secretário 
e Daniela Tema, DEM – 4ª secretária. 
 
Othelino defendeu a harmonia entre os poderes constituídos do Estado e conclamou 
seus pares a superar as disputas políticas, como as que ocorreram na legislatura passada 
para que o Poder Legislativo seja ainda mais forte. O presidente, inclusive, atuou para 
pacificar uma briga interna que ameaçava rachar a oposição por conta da disputa da 4ª 
vice-presidência. 
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COM MORAL! Daniella Tema chega na AL-MA ocupando cargo na Mesa Diretora 

 
Deputada Daniella Tema 

 
A jovem Daniella Tema já chegou com moral na Assembleia Legislativa do Maranhão (AL-
MA). 
 
Em seu primeiro mandato, a parlamentar ocupou um espaço na Mesa Diretora do Poder 
Legislativo. Ela é a 4ª Secretaria. 
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Daniella Tema obteve 40.541 votos e irá representar a frente feminina pelo estado. 
 
“Me sinto honrada em compor a mesa. Gratidão pela confiança em nos posicionar 
como 4ª Secretaria. Chegou a hora de retribuir a confiança dos maranhenses com 
trabalho e dedicação”, escreveu a deputada em sua rede social. 
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Thaiza Hortegal é empossada e assume a 3ª vice-presidência da Assembleia 

 
Deputada Thaiza Hortegal em seu assento no plenário da Assembleia na companhia da sua família 

 
Nesta tarde foi um dia glória para a médica Thaiza Hortegal. Além de ter sido empossada 
ao cargo de deputada estadual, ela ainda assumiu a 3ª vice-presidência da Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 
 
Médica pediatra, mãe de família e primeira-dama do município de Pinheiro-MA, Thaiza 
terá a missão de representar em especial a população da Baixada Maranhense e do 
Baixo-parnaíba. 
 
“Hoje assumimos o mandato de deputada estadual com a responsabilidade muito 
grande de corresponder as expectativas. Homens, mulheres, crianças e jovens 
acreditaram no projeto da Dra. Thaiza, vamos fazer um grande mandato e lutar por 
dias melhores para o povo do Maranhão”, disse Thaiza Hortegal. 
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Deputada Thaiza Hortegal recebendo sua família em seu novo gabinete na Assembleia 

 
A deputada esteve acompanhada da família durante a cerimônia de posse. O seu marido, 
prefeito Luciano Genésio aproveitou para falar do difícil caminho da campanha até a 
conquista nas eleições. 
 
“Não foi fácil, mas vencemos. Começamos a campanha faltando 45 dias para a eleição, 
fomos com coragem e com o coração e graças a Deus conseguimos eleger a Dra. Thaiza. 
Hoje o povo do Maranhão, em especial o povo de Pinheiro e região da Baixada, tem 
uma legítima representante que vai lutar diuturnamente pelas melhorias que esse 
povo tanto precisa”, disse Luciano. 
 

 
Deputada Thaiza Hortegal recebendo flores do marido-prefeito Luciano Genésio 
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Autoridades destacam caráter democrático da eleição da nova Mesa Diretora 

 
Estiveram presentes o governador Flávio Dino (PCdoB); o presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA),  
desembargador José Joaquim Figueiredo; o corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador  
Cleones Cunha; e vários secretários e prefeitos municipais 

 
As autoridades que prestigiaram a posse, nesta sexta-feira (1º), dos 42 deputados 
estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão, 
elogiaram o caráter de união que permeou a eleição da chapa única “Igualdade e 
Democracia”, encabeçada pelo atual presidente, deputado Othelino Neto (PCdoB).  
 
Estiveram presentes o governador Flávio Dino (PCdoB); o presidente do Tribunal de 
Justiça do Maranhão (TJMA), desembargador José Joaquim Figueiredo; o corregedor do 
Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), desembargador Cleones Cunha; e vários 
secretários e prefeitos municipais. 
 
O primeiro que destacou o papel inédito foi o governador Flávio Dino (PCdoB), que 
enalteceu a composição feminina da chapa articulada pelo presidente reeleito, Othelino 
Neto. Dos nove cargos, cinco são ocupados agora por deputadas mulheres, fortalecendo 
a participação delas na nova Mesa Diretora. 
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“O presidente Othelino garantiu na composição de sua chapa uma grande representação 
feminina, a maior do Maranhão, e talvez a maior do Brasil. Isso mostra que houve uma 
preocupação em preservar a representação das bancadas, atentando para a composição 
partidária da Casa, o que se refletiu no nome da chapa, Igualdade e Democracia, 
mostrando uma união que pode nos ajudar a imprimir um novo ritmo no crescimento ao 
Maranhão”, afirmou o governador. 
 
“Foi uma grande honra participar da abertura dos trabalhos, com destaque para a 
atuação do presidente Othelino Neto, no sentido de garantir uma grande composição 
feminina na chapa. Desejo sucesso à nova Mesa Diretora”, completou o presidente do 
TJMA. 
 
O corregedor do TRE-MA ressaltou que a relação harmoniosa entre os poderes deve 
continuar. “A nova Mesa Diretora certamente manterá a parceria harmoniosa que o 
presidente Othelino tem com os demais poderes em benefício do Maranhão”, disse o 
desembargador Cleones Cunha. 
 
O presidente Othelino Neto agradeceu as mensagens e falou sobre a participação 
feminina na bancada. “A bancada da Casa cresceu, agora são oito mulheres. O ideal seria 
que fosse ainda maior, mas temos um fato marcante, que merece muito ser enaltecido. 
A nova Mesa Diretora, agora, tem cinco mulheres e quatro homens, uma forma objetiva 
de reconhecer a importância da participação da mulher na política”. 
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Othelino Neto é eleito, por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa do 
Maranhão 

 
O deputado comunista, formado em Economia e Jornalismo, tem pós-graduação em Marketing Político e  
começou cedo na militância 

 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi eleito, na manhã desta sexta-feira (1º), 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, para o biênio 2019-2020 
(19º Legislatura). Ele cumprirá o segundo mandato à frente do Legislativo Estadual. A 
eleição aconteceu no Plenário Nagib Haickel, logo após a solenidade de posse dos 42 
deputados. 
 
Othelino integrava a chapa “Igualdade e Democracia”, composta, também, pelos 
deputados Glalbert Cutrim (1º vice-presidente), Detinha (2ª vice-presidente), Dra. Thaíza 
Hortegal (3ª vice-presidente), Roberto Costa (4º vice-presidente), Andreia Rezende (1ª 
secretária), Cleide Coutinho (2ª secretária), Pará Figueiredo (3º secretário) e Daniella 
Tema (4º secretário). 
 
O deputado comunista, formado em Economia e Jornalismo, tem pós-graduação em 
Marketing Político e começou cedo na militância. Os primeiros passos na política foram 
dados ainda na juventude, na Universidade Federal do Maranhão, onde ele foi dirigente 
acadêmico do curso de Jornalismo. 
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Em 2010, Othelino Neto candidatou-se a deputado estadual pelo Partido Popular 
Socialista (PPS), obtendo 29.701 votos e permanecendo na suplência. No entanto, 
assumiria o cargo em 2012, definitivamente. 
 
Na eleição de 2014, ele foi eleito pelo Partido Comunista do Brasil (PCdoB) com 30.196 
votos. Na composição da Mesa-Diretora, foi escolhido entre os colegas de parlamento 
como 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa. Mais tarde, com o falecimento do 
deputado Humberto Coutinho, então presidente do Legislativo Estadual, passaria a 
ocupar o cargo de presidente. A solenidade de posse aconteceu em 4 de janeiro de 2018. 
 
Nas últimas eleições, em outubro de 2018, Othelino Neto foi candidato pelo PCdoB e 
obteve 60.386 votos, totalizando 1,86% dos votos válidos e sendo o quinto candidato 
mais votado do Maranhão. 
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Plenário elege Mesa Diretora para primeiro biênio da 19ª Legislatura 

 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi eleita com o voto  
unânime de todos os 42 deputados 

 
Os deputados empossados para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão 
elegeram, na manhã desta sexta-feira (1º), os membros da Mesa Diretora para o o biênio 
2019-2020. A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e 
Democracia”, foi eleita com o voto unânime de todos os 42 deputados. 
 
Da mesma forma que a cerimônia de posse dos deputados, a sessão de eleição da Mesa 
Diretora foi presidida pelo deputado Rigo Teles (PV), pelo fato de ser o parlamentar com 
o maior número de mandatos na Casa. 
 
Todos os 42 deputados participaram da votação, em chapa única. Após a proclamação 
do resultado, a nova Mesa Diretora, encabeçada pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), 
foi declarada empossada. Eis a composição: 
 
– Presidente – Othelino Neto (PCdoB) 
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– 1º vice-presidente – Glalbert Cutrim (PDT) 
 
– 2º vice-presidente – Detinha (PR) 
 
– 3º vice-presidente – Dra. Thaiza Hortegal (PP) 
 
– 4º vice-presidente – Roberto Costa (MDB) 
 
– 1ª secretária – Andréia Rezende (DEM) 
 
– 2ª secretária – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º secretário – Pará Figueiredo (PSL) 
 
– 4ª secretária – Daniella Tema (DEM) 
 
Transmissão ao vivo 
 
A cerimônia de posse dos deputados e a eleição da Mesa Diretora foram transmitidas, 
ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) e pelo site www.al.ma.leg.br/tv. 
Os internautas também podem acompanhar a cobertura das solenidades pelas redes 
sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia. 

 

  

www.al.ma.leg.br/tv
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Governador Flávio Dino prestigia sessão de posse dos deputados eleitos para 19ª 
Legislatura 

 
Em sua fala, o governador parabenizou os 42 deputados eleitos no pleito de 2018, desejou sucesso a todos 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) prestigiou a sessão preparatória da Assembleia 
Legislativa do Maranhão realizada, na manhã desta sexta-feira (1º), que deu posse aos 
42 deputados eleitos, nas eleições de 2018, para a Legislatura de 2019 a 2022.  O 
deputado Rigo Teles (PV) presidiu a sessão, por ser o parlamentar com maior número de 
mandatos, auxiliado pelos deputados Vinicius Louro (PR) e Daniela Tema (DEM). 
 
Em sua fala, o governador parabenizou os 42 deputados eleitos no pleito de 2018, 
desejou sucesso a todos e disse que, a partir do momento da posse, todos os 
parlamentares são iguais, uma vez que representam o povo maranhense. “Este é um 
momento especial. Desejo sucesso tanto aos que apoiam, quanto os que fazem oposição 
ao nosso governo. A partir de hoje, vocês são guardiães do voto popular”, ressaltou. 
 
“O Parlamento é uma instituição milenar e, particularmente, no Estado do Maranhão, 
tem uma história secular e representa o coração e o pulmão da democracia. Desde os 
gregos, com Aristóteles, e seguido com os romanos, que o Parlamento representa a 
vontade soberana do povo. Por isso, que essa solenidade se reveste de um momento 
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especial, por representar aquilo que é mais importante na democracia, a vontade 
soberana do povo expressada no Parlamento”, lembrou o governador. 
 
Flávio Dino estendeu os votos de sucesso à bancada federal do Maranhão, que toma 
posse hoje em Brasília, na Câmara e no Senado. “Desejo aos nossos deputados federais 
e nossos dois senadores Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS) sucesso no 
desempenho de seus mandatos e que possam ajudar o Estado do Maranhão a ser melhor 
para todos”. 
 
O presidente do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJ/MA), desembargador José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos, e o presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão (TRE/MA), desembargador Cleones Carvalho Cunha, também compuseram a 
mesa dos trabalhos da sessão preparatória de posse dos deputados. 
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Deputados tomam posse para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa 

 
Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça 
Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado 

 
Os deputados eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão 
foram empossados, na manhã desta sexta-feira (1º), no Plenário Deputado Nagib 
Haickel. O deputado Rigo Teles (PV), por ser o parlamentar com maior número de 
mandatos na Casa, presidiu a sessão. 
 
A cerimônia contou, também, com a presença do governador Flávio Dino (PCdoB); do 
presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Joaquim Figueiredo 
dos Anjos; do presidente em exercício do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador 
Cleones Cunha, além de outras autoridades. 
 
Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e 
diplomados pela Justiça Eleitoral prestaram o compromisso de manter, defender e 
cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado, observar as leis e 
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desempenhar com lealdade, dedicação e ética o mandato a que lhes foi confiado pelo 
povo do Maranhão. 
 
 “Esta legislatura cumprirá o seu papel da forma que sempre cumpriu, baseada no 
respeito mútuo entre os seus pares e na independência entre os Poderes”, afirmou o 
deputado Rigo Teles ao iniciar o seu discurso. 
 

 
Conforme o rito estabelecido pelo Regimento da Casa, todos os 42 deputados eleitos e diplomados pela Justiça Eleitoral  
prestaram o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do Estado 

 
O parlamentar frisou, ainda, que, “apesar das diversidades de pontos de vistas aqui 
representadas pelas mais diversas correntes políticas e ideológicas, conseguiremos 
caminhar para um denominador comum, o entendimento. Só assim cumpriremos com o 
nosso dever de pessoas públicas ao colocar os interesses da população maranhense 
acima de grupos”.  
 
“Nenhum regime político é digno do nome democrático se não tiver Parlamentos que 
funcionem com autonomia e independência. O grande desafio hoje é fazer da 
democracia, cada vez mais, um instrumento para melhorar a vida das pessoas. Esse deve 
ser o nosso compromisso principal como parlamentares que representam, a partir de 
hoje, o povo do nosso querido Estado do Maranhão”, completou Rigo Teles. 
 
Congratulações 
 
Em seguida, o governador Flávio Dino proferiu um discurso de saudação a todos os 
deputados empossados. Ele fez questão de registrar breves palavras de homenagem e 
de congratulações. “Não apenas em meu nome, não apenas em nome do Poder 
Executivo, porque creio que também verbalizo aqui as congratulações do Poder 
Judiciário e do Sistema de Justiça do nosso Estado e dos demais Poderes, mas, 
sobretudo, quero consignar os cumprimentos de todo povo do Maranhão a cada 
deputada e cada deputado hoje empossados”. 
 
Flávio Dino desejou sucesso tanto aos que apoiarão o governo, quanto àqueles que farão 
oposição. “Quero desejar que a independência e a harmonia determinada pela 
Constituição estejam no dia a dia desse relacionamento, e esse é o meu empenho. Tenho 
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certeza de que assim como foi nos quatro primeiros anos assim será nesses quatro 
vindouros”, salientou. 
 
O governador informou, ainda, que a Mensagem Governamental do Poder Executivo 
será entregue e apresentada no Plenário da Assembleia Legislativa, na próxima segunda-
feira (4), às 16 horas, quando acontecerá sessão solene de instalação desta legislatura. 
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Da coluna Estado Maior 

 
 
O início doa trabalhos na Assembleia Legislativa, nesta segunda-feira, 4, marca também 
a institucionalização do Bloco Parlamentar de Oposição na Casa com um dos poucos – 
mas talvez o principal – focos de resistência ao governo Flávio Dino (PCdoB) no 
Maranhão. 
 
O comunista saiu com um grupo muito mais fortalecido e ainda maior das eleições de 
2018. 
 
No Parlamento estadual, por exemplo, pelo menos no papel, a oposição se resumirá ao 
BPO – formado por PV e MDB, com cinco deputados – e ao deputado Wellington do 
Curso (PSDB). Todas as demais bancadas estarão alinhadas ao Palácio dos Leões. 
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Liderados pelo deputado estadual Adriano Sarney (PV), portanto, caberá aos poucos 
oposicionistas a hercúlea missão de encampar pautas de fiscalização e cobrança do 
governo Dino. 
 
Como já se viu nos quatro anos o primeiro mandato do chefe do Executivo, não será 
tarefa fácil, já que os comunistas não hesitam em usar a força da máquina a seu favor 
nas votações em plenário. 
 
Mas é a partir da postura dos não alinhados que se pode delinear um caminho aos que 
não concordam com as práticas do PCdoB no Maranhão. 
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Glalbert Cutrim é eleito 1º vice-presidente da Assembleia 

 
 
A eleição do deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), como 1º vice-presidente da mesa 
diretora da Assembleia Legislativa, mostrou o peso político conquistado pelo 
parlamentar durante seu primeiro mandato. 
 
Neste biênio, o deputado terá a responsabilidade de substituir, sempre que solicitado, o 
presidente Othelino Neto (PCdoB), eleito por unanimidade, na sexta-feira, 01. 
 
Aos 30 anos, Glalbert chega a 1º vice após ocupar os principais cargos no Legislativo 
Estadual. 
 
No início de seu primeiro mandato, foi eleito 2º vice-presidente na chapa do saudoso 
deputado Humberto Coutinho (PDT). 
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Também presidiu as duas mais importantes comissões do Poder Legislativo, a primeira, 
Comissão Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e por último, Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 
 
Fora do Legislativo, foi indicado para compor a Direção Nacional do PDT, conquistou 
espaço no partido e teve participação importante na articulação que elegeu o prefeito 
Erlânio Xavier na eleição da Famem, no último dia 30. Área de anexos. 
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Thaíza Hortegal é empossada deputada e assume 3° vice-presidência da AL 

 
 
A médica Thaíza Hortegal(PP) foi empossada na manhã de sexta-feira (1º) deputada 
estadual, durante solenidade que empossou os 42 deputados eleitos e reeleitos nas 
eleições de 2018. Além da posse, a parlamentar tambem assumiu uma cadeira na nova 
Mesa Diretora da Casa como 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Médica pediatra, mãe de família e primeira-dama do município de Pinheiro-MA, Dr 
Thaíza terá a missão de representar em especial a população da Baixada Maranhense e 
do Baixo-parnaíba. 
 
“Hoje assumimos o mandato de deputada estadual com a responsabilidade muito 
grande de corresponder as expectativas. Homens, mulheres, crianças e jovens 
acreditaram no projeto da Dra. Thaiza, vamos fazer um grande mandato e lutar por dias 
melhores para o povo do Maranhão”, disse Thaiza Hortegal. 
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A deputada esteve acompanhada da família durante a cerimônia de posse. O prefeito de 
Pinheiro Luciano Genésio, marido da parlamentar, aproveitou para falar do difícil 
caminho da campanha até a conquista nas eleições. 
 
“Não foi fácil, mas vencemos. Começamos a campanha faltando 45 dias para a eleição, 
fomos com coragem e com o coração e graças a Deus conseguimos eleger a Dra. Thaiza. 
Hoje o povo do Maranhão, em especial o povo de Pinheiro e região da Baixada, tem uma 
legítima representante que vai lutar diuturnamente pelas melhorias que esse povo tanto 
precisa”, disse Luciano. 
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Andreia Rezende toma posse e é eleita 1ª secretária da Mesa Diretora da AL 

 
 
A deputada estadual eleita, Andreia Martins Rezende (DEM) tomou posse na manhã 
desta sexta-feira, 01, na Assembleia Legislativa, em São Luís. Durante a sessão solene, 
além dos deputados integrantes da 19ª Legislatura, foi empossada a Mesa Diretora para 
o biênio 2019/2022. 
 
A parlamentar também foi eleita 1ª secretária da Mesa Diretora da Casa, integrando a 
chapa “Igualdade e Democracia”, encabeçada pelo presidente eleito Othelino Neto. 
 
Visivelmente emocionada, Andreia prestou juramento e agradeceu o carinho de todos. 
A deputada dará início aos seus quatro anos de legislatura e promete legislar para o povo 
do Estado, que segundo ela, foi quem a fez ocupar uma das 42 cadeiras do legislativo. 
“Deus provou que estava do meu lado e me deu a sorte de estar vivendo esse momento 
de ser uma das 8 deputadas do Maranhão. Eu fico verdadeiramente honrada e 
agradecida”, declarou. 
 
O Maranhão ganha, além da renovação política, a força da mulher frente a questões 
extremamente relevantes. 
 
Andreia Rezende é esposa do ex-deputado Stenio Rezende e foi eleita com o total de 
47.252 votos. 
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Felipe dos Pneus é empossado deputado estadual 

 
 
Iniciou-se hoje (1º) uma nova etapa na vida política do deputado mais jovem da atual 
legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão.Luís Felipe Oliveira de Carvalho, o 
Felipe dos Pneus tomou posse na manhã desta sexta (01/Fev) em cerimônia que contou 
com a presença do Governador Flávio Dino e autoridades. 
 
O deputado Felipe dos Pneus tem 24 anos e começa agora o seu primeiro mandato. 
 
Com espírito jovem e cheio de muitas ideias, o Engenheiro civil e empresário começou 
suas aspirações na política motivado pelo exemplo do seu pai Antônio dos Pneus, 
conhecido em sua cidade natal, Santa Inês, por ser uma pessoa que sempre trabalhou 
em prol do desenvolvimento e da justiça social. 
 
“Quero que meu pai tenha orgulho de mim e quero realizar na política aquilo que ele 
não conseguiu fazer pessoalmente. Meus projetos serão focados no cidadão 
maranhense. Quero legislar em prol do desenvolvimento regional”, afirma o deputado. 
 
Religioso, Felipe dos Pneus relembra que, quando nem pensava em se candidatar, 
recebeu uma promessa de Deus para a sua vida: “Hoje estou aqui, empossado na 
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Assembleia Legislativa, ciente de que se Deus me trouxe até aqui é porque quer me 
usar”.  
 
Felipe dos Pneus e os outros 41 deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, logo depois da posse elegeram a nova Mesa 
Diretora, que comandará o Legislativo estadual pelos próximos dois anos. 
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Roberto Costa é aclamado 4º vice-presidente da Assembleia 

 
 
Logo após a concorrida cerimônia de posse dos deputados estaduais (19a Legislatura 
2019-2022), ocorrida na manhã desta sexta-feira no Palácio Manoel Beckman, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Roberto Costa (MDB) foi 
aclamado, por unanimidade entre seus pares, quarto vice-presidente da Casa. 
 
O parlamentar concorreu integrando a chapa “Igualdade e Democracia”, encabeçada 
pelo presidente eleito Othelino Neto. A sua indicação ao cargo foi feita pelos deputados 
Oposição da Casa. 
 
Ao final da votação, Roberto Costa fez um agradecimento aos deputados recém-
empossados. “Agradeço a todos os colegas que confiaram o cargo de quarto vice-
presidente a mim, respeitando as proporções entre oposição e situação. Fiquei 
lisonjeado em ter sido indicado pela Oposição como representante na Mesa Diretora da 
Assembleia˜, destacou Costa. 
 
Roberto afirmou que a conquista se deveu, principalmente, ao apoio hipotecado pelos 
antigos e novos deputados. “Importante registrar que tivemos um indício de disputa 
para o cargo, mas tive a felicidade de contar com o apoio maciço e solidariedade dos 
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antigos deputados que estiveram comigo na legislatura passada e dos novos, que 
formaram uma corrente na aprovação do meu nome para a quarta vice˜, ressaltou. 
 
Outro agradecimento destacado por Roberto Costa foi ao presidente eleito, Othelino 
Neto. Segundo Roberto, o presidente sempre buscou o consenso para a apresentação 
da chapa fechada. “Agradeço, também, o presidente Othelino, que buscou o diálogo e o 
consenso na apresentação de uma chapa fechada, sempre respeitando as opiniões e 
individualidades dos parlamentares”, destacou. 
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Natural de Imperatriz, Rildo Amaral foi eleito com 33.239 votos nas eleições de 2018 

 
 
Com uma campanha modesta, ajuda voluntária de amigos e uma trajetória política de 
importantes lutas, Rildo Amaral foi eleito com 33.239 votos nas eleições para Deputado 
Estadual do Maranhão. Na manhã de sexta (01) foi o momento de coroar a vitória 
durante a Solenidade de Posse na Assembleia Legislativa. 
 
“Estou muito grato por cada voto que me trouxe até aqui. Em toda minha trajetória como 
vereador lutei ao lado dos trabalhadores, do esporte, da saúde e da educação, como 
Deputado não será diferente. É uma grande missão e me sinto preparado para ela”, 
ressaltou o mais novo deputado que representará a Região Tocantina. 
 
Filho de Dona Beta e Seu Amaral, natural de Imperatriz, Rildo é morador do bairro Bacuri, 
onde nasceu e reside até hoje. Formado em Administração na Universidade Estadual do 
Maranhão, iniciou sua carreira na educação como professor em 1998 e nunca 
abandonou a sala de aula. 
 
Durante seus dez anos como vereador levantou a bandeira da saúde pública de 
qualidade, da valorização dos trabalhadores da segurança pública, do incentivo ao 
esporte e do investimento na educação pública. Como Deputado Estadual promete ser 
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uma voz ativa e verdadeira da Região Tocantina. Sua presença na Assembleia Legislativa 
traz uma nova e grande esperança ao povo de Imperatriz. 
 
Mesa Diretora – Após a solenidade, ocorreu a primeira sessão legislativa dos recém-
empossados em que se elegeu a nova Mesa Diretora tendo como presidente Othelino 
Neto (PCdoB) para o biênio 2019/2020. Os partidos Solidariedade e PP formaram um 
bloco na Assembleia Legislativa que será liderado por Rildo Amaral. O grupo indicou a 
Deputada Dra.Thaize para compor a Mesa Diretora. 
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Neto Evangelista toma posse para o terceiro mandato na Assembleia Legislativa 

 
 
Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira (2), no plenário da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, o deputado Neto Evangelista (DEM), reeleito com cerca de 50 
mil votos no pleito de outubro de 2018, foi empossado para o terceiro mandato e 19º 
Legislatura do Parlamento maranhense (biênio 2019-2020). 
 
A solenidade, presidida pelo deputado Rigo Teles (PV), contou com a presença do 
governador do Estado, Flávio Dino (PCdoB), do presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, além de outras 
autoridades e lideranças políticas. 
 
Durante a sessão, o democrata prestou juramento e, em seguida, agradeceu os votos de 
confiança que recebeu. “O caminho ainda é longo, mas continuaremos lutando pelo 
desenvolvimento do nosso Estado e qualidade de vida do nosso povo. Aumentamos 
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nosso conhecimento, estamos mais experientes e isso nos dará serenidade e confiança 
para exercer um bom trabalho. O ano promete muitos desafios e estamos prontos para 
todos eles”. 
 
Após a posse, uma nova sessão foi aberta para que os deputados escolhessem o 
presidente da Assembleia para os próximos dois anos. O eleito, por unanimidade, foi 
Othelino Neto (PCdoB). Houve ainda eleição para a composição da Mesa Diretora. Além 
de Othelino Neto, passam a integrar a Mesa os parlamentares Glalbert Cutrim (PDT/1º 
vice-presidente; Detinha (PR/2ª vice-presidente), Thaísa Hortegal (PP / 3ª vice-
presidente) e Roberto Costa (MDB/4º vice-presidente). Os deputados Andreia Resende 
(DEM), Cleide Coutinho (PDT), Pará Figueiredo (PSL) e Daniela Tema (DEM) foram 
escolhidos como 1º, 2º, 3º e 4º secretários, respectivamente. 
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Carlos Brandão vai anunciar novo líder do governo na Assembleia 

 
 
Caberá ao vice-governador Carlos Brandão o anúncio de quem será o novo líder do 
governo na Assembleia Legislativa. 
 
Ele levará a mensagem governamental na sessão solene para início dos trabalhos da 1ª 
Sessão Legislativa da 19ª Legislatura. 
 
E é lá que ele anunciará qual deputado será líder do governo na Assembleia. 
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Deputados deverão ser chamados para compor equipe de Flávio Dino 

 
 
O governador Flávio Dino confirmou, na última sexta-feira, o que já havia sido anunciado 
pelo Marrapá. Ele fará cerca de 5 mudanças em seu secretariado. A pequena reforma 
administrativa contará com a participação de deputados. 
 
O primeiro deles e com convite oficial e público já feito é Marcelo Tavares (PSB), que 
seguirá no comando da Casa Civil. Com a volta do parlamentar para o governo, quem 
assume é o deputado estadual Edivaldo Holanda (PTC). 
 
Além da Assembleia, nomes da Câmara Federal podem ser chamados para integrar a 
equipe de Flávio Dino. Rubens Júnior (PCdoB) é o mais ventilado para assumir um cargo 
no Executivo. 
 
Outros deputados, tanto estaduais, como federais, podem assumir pastas no governo. 
 
Até meados de fevereiro, a nova composição do secretariado de Flávio Dino deverá ser 
apresentada. E com a presença de deputados. 
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Othelino diz que diálogo e respeito às diferenças serão as marcas de sua gestão na AL 

 
 
“Diálogo e respeito às diferenças continuarão sendo nossa máxima na condução desta 
Casa”, afirmou o deputado Othelino Neto (PCdoB), em entrevista coletiva à imprensa, 
no hall de entrada do Plenário Nagib Haickel, logo após ser empossado para o cargo de 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o biênio 2019-2020. 
Ele foi eleito por unanimidade. 
 
Indagado sobre a condução política e administrativa da Casa, o presidente disse que fará, 
de acordo com a situação econômica do Brasil e do Maranhão, os ajustes necessários. 
“Já fizemos algumas alterações e faremos os ajustes necessários daqui para frente”, 
frisou. 
 
A respeito da unanimidade alcançada em sua eleição, o presidente da Assembleia 
afirmou que é fruto da forma como ele conduziu a Casa. “Sempre dialogando, 
respeitando as diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 
42 iguais dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para 
a sociedade são essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui 
justifica o apoio unânime que recebemos”, esclareceu. 
 
Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, 
mantendo a independência do Poder Legislativo e trabalhando para o cumprimento das 



 

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 

prerrogativas constitucionais de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e promover o 
debate político a favor do povo do Maranhão. “Continuaremos a convivência harmônica 
e independente com os demais poderes constituídos do Estado do Maranhão”. 
 
O presidente disse ainda que é motivo de alegria e orgulho ter, pela primeira vez na 
história da Casa, uma Mesa Diretora constituída, em sua maioria, por mulheres. “Dos 
nove membros, cinco são mulheres. Isso é razão de muita alegria para todos nós, pois 
temos uma representação feminina cada vez maior”, finalizou. 
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“Esse é o momento de celebrar a esperança no Parlamento”, afirma Flávio Dino em posse 
dos deputados estaduais 

 
Governador parabenizou os empossados e reafirmou a importância do Executivo caminhar ao lado do  
Legislativo. (Foto: Handson Chagas) 

 
O governador Flávio Dino participou, na manhã desta sexta-feira (1º), da posse dos 42 
deputados estaduais eleitos para a 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Maranhão. Num breve discurso, o governador parabenizou os empossados e reafirmou 
a importância do Executivo caminhar, apesar da independência, sempre ao lado do 
Legislativo. 
 
“Faço questão de aqui estar para trazer minha palavra de apoio, de incentivo, de 
estímulo e congratulações. É o momento de celebrar a esperança no Parlamento”, 
contou Flávio Dino. 
 
Oriundos de mandatos populares, eleitos pela escolha do povo, os deputados têm a 
missão, segundo o governador Flávio Dino, de manter uma gestão democrática, 
participativa e voltada aos interesses coletivos. 
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“Os 42 deputados, hoje empossados, representam segmentos profissionais, categorias, 
regiões e, portanto, estão aqui como a voz legitimada pelas urnas para trazer aos demais 
poderes do Estado e também às outras instâncias da sociedade, as justas reivindicações 
do setor que eles representam”, pontuou. 
 
Para Flávio, o constante diálogo entre os poderes é o caminho para assegurar dias 
melhores à população maranhense e, por isso, seguirá enviando, como feito ao longo 
dos últimos quatros anos, projetos e sugestões ao parlamento. 
 
“Eu enviei já à Assembleia Legislativa, no final do ano passado e agora nesses dias, uma 
série de projetos de lei, de medidas, e tenho certeza que isso vai auxiliar para que os 
deputados e deputadas possam aprimorar essas propostas”, defendeu. 
 
Na oportunidade, o governador aproveitou para parabenizar a bancada federal, que na 
mesma ocasião toma posse em Brasília, com referências aos senadores Weverton Rocha 
e Eliziane Gama e os 18 deputados federais do Maranhão. “Tenho certeza que a 
conjugação do trabalho dos 42 deputados estaduais com a bancada federal trarão os 
recursos necessários para que a gente possa ter um ano de 2019 melhor”, ressaltou. 
 
Presidência da Assembleia Legislativa 
 
Após a posse foi realizada eleição da nova Mesa Diretora, que comandará o Legislativo 
estadual pelos próximos dois anos. O deputado Othelino Neto foi reconduzido à 
presidência da Casa. 
 
“A mensagem que eu deixo ao presidente Othelino Neto é, sobretudo, de que nós somos 
conjuntamente guardiões dos interesses da população e vamos trabalhar sempre com 
independência e harmonia, buscamos a convergência de esforços para que nós 
possamos ajudar o Brasil a superar a crise e fazer com que nosso estado possa elevar 
cada vez mais o nível de renda da população e assegurar mais diretos a todos”, declarou 
Flávio Dino. 
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Othelino Neto defende continuidade do diálogo e respeito às diferenças 

 
 
“Diálogo e respeito às diferenças continuarão sendo nossa máxima na condução desta 
Casa”, afirmou o deputado Othelino Neto (PCdoB), em entrevista coletiva à imprensa, 
no hall de entrada do Plenário Nagib Haickel, na manhã desta sexta-feira (1º), logo após 
ser empossado para o cargo de presidente da Assembleia Legislativa do Estado do 
Maranhão para o biênio 2019-2020. Ele foi eleito por unanimidade. 
 
Indagado sobre a condução política e administrativa da Casa, o presidente disse que fará, 
de acordo com a situação econômica do Brasil e do Maranhão, os ajustes necessários. 
“Já fizemos algumas alterações e faremos os ajustes necessários daqui para frente”, 
frisou. 
 
A respeito da unanimidade alcançada em sua eleição, o presidente da Assembleia 
afirmou que é fruto da forma como ele conduziu a Casa. “Sempre dialogando, 
respeitando as diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 
42 iguais dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para 
a sociedade são essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui 
justifica o apoio unânime que recebemos”, esclareceu. 
 
Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, 
mantendo a independência do Poder Legislativo e trabalhando para o cumprimento das 
prerrogativas constitucionais de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e promover o 
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debate político a favor do povo do Maranhão. “Continuaremos a convivência harmônica 
e independente com os demais poderes constituídos do Estado do Maranhão”. 
 
O presidente disse ainda que é motivo de alegria e orgulho ter, pela primeira vez na 
história da Casa, uma Mesa Diretora constituída, em sua maioria, por mulheres. “Dos 
nove membros, cinco são mulheres. Isso é razão de muita alegria para todos nós, pois 
temos uma representação feminina cada vez maior”, finalizou. 
(Agência Assembleia) 
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Nova Assembleia Legislativa é empossada e Othelino Neto garante harmonia entre 
Poderes 

 
Entre Pará Figueiredo e Neto Evangelista, Othelino Neto presta juramento para novo  
mandado de deputado e com os membros da nova mesa Diretora da Casa eleita sem disputa 
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“Continuaremos a convivência harmônica e independente com os demais Poderes 
constituídos do Estado do Maranhão. E o diálogo e o respeito às diferenças continuarão 
sendo nossa máxima na condução desta Casa”. Com esses dois recados, dados de 
maneira direta e enfática na presença dos novos deputados dos chefes do Executivo, o 
governador Flávio Dino (PCdoB) e o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador 
Joaquim Figueiredo, o deputado Othelino Neto (PCdoB) Entre assumiu ontem o 
comando da nova Assembleia Legislativa, após ter sido eleito presidente, em chapa única 
e por unanimidade, para o biênio 2019/2020. A manifestação do presidente do Poder 
Legislativo foi feita em meio a um clima de festa que marcou a posse dos deputados, na 
presença de autoridades, familiares e convidados, e a eleição da Mesa Diretora, que 
resultou de um amplo acordo que envolvendo Situação e Oposição. Othelino Neto usou 
a palavre equilíbrio para demonstrar que adotará uma linha de ação direta e 
transparente. 
 
Formada predominantemente por políticos da nova geração, como é o caso do próprio 
presidente e da maioria dos membros da Mesa Diretora, mas tendo em seus quadros 
líderes experimentados, a exemplo dos deputados Marcelo Tavares (PSB) e Arnaldo 
Melo (MDB), que já presidiram a Casa em mandatos anteriores, a Assembleia Legislativa 
empossada nesta sexta-feira emite sinais de que transformará o plenário do Palácio 
Manoel Beckman num espaço de debate sobre os mais variados temas Entre os 
parlamentares estão os que deverão se destacar pelo discurso franco, como é o caso dos 
deputados Yglésio (PDT) e Duarte Jr. (PCdoB). Há também os que são dedicados às 
articulações nos bastidores, caso dos deputados Roberto Costa (MDB) e Ricardo Rios 
(PDT). 
 
A nova Assembleia Legislativa tem uma característica inovadora: a presença de oito 
mulheres – quase 20% da composição da Casa – uma representação expressiva se 
comparada com as legislaturas anteriores. As mais experientes, Cleide Coutinho (PDT) e 
Helena Duailibe (PP) é referência para as demais, entre as quais estão políticas por 
iniciação familiar, como Andreia Resende (DEM), e profissionais liberais como Daniella 
Tema (DEM). Isso sem falar de Mical Cavalcante (PTB), que sinaliza estar parece disposta 
a exercer o mandato de maneira produtiva, como parece ser o caso das deputadas Thaíza 
Ortegal, Detinha (PR) e da atuante Ana do Gás – a única que se reelegeu. Por razões 
político-partidárias e motivações diversas, a bancada feminina dificilmente atuará em 
bloco, mas suas integrantes poderão atuar como forças aliadas quando o problema 
envolver questões de gênero. 
 
No seu discurso, o presidente Othelino Neto destacou a unanimidade alcançada na 
eleição da Mesa Diretora e a dele próprio, e afirmou que o desfecho positivo foi fruto da 
forma como ele conduziu a Casa. “Sempre dialogando, respeitando as diferenças e 
compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 42 iguais dentro da 
Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para a sociedade são 
essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui justifica o apoio 
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unânime que recebemos”, esclareceu. Ele defendeu a independência do Poder 
Legislativo afirmando que a Assembleia Legislativa jamais se curvará ante outro 
 
O presidente Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido 
equilíbrio, mantendo a independência do Poder Legislativo e trabalhando para o 
cumprimento das prerrogativas constitucionais de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e 
promover o debate político a favor do povo do Maranhão. “Continuaremos a convivência 
harmônica e independente com os demais poderes constituídos do Estado do 
Maranhão”. E comemorou o fato de que nesse primeiro momento, apesar da ampla teia 
de representação partidária, os parlamentares tenham sabido construir o consenso em 
relação à Mesa Diretora. Uma sinalização de que a nova Assembleia Legislativa, mesmo 
majoritariamente tingida com as cores da Situação, vai saber se posicionar com equilíbrio 
diante dos desafios que estão a caminho. 
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Ponto & Contraponto 

Flávio Dino exalta a Assembleia e destaca posse de novos deputados 
 

 
Flávio Dino exalta o parlamento em discurso aos deputados 

 
“Este é um momento especial. Desejo sucesso tanto aos que apoiam, quanto os que 
fazem Oposição ao nosso Governo. A partir de hoje, vocês são guardiães do voto 
popular”. Foi como o governador Flávio Dino, em pronunciamento na Assembleia 
Legislativa definiu a posse da nova Assembleia Legislativa, com a qual conviverá política 
e institucionalmente pelos próximos quatro anos. 
 
“O Parlamento é uma instituição milenar e, particularmente, no Estado do Maranhão, 
tem uma história secular e representa o coração e o pulmão da democracia. Desde os 
gregos, com Aristóteles, e seguido com os romanos, que o Parlamento representa a 
vontade soberana do povo. Por isso, que essa solenidade se reveste de um momento 
especial, por representar aquilo que é mais importante na democracia, a vontade 
soberana do povo expressada no Parlamento”, destacou o governador como que 
ministrando uma aula sobre conceito de democracia. 
 
Flávio Dino estendeu os votos de sucesso à bancada federal do Maranhão, que tomou 
posse ontem em Brasília, na Câmara Federal e no Senado da República. “Desejo aos 
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nossos deputados federais e nossos dois senadores, Weverton Rocha (PDT) e Eliziane 
Gama (PPS), sucesso no desempenho de seus mandatos e que possam ajudar o Estado 
do Maranhão a ser melhor para todos”. 
 
Acordo com Arnaldo Melo garantiu vaga de 4º vice-presidente para Roberto Costa 
 

 
Roberto Costa: levou a melhor na disputa pela 4ª vice-presidência consenso ou disputa pelo voto para o comando do MDB 

 
Terminou em acordo, firmado à última hora, a disputa entre o deputado Roberto Costa 
(MDB) e o deputado Arnaldo Melo (MDB) pela vaga de 4º vice-presidente da Mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa. O eleito foi Roberto Costa, cujo nome foi indicado 
pelo bloco de Oposição, juntamente com o do deputado Arnaldo Melo. O acordo só saiu 
uma hora antes da sessão em que seria realizada a votação. Roberto Costa firmara 
posição e avisara que, caso não houvesse uma solução negociada dentro do partido, ele 
levaria a decisão para o plenário, onde seria eleito com votação folgada. Político 
experiente, Arnaldo Melo compreendeu que estava em desvantagem e que perderia de 
goleada se a decisão fosse para o plenário da Assembleia Legislativa. Ao ser empossado 
no cargo, o deputado Roberto Costa fez questão de acreditar o colega Arnaldo Melo pelo 
desprendimento. 
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Glalbert Cutrim é eleito 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa 

 
Aos 30 anos, Glalbert chega a 1º vice após ocupar os principais cargos no Legislativo Estadual. 

 
A eleição do deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT), como 1º vice-presidente da mesa 
diretora da Assembleia Legislativa, mostrou o peso político conquistado pelo 
parlamentar durante seu primeiro mandato. 
 
Neste biênio, o deputado terá a responsabilidade de substituir, sempre que solicitado, o 
presidente Othelino Neto (PCdoB), eleito por unanimidade, na sexta-feira, 01. 
 
Aos 30 anos, Glalbert chega a 1º vice após ocupar os principais cargos no Legislativo 
Estadual. 
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No início de seu primeiro mandato, foi eleito 2º vice-presidente na chapa do saudoso 
deputado Humberto Coutinho (PDT). 
 
Também presidiu as duas mais importantes comissões do Poder Legislativo, a primeira, 
Comissão Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle e por último, Comissão de 
Constituição, Justiça e Cidadania. 
 
Fora do Legislativo, foi indicado para compor a Direção Nacional do PDT, conquistou 
espaço no partido e teve participação importante na articulação que elegeu o prefeito 
Erlânio Xavier na eleição da Famem, no último dia 30. 
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Othelino diz que diálogo e respeito às diferenças serão as marcas de sua gestão na AL 

 
Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, mantendo a 
independência do Poder Legislativo 

 
“Diálogo e respeito às diferenças continuarão sendo nossa máxima na condução desta 
Casa”, afirmou o deputado Othelino Neto (PCdoB), em entrevista coletiva à imprensa, 
no hall de entrada do Plenário Nagib Haickel, logo após ser empossado para o cargo de 
presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão para o biênio 2019-2020. 
Ele foi eleito por unanimidade. 
 
Indagado sobre a condução política e administrativa da Casa, o presidente disse que fará, 
de acordo com a situação econômica do Brasil e do Maranhão, os ajustes necessários. 
“Já fizemos algumas alterações e faremos os ajustes necessários daqui para frente”, 
frisou. 
 
A respeito da unanimidade alcançada em sua eleição, o presidente da Assembleia 
afirmou que é fruto da forma como ele conduziu a Casa. “Sempre dialogando, 
respeitando as diferenças e compreendendo que essa Casa é plural. Seria ruim se fossem 
42 iguais dentro da Assembleia Legislativa. O que torna o Poder Legislativo essencial para 
a sociedade são essas diferenças. A forma democrática como nós convivemos aqui 
justifica o apoio unânime que recebemos”, esclareceu. 
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Othelino Neto disse que continuará conduzindo a Assembleia com o devido equilíbrio, 
mantendo a independência do Poder Legislativo e trabalhando para o cumprimento das 
prerrogativas constitucionais de legislar, fiscalizar o Poder Executivo e promover o 
debate político a favor do povo do Maranhão. “Continuaremos a convivência harmônica 
e independente com os demais poderes constituídos do Estado do Maranhão”. 
 
O presidente disse ainda que é motivo de alegria e orgulho ter, pela primeira vez na 
história da Casa, uma Mesa Diretora constituída, em sua maioria, por mulheres. “Dos 
nove membros, cinco são mulheres. Isso é razão de muita alegria para todos nós, pois 
temos uma representação feminina cada vez maior”, finalizou. 

 

  



 

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: 
Dr Thaíza é empossada deputada estadual e assume 3° 

vice-presidência da Casa 

SITE: https://www.domingoscosta.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/02/2019 

Dr Thaíza é empossada deputada estadual e assume 3° vice-presidência da Casa 

 
A deputada esteve acompanhada da família durante a cerimônia de posse. 

 
A médica Thaíza Hortegal(PP) foi empossada na manhã desta sexta-feira, 01, deputada 
estadual, durante solenidade que empossou os 42 deputados eleitos e reeleitos nas 
eleições de 2018. Além da posse, a parlamentar tambem assumiu uma cadeira na nova 
Mesa Diretora da Casa como 3ª vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Médica pediatra, mãe de família e primeira-dama do município de Pinheiro-MA, Dr 
Thaíza terá a missão de representar em especial a população da Baixada Maranhense e 
do Baixo-parnaíba. 
 
“Hoje assumimos o mandato de deputada estadual com a responsabilidade muito 
grande de corresponder as expectativas. Homens, mulheres, crianças e jovens 
acreditaram no projeto da Dra. Thaiza, vamos fazer um grande mandato e lutar por dias 
melhores para o povo do Maranhão”, disse Thaiza Hortegal. 
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A deputada esteve acompanhada da família durante a cerimônia de posse. O prefeito de 
Pinheiro Luciano Genésio, marido da parlamentar, aproveitou para falar do difícil 
caminho da campanha até a conquista nas eleições. 
 
“Não foi fácil, mas vencemos. Começamos a campanha faltando 45 dias para a eleição, 
fomos com coragem e com o coração e graças a Deus conseguimos eleger a Dra. Thaiza. 
Hoje o povo do Maranhão, em especial o povo de Pinheiro e região da Baixada, tem uma 
legítima representante que vai lutar diuturnamente pelas melhorias que esse povo tanto 
precisa”, disse Luciano. 
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Andreia Rezende toma posse e é eleita 1ª secretária da Mesa Diretora do Parlamento 

 
Sessão solene ocorreu na manhã desta sexta-feira (1) 

 
A deputada estadual eleita, Andreia Martins Rezende (DEM) tomou posse na manhã 
desta sexta-feira, 01, na Assembleia Legislativa, em São Luís. Durante a sessão solene, 
além dos deputados integrantes da 19ª Legislatura, foi empossada a Mesa Diretora para 
o biênio 2019/2022. 
 
A parlamentar também foi eleita 1ª secretária da Mesa Diretora da Casa, integrando a 
chapa “Igualdade e Democracia”, encabeçada pelo presidente eleito Othelino Neto. 
 
Visivelmente emocionada, Andreia prestou juramento e agradeceu o carinho de todos. 
A deputada dará início aos seus quatro anos de legislatura e promete legislar para o povo 
do Estado, que segundo ela, foi quem a fez ocupar uma das 42 cadeiras do legislativo. 
 

 
A parlamentar também foi eleita 1ª secretária da Mesa Diretora da Casa 
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“Deus provou que estava do meu lado e me deu a sorte de estar vivendo esse momento 
de ser uma das 8 deputadas do Maranhão. Eu fico verdadeiramente honrada e 
agradecida”, declarou. 
 
O Maranhão ganha, além da renovação política, a força da mulher frente a questões 
extremamente relevantes. 
 
Andreia Rezende é esposa do ex-deputado Stenio Rezende e foi eleita com o total de 
47.252 votos. 
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Othelino é aclamado… 

 
 
O deputado estadual Othelino Neto (PCdoB) foi reeleito presidente da nova mesa 
Diretora da Assembleia Legislativa para mais biênio à frente da casa. Othelino foi 
aclamado presidente, assim como toda nova diretoria da Mesa que integraram a chapa 
“Democracia e Igualdade”. 
 
A nova Mesa Diretora da Casa ficou assim composta: Othelino Neto presidente, Glalbert 
Cutrim, PDT – 1º vice-presidente; Detinha, PR – 2ª vice-presidente; Thaysa Hortegal, PP 
– 3ª vice-presidência; Roberto Costa, MDB – 4º vice-presidente; Andreia Rezende, DEM 
– 1ª secretária; Cleide Coutinho, PDT – 2ª secretária; Pará Figueiredo, PSL – 3º secretário 
e Daniela Tema, DEM – 4ª secretária. 
 
Othelino defendeu a harmonia entre os poderes constituídos do Estado e conclamou 
seus pares a superar as disputas políticas, como as que ocorreram na legislatura passada 
para que o Poder Legislativo seja ainda mais forte. O presidente, inclusive, atuou para 
pacificar uma briga interna que ameaçava rachar a oposição por conta da disputa da 4ª 
vice-presidência. 

 

  



 

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: 
Por unanimidade, Roberto Costa é aclamado quarto 

vice-presidente da Assembleia Legislativa 

SITE: https://www.domingoscosta.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 04/02/2019 

Por unanimidade, Roberto Costa é aclamado quarto vice-presidente da Assembleia 
Legislativa 

 
 
Logo após a concorrida cerimônia de posse dos deputados estaduais (19a Legislatura 
2019-2022), ocorrida na manhã desta sexta-feira no Palácio Manoel Beckman, da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, o deputado Roberto Costa (MDB) foi 
aclamado, por unanimidade entre seus pares, quarto vice-presidente da Casa. 
 
O parlamentar concorreu integrando a chapa “Igualdade e Democracia”, encabeçada 
pelo presidente eleito Othelino Neto. A sua indicação ao cargo foi feita pelos deputados 
Oposição da Casa. 
 
Ao final da votação, Roberto Costa fez um agradecimento aos deputados recém-
empossados. “Agradeço a todos os colegas que confiaram o cargo de quarto vice-
presidente a mim, respeitando as proporções entre oposição e situação. Fiquei 
lisonjeado em ter sido indicado pela Oposição como representante na Mesa Diretora da 
Assembleia˜, destacou Costa. 
 
Roberto afirmou que a conquista se deveu, principalmente, ao apoio hipotecado pelos 
antigos e novos deputados. “Importante registrar que tivemos um indício de disputa 
para o cargo, mas tive a felicidade de contar com o apoio maciço e solidariedade dos 
antigos deputados que estiveram comigo na legislatura passada e dos novos, que 
formaram uma corrente na aprovação do meu nome para a quarta vice˜, ressaltou. 
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Outro agradecimento destacado por Roberto Costa foi ao presidente eleito, Othelino 
Neto. Segundo Roberto, o presidente sempre buscou o consenso para a apresentação 
da chapa fechada. “Agradeço, também, o presidente Othelino, que buscou o diálogo e o 
consenso na apresentação de uma chapa fechada, sempre respeitando as opiniões e 
individualidades dos parlamentares”, destacou. 

 


