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“Assembleia seguirá respeitando a pluralidade de posicionamentos”, garante Othelino 

 
 
Na abertura oficial dos trabalhos da 19ª legislatura para o quadriênio 2019-2022, o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), afirmou que o 
Parlamento seguirá cumprindo seu papel com pluralidade e democracia, respeitando os 
diferentes posicionamentos e a vontade da maioria. 
 
“A Casa do Povo será palco de grandes debates políticos sobre o Maranhão e o Brasil. 
Por aqui, passarão todos os grandes projetos de importância para o Estado do 
Maranhão, que serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. Por isso, em alguns 
momentos, os colegas terão posições diferentes, mas, após o debate, a democracia 
deverá prevalecer”, enfatizou o presidente. 
 
Em seu discurso, Othelino reiterou o compromisso da Assembleia Legislativa em 
continuar trabalhando pelos maranhenses. “Continuaremos cumprindo nosso papel 
histórico. Eu costumo dizer que este equilíbrio que existe aqui no Maranhão entre os 
três Poderes e as demais Instituições é fundamental”, completou. 
 
Exemplo para o país 
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Othelino enfatizou, também, a tranquilidade na escolha da Nova Mesa Diretora, um 
exemplo para o país. “Diferentemente do que se viu em outras Casas Legislativas, nossa 
eleição interna transcorreu de forma tranquila, com muita discussão, diálogo e 
consenso, que é o principal”. 
 
Outro bom exemplo citado por Othelino, durante seu discurso, foi a representatividade 
feminina na nova Mesa Diretora, composta, majoritariamente, por mulheres.  “Não é 
nenhum favor, quando um deputado ou uma deputada conquista um lugar na Mesa. São 
nove vagas dos 42 Deputados. Se cinco mulheres estão aqui, é porque souberam se 
articular. E eu faço questão de enfatizar isto, pois é realmente um marco histórico para 
o Maranhão e para o Brasil”, disse. 
 
Boas-vindas 
 
O presidente disse ainda que a renovação de deputados enriquece o Poder Legislativo. 
“Essa mistura dos parlamentares que chegam para o primeiro mandato com aqueles que 
estão entrando para o sétimo, a exemplo dos deputados Arnaldo Melo e Rigo Teles, dá 
pluralidade à Casa. São 42 deputados com origens e formações políticas diferentes. Se 
nós aqui pensássemos de forma parecida ou igual, o Parlamento não cumpriria seu 
papel”, lembrou. 
 
Othelino finalizou seu discurso dando boas-vindas aos parlamentares, enfatizando o 
entusiasmo dos novos e a motivação dos reeleitos. “Pude perceber aquele desejo dos 
deputados de retribuir o carinho e a confiança do povo do Maranhão trabalhando por 
este Estado. Conviveremos bastante, vamos discutir, dialogar, algumas vezes divergir, 
mas sempre ter um convívio com muito carinho, com muito respeito. Afinal de contas, 
indo por um lado ou por outro, nós todos temos um objetivo em comum, que é trabalhar 
pelo povo do Maranhão”, finalizou. 
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Sessão Solene marca abertura dos trabalhos da 19ª legislatura na Assembleia Legislativa 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão realizou, na tarde desta segunda-feira (4), Sessão 
Solene de instalação da 19ª legislatura, com a presença do vice-governador do Estado, 
Carlos Brandão; do desembargador Tayrone José Silva, presidente em exercício do 
Tribunal Regional Eleitoral; do presidente da Câmara Municipal de São Luís, Osmar Filho; 
do conselheiro Raimundo Nonato de Carvalho Lago Júnior, presidente do Tribunal de 
Contas do Estado, e do procurador-geral de Justiça, Luis Gonzaga Martins Coelho, além 
de diversas outras autoridades. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), abriu os 
trabalhos e, em seguida, concedeu a palavra ao vice-governador, Carlos Brandão (PRB), 
que fez a leitura da Mensagem Governamental, encaminhada pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB), com o relato das ações realizadas no período de 2015 a 2018. 
 
Em seu discurso, o vice-governador frisou que o governador Flávio Dino, desde o 
primeiro dia de governo, apresentou um conjunto de iniciativas estruturantes com vistas 
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a modificar a realidade do Maranhão, elegendo quatro eixos estratégicos, os quais se 
articulam e impulsionam todas as demais ações do governo desde 2015. 
 
Avanços 
 
No tocante à educação, Carlos Brandão citou a entrega de 830 escolas dignas, 
alcançando a extraordinária marca de, aproximadamente, uma escola reformada e 
construída ou reconstruída a cada dois dias de governo. Brandão citou ainda que estão 
em funcionamento 13 unidades plenas do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia 
do Maranhão (Iemas) e 36 unidades dos centros educacionais. 
 
Ele citou ainda a área da saúde onde, segundo a Mensagem Governamental, foram 
investidos R$ 206 milhões em obras de construção, reforma e ampliação de unidades 
assistenciais de saúde. 
 
“Criamos uma verdadeira rede de atendimentos em toda a região do Estado. Entregamos 
dez novos hospitais: Chapadinha, Imperatriz, Caxias, Balsas, Bacabal, Pinheiro, Santa 
Inês, Maternidade de Colinas, Hospital de Traumatologia e Ortopedia e Hospital do 
Servidor. Essas obras têm permitido reduzir cada vez mais a pressão por oferta dos 
serviços concentrados na capital. Além disso, o nosso Estado já conta também com 204 
ambulâncias, ajudando a conectar os sistemas de saúde municipais à rede estadual”, 
afirmou o vice-governador. 
 
Carlos Brandão citou, também, diversos avanços com programas como “Mais IDH” e 
“Mais Asfalto”, e anunciou perspectivas positivas para o novo período de governo, 
mesmo diante de um cenário econômico adverso a nível nacional. 
 
Após a leitura da Mensagem Governamental, o presidente da Assembleia Legislativa, 
Othelino Neto, proferiu um discurso de saudação aos deputados e demais integrantes 
da nova Mesa Diretora, além dos convidados 
 
A Sessão Solene contou também com a presença do defensor público-geral do Estado, 
Alberto Bastos; do juiz federal Roberto Veloso; do deputado federal Josimar de 
Maranhãozinho; do diretor tesoureiro da OAB, Caio Saraiva, representando o presidente 
Thiago Diaz; do coronel Marco Antônio Coelho, comandante do Centro de Lançamento 
de Alcântara; do tenente-coronel Luciano Freitas Sousa e Filho, comandante do 24º 
Batalhão de Infantaria de Selva; de Eduardo Jorge Nicolau, corregedor geral do 
Ministério Público do Maranhão; do presidente da Fiema, Edilson Baldez das Neves, e do 
vice-prefeito de São Luís, Júlio Pinheiro, que representou o prefeito Edivaldo Holanda 
Júnior. 
 
Antes da Sessão Solene, realizada no Plenário Deputado Nagib Haickel, foi realizada a 
cerimônia militar, com revista à tropa, no hall do Palácio Manoel Beckman. 
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Transmissão ao vivo 
 
A cerimônia militar e a sessão solene comandada pela nova Mesa Diretora foram 
transmitidas, ao vivo, pela TV Assembleia (canal aberto 51.2 / 17 TVN) e pelo site 
http://www.al.ma.leg.br/tv/. Os internautas também puderam acompanhar a cobertura 
das solenidades pelas redes sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/tv/


 

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: 
Rafael Leitoa é o novo líder do Governo Flávio Dino na 

Assembleia: 

SITE: http://blog.jornalpequeno.com.br/johncutrim 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/02/2019 

Rafael Leitoa é o novo líder do Governo Flávio Dino na Assembleia: 

 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT) será o novo líder do governo Flávio Dino na Assembleia 
Legislativa. 
 
O anúncio foi feito pelo próprio governador após reunião no Palácio dos Leões. 
 
Rafael Leitoa é de Timon e substitui Rogério Cafeteira (não se reelegeu e deve assumir 
uma secretaria) na liderança do governo. 
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Glalbert Cutrim é eleito 1º vice-presidente da Assembleia Legislativa 

 
 
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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Rafael Leitoa é o novo líder do Governo: “É com muita alegria que recebemos esta 
missão” 

 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT) foi escolhido para ser o novo líder do governo na 
Assembleia Legislativa. O pedetista foi anunciado pelo governador Flávio Dino nesta 
segunda-feira (04), por meio das redes sociais. 
 
“É com muita alegria que recebemos esta missão. Flávio Dino, conte conosco, tenha a 
certeza que nosso trabalho será pautado no debate e defesa das pautas do governo e 
diálogo com todos. O Maranhão tem um futuro próspero, conte com meu apoio para 
fortalecer este projeto vencedor”, disse Leitoa. 
 
O nome do deputado foi oficializado em reunião com o presidente da Assembleia 
Legislativa, Othelino Neto, e o secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares. 
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Deputado Rafael Leitoa é o novo líder do governo na Assembleia Legislativa 

 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT) foi escolhido novo líder do governo Flávio Dino na 
Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (4), durante a 
Sessão Solene de abertura dos trabalhos, no Plenário Nagib Haickel. 
 
“Eu me sinto honrado em ter sido escolhido lpara ser o íder do governo na Assembleia 
Legislativa. Além de trabalharmos a pauta em defesa das ações do governo, daremos 
suporte aos projetos e matérias importantes, entre outras coisas, fazendo a 
interlocução com os municípios maranhenses”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar acrescentou que o governo Flávio Dino tem dado certo e, por isso, é 
referendado pelo povo maranhense. “O governo do Maranhão é apontado como o 
melhor do Brasil e, aqui na Assembleia, nós contribuiremos para que esse trabalho 
continue dando suporte, aprovando projetos de leis e, sobretudo, dialogando com a 
sociedade”, finalizou. 
 
Timon 
 
Após ser empossado na última sexta-feira (1º), o deputado Rafael Leitoa (PDT) passou a 
ser o único representante de Timon no Parlamento estadual, fato que não ocorria desde 
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às eleições de 2010. Até a última legislatura, Rafael dividia bancada com o agora ex-
deputado Alexandre Almeida (PSDB), que, na última eleição tentou ser eleito senador da 
república. 
 
A cerimônia foi conduzida pelo deputado Rigo Teles (PV), parlamentar mais longevo da 
Assembleia Legislativa, que empossou os 42 deputados eleitos pelos maranhenses no 
pleito de outubro de 2018. 
 
Representação 
 
A última vez que Timon teve apenas um representante em São Luís foi em 2013, quando 
o então deputado estadual Luciano Leitoa (PSB) renunciou ao mandato para assumir a 
Prefeitura da cidade, ficando apenas Alexandre Almeida com a representação do 
município na capital. Ainda assim, foi por pouco tempo, uma vez que, na Legislatura de 
2015-2018, Rafael Leitoa e Alexandre estiveram juntos na Assembleia Legislativa. 
 
De perfil conciliador, sempre atuando pelo diálogo e com forte presença nos bastidores, 
Rafael Leitoa garantiu investimentos importantes para a população timonense, tais 
como a recuperação do CAIC, a instalação do Colégio Militar, a reforma do Centro da 
Juventude, além de ambulâncias e veículos para a Saúde. 
 
Com atuação destacada no primeiro mandato, a expectativa é que Rafael Leitoa 
produzirá muito mais nos próximos quatro anos, consagrando-se como um grande 
representante de Timon. 

 

  



 

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: 
“Assembleia seguirá respeitando a pluralidade de 

posicionamentos”, garante Othelino na abertura dos 
trabalhos 

SITE: http://www.diegoemir.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/02/2019 

“Assembleia seguirá respeitando a pluralidade de posicionamentos”, garante Othelino 
na abertura dos trabalhos 

 
 
Na abertura oficial dos trabalhos da 19ª legislatura para o quadriênio 2019-2022, o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), afirmou que o 
Parlamento seguirá cumprindo seu papel com pluralidade e democracia, respeitando os 
diferentes posicionamentos e a vontade da maioria. 
 
“A Casa do Povo será palco de grandes debates políticos sobre o Maranhão e o Brasil. 
Por aqui, passarão todos os grandes projetos de importância para o Estado do 
Maranhão, que serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. Por isso, em alguns 
momentos, os colegas terão posições diferentes, mas, após o debate, a democracia 
deverá prevalecer”, enfatizou o presidente. 
 
Em seu discurso, Othelino reiterou o compromisso da Assembleia Legislativa em 
continuar trabalhando pelos maranhenses. “Continuaremos cumprindo nosso papel 
histórico. Eu costumo dizer que este equilíbrio que existe aqui no Maranhão entre os 
três Poderes e as demais Instituições é fundamental”, completou. 
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Exemplo para o país 
 
Othelino enfatizou, também, a tranquilidade na escolha da Nova Mesa Diretora, um 
exemplo para o país. “Diferentemente do que se viu em outras Casas Legislativas, nossa 
eleição interna transcorreu de forma tranquila, com muita discussão, diálogo e 
consenso, que é o principal”. 
 
Outro bom exemplo citado por Othelino, durante seu discurso, foi a representatividade 
feminina na nova Mesa Diretora, composta, majoritariamente, por mulheres.  “Não é 
nenhum favor, quando um deputado ou uma deputada conquista um lugar na Mesa. 
São nove vagas dos 42 Deputados. Se cinco mulheres estão aqui, é porque souberam 
se articular. E eu faço questão de enfatizar isto, pois é realmente um marco histórico 
para o Maranhão e para o Brasil”, disse. 
 
Boas-vindas 
 
O presidente disse ainda que a renovação de deputados enriquece o Poder Legislativo. 
“Essa mistura dos parlamentares que chegam para o primeiro mandato com aqueles 
que estão entrando para o sétimo, a exemplo dos deputados Arnaldo Melo e Rigo 
Teles, dá pluralidade à Casa. São 42 deputados com origens e formações políticas 
diferentes. Se nós aqui pensássemos de forma parecida ou igual, o Parlamento não 
cumpriria seu papel”, lembrou. 
 
Othelino finalizou seu discurso dando boas-vindas aos parlamentares, enfatizando o 
entusiasmo dos novos e a motivação dos reeleitos. “Pude perceber aquele desejo dos 
deputados de retribuir o carinho e a confiança do povo do Maranhão trabalhando por 
este Estado. Conviveremos bastante, vamos discutir, dialogar, algumas vezes divergir, 
mas sempre ter um convívio com muito carinho, com muito respeito. Afinal de contas, 
indo por um lado ou por outro, nós todos temos um objetivo em comum, que é 
trabalhar pelo povo do Maranhão”, finalizou. 
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Wellington do Curso decide por não formar bloco com a oposição e seguirá 
independente 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB), declarou em primeira mão na rádio 
Nova FM 93.1, que decidiu por não formar Bloco com os partidos PV e MDB, os quais 
formam a oposição na Assembleia Legislativa. O parlamentar tucano ficará sozinho, sem 
bloco, assim terá menos tempo de tribuna e ficará fora das comissões parlamentares. 
 
Wellington lembrou mais uma vez que não é dinista e nem sarneysta, por isso optou por 
seguir na independência da Assembleia Legislativa. O deputado disse que não tem 
problema algum com Adriano Sarney (PV) e César Pires (PV), mas por formarem um 
grupo heterogêneo com a presença ainda de Rigo Teles (PV), Roberto Costa (MDB) e 
Arnaldo Melo (MDB), não faz muito sentido compor esse bloco. 
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Dr 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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Duarte Junior vai mostrar que a política pode ser feita de forma diferente; confira 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nJpJdltXUhM
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Deputada Ana do Gás toma posse para seu segundo mandato 

Na manhã da última sexta-feira (1º), Ana do Gás (PCdoB)) foi empossada para seu 
segundo mandato como deputada estadual na Assembleia Legislativa do Maranhão. O 
evento aconteceu no Plenário Nagib Haickel, onde os 42 deputados eleitos e reeleitos 
oficializaram o início da 19ª Legislatura. 
 

 
 
“Trata-se de um momento muito especial, ser reeleita é a confirmação do seu trabalho. 
Agradeço a todos os maranhenses e manifesto a minha gratidão aos que me deram o 
meu segundo mandato, aproveito para reafirmar o meu compromisso de honrar a 
confiança em mim depositada”, afirmou Ana do Gás. 
 
A cerimônia contou 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. 
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“MDB deve superar a política tradicional”, diz Roberto Costa… 

Deputado estadual e candidato à presidência da legenda diz que procura um outsider 
para a disputa de 2020 em São Luís; e cita o juiz federal Roberto Veloso e a presidente 
do Iphan, Kátia Bogéa, como opções dentro deste perfil. 
 

 
Roberto Costa quer um novo MDB a partir de 2019, sem espaços para velhas políticas tradicionais 

 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) fez ontem uma espécie de balanço da vida 
política maranhense e admitiu que o seu partido precisa se renovar nos métodos e nos 
conceitos. 
 
Em conversa exclusiva com o titular do blog Marco Aurélio D’Eça, Costa disse que as 
lideranças emedebistas precisam entender que a política se renovou em todos os níveis 
e não há mais espaços para para posturas tradicionais. 
 
– O recado das urnas foi claro; o recado da disputa no Senado, mais claro ainda. Lá, os 
jovens senadores derrotaram as grandes raposas históricas. É mais um rescaldo do que 
vem ocorrendo nas urnas desde 2016 – avaliou o parlamentar. 
 
Candidato a presidente do MDB estadual, Roberto Costa disse que, se vencer, vai chamar 
personalidades de fora da política para representar o partido nas eleições de 2020. 
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Ele cita nomes como o do juiz federal Roberto Velo e da presidente do Iphan, Kátia 
Bogéa, que têm perfil de outsider’s, ou seja, de fora da política. 
 
– Aqui mesmo no Maranhão, o MDB precisa repensar seu projeto e sua postura. O 
partido precisa ser independente, mas não fazer oposição por oposição. O momento é 
outro – pondera. 
 
Com relação à disputa interna no MDB, Costa acredita que a data, prevista para o dia 17, 
deva ser adiada mais uma vez. 
 
Mas esta é uma outra história… 
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Parlamentar, que será o único representante de Timon nesta legislatura foi anunciado 
pelo vice-governador Carlos Brandão, durante sessão solene 

 
Rafael Leitoa com Othelino Neto: único representante de Timon e líder do governo 

 
O vice-governador Carlos Brandão (PRB) anunciou na tarde desta segunda-feira, 4 o 
deputado Rafael Leitoa (PDT) como novo líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na 
Assembleia Legislativa. 
 
Brandão representou o governo na sessão solene e informou a Casa da decisão. 
 
Leitoa vai comandar uma bancada de cerca de 37 parlamentares. 
 
– O deputado Rafael atuou de forma decisiva para aprovação destas medidas na 
Legislatura passada. Tenho certeza que agora na condição de líder ele será um porta-voz 
dessa visão do governo do rumo que o Maranhão deve permanecer a trilhar, na direção 
correta buscando o cumprimento de metas sociais – reforçou o governador Flávio Dino, 
durante a indicação, que ocorreu no Palácio dos Leões. 
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Único representante de Timon nesta legislatura na Assembleia Legislativa, Rafael Leitoa 
vai para o segundo mandato de deputado estadual. 
 
A última vez que Timon teve apenas um representante em São Luís foi em 2013, quando 
o então deputado estadual Luciano Leitoa (PSB) renunciou ao mandato para assumir a 
Prefeitura da Cidade, ficando apenas Alexandre Almeida com a representação do 
município na capital. 
 
Ainda assim foi por pouco tempo, uma vez que na legislatura de 2015-2018 Rafael Leitoa 
e Alexandre estiveram juntos na Assembleia Legislativa. 
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Glalbert Cutrim agora é o 1º vice da Assembléia… 

 
 
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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Deputado Wellington vai de bicicleta para a primeira sessão na Assembleia Legislativa 
do Maranhão 

 
Wellington na entrada do Palácio Manuel Beckman, sede da Assembleia Legislativa 

 
O deputado estadual Wellington do Curso, que é cicloativista, chegou, na manhã desta 
terça-feira (5), à Assembleia Legislativa de bicicleta, um meio de locomoção comumente 
utilizado pelo parlamentar. 
 
Ao ser questionado sobre o por que de preferir bicicleta a carro, o deputado Wellington 
destacou seus projetos de vida sustentável. 
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Cicloatvista, Wellington defende a bicicleta como meio de transporte saudável e sustentável 

 
“A bicicleta deixou de ser apenas lazer e esporte para voltar a ser meio de transporte e, 
dessa forma, se mostra uma excelente alternativa de locomoção. Menos tempo sendo 
gasto em engarrafamento, emissão zero de gás carbônico, além de mais saúde e 
qualidade de vida. Sempre que posso utilizo a bicicleta. Como parlamentar, luto para que 
tanto em São Luís quanto em outros municípios haja mais ciclovias e, assim, os ciclistas 
sejam respeitados. A vocês, deixo o convite: experimentem se locomover de bicicleta. É 
libertador!”, disse Wellington. 
 
Além da mobilidade urbana, o deputado Wellington também é defensor de uma 
educação pública de qualidade, dos servidores públicos, da saúde, da segurança pública, 
dos animais, dos direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, entre outros. 
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“Assembleia continuará respeitando a pluralidade de posicionamentos”, garante 
Othelino na abertura dos trabalhos 

 
Othelino disse que a Casa do Povo será palco de grandes debates políticos sobre o Maranhão 

 
Na abertura oficial dos trabalhos da 19ª legislatura para o quadriênio 2019-2022, o 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), afirmou que o 
Parlamento seguirá cumprindo seu papel com pluralidade e democracia, respeitando os 
diferentes posicionamentos e a vontade da maioria. 
 
“A Casa do Povo será palco de grandes debates políticos sobre o Maranhão e o Brasil. 
Por aqui, passarão todos os grandes projetos de importância para o Estado do 
Maranhão, que serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. Por isso, em alguns 
momentos, os colegas terão posições diferentes, mas, após o debate, a democracia 
deverá prevalecer”, enfatizou o presidente. 
 
Em seu discurso, Othelino reiterou o compromisso da Assembleia Legislativa em 
continuar trabalhando pelos maranhenses. “Continuaremos cumprindo nosso papel 
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histórico. Eu costumo dizer que este equilíbrio que existe aqui no Maranhão entre os 
três Poderes e as demais Instituições é fundamental”, completou.   
 
Exemplo para o país 
 
Othelino enfatizou, também, a tranquilidade na escolha da Nova Mesa Diretora, um 
exemplo para o país. “Diferentemente do que se viu em outras Casas Legislativas, nossa 
eleição interna transcorreu de forma tranquila, com muita discussão, diálogo e 
consenso, que é o principal”. 
 
Outro bom exemplo citado por Othelino, durante seu discurso, foi a representatividade 
feminina na nova Mesa Diretora, composta, majoritariamente, por mulheres.  “Não é 
nenhum favor, quando um deputado ou uma deputada conquista um lugar na Mesa. São 
nove vagas dos 42 Deputados. Se cinco mulheres estão aqui, é porque souberam se 
articular. E eu faço questão de enfatizar isto, pois é realmente um marco histórico para 
o Maranhão e para o Brasil”, disse. 
 
Boas-vindas 
 
O presidente disse ainda que a renovação de deputados enriquece o Poder Legislativo. 
“Essa mistura dos parlamentares que chegam para o primeiro mandato com aqueles que 
estão entrando para o sétimo, a exemplo dos deputados Arnaldo Melo e Rigo Teles, dá 
pluralidade à Casa. São 42 deputados com origens e formações políticas diferentes. Se 
nós aqui pensássemos de forma parecida ou igual, o Parlamento não cumpriria seu 
papel”, lembrou.   
 
Othelino finalizou seu discurso dando boas-vindas aos parlamentares, enfatizando o 
entusiasmo dos novos e a motivação dos reeleitos. “Pude perceber aquele desejo dos 
deputados de retribuir o carinho e a confiança do povo do Maranhão trabalhando por 
este Estado. Conviveremos bastante, vamos discutir, dialogar, algumas vezes divergir, 
mas sempre ter um convívio com muito carinho, com muito respeito. Afinal de contas, 
indo por um lado ou por outro, nós todos temos um objetivo em comum, que é trabalhar 
pelo povo do Maranhão”, finalizou. 
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Oposição esvaziada e desunida 

 
 
O governador Flávio Dino iniciou seu segundo mandato tendo uma oposição frágil e 
desarticulada. Nesta segunda-feira, o que já era tido com fraco ficou ainda mais 
debilitada com o anúncio da retirada do professor Wellington do Curso do bloco 
oposicionista, hoje reduzido a apenas quatro parlamentares. 
 
O MDB que já foi um partido mediano em termos de representação no legislativo 
estadual teve sua bancada reduzida de quatro para apenas dois parlamentares, Arnaldo 
Melo e Roberto Costa. Na Câmara Federal dos 18 deputados eleitos, apenas, João 
Marcelo e Hildo Rocha, dois parlamentares de baixo clero e que em nada tem ajudado o 
Maranhão, conseguiram a reeleição. 
 
Para piorar ainda mais a situação da legenda no Maranhão, o cacique maior da  brasileira, 
José Sarney, viu as raposas Edison Lobão e João Alberto perderam os mandatos para dois 
aliados de Dino, toda a velharia  do MDB foi rejeitada nas urnas, engoliu a derrota de 
Renan Calheiros e teve que se contentar em vê  Davi Alcolumbre ser eleito ser presidente 
do Senado e o fim do poderio poder de fogo do partido reduzido a cinzas. 
 
O PV, partido co-irmão do MDB e comandado no Estado pela família Sarney está 
reduzido a Adriano Sarney, César Pires e Rigo Teles, sendo que este último nunca esteve 
na oposição e sempre procurou se alinhar com o governo, independente da coloração 
ideológica do governante. Roberto Costa é outro que passou quatro anos votando no 
governo e não se mostra disposto a fazer coro com Adriano. 
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Brandão reafirma compromisso do Governo em trabalhar em parceria com o Legislativo 

 
 
O vice-governador Carlos Brandão participou da sessão solene que marcou o início dos 
trabalhos da 19ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão, na tarde desta 
segunda-feira (4). A abertura das discussões para o exercício de 2019 foi realizada pelo 
deputado Othelino Neto, reconduzido ao cargo de presidente da Casa. 
 
O discurso de Carlos Brandão teve início com a leitura de uma mensagem do governador 
Flávio Dino aos deputados estaduais do Maranhão. Nela, ele agradeceu o povo do 
Maranhão pela confiança de mais um mandato como chefe do Executivo Estadual e 
congratulou parlamentares eleitos e reeleitos renovando o compromisso com o efetivo 
exercício de harmonia entre os poderes, de forma isenta, republicana e democrática. 
 
“Esta mensagem, além de cumprir uma exigência legal prevista em nossa Constituição 
Estadual, visa demonstrar o resultado do esforço coletivo que realizamos nos últimos 
anos, bem como as nossas propostas para o próximo quadriênio, que foram amplamente 
discutidas com a população maranhense”, ressaltou a mensagem enviada pelo 
governador Flávio Dino aos deputados estaduais. 
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Em sua mensagem, ele lembrou que, apesar das finanças públicas da União e dos entes 
subnacionais passarem por uma situação delicada, decorrente de uma profunda crise 
econômica e política, que fragilizou a capacidade dos órgãos públicos de enfrentar os 
problemas socioeconômicos, “finalizo a gestão 2015/2018 com a sensação de dever 
cumprido”. 
 
“Realizamos grandes avanços no estado e, ao final, fomos reconhecidos, pela terceira 
vez consecutiva, como o ente estadual que mais cumpriu o programa de governo. 
Alcançamos a marca do 1º lugar nacional, com expressivos 95% de execução de nossas 
propostas, segundo o portal G1”, frisou. 
 
Por meio de uma gestão proba e atuante, o Governo teve como marca a inclusão e a 
sensibilidade às causas sociais. Na mensagem, o governador lembrou dos feitos nas 
áreas da educação, saúde, segurança pública, infraestrutura, e do combate às 
desigualdades sociais com a implantação do Plano Mais IDH. 
 
Carlos Brandão reforçou o discurso enviado pelo governador afirmando que, nos 
próximos quatro anos, o Governo terá como foco o combate às desigualdades sociais, à 
corrupção e o trabalho para manter o equilíbrio fiscal. 
 
“A gente precisa buscar cada vez mais esse equilíbrio fiscal para que a gente possa 
implementar esses 65 compromissos registrados em cartório. E com isso nós vamos 
continuar fazendo, ampliando o número de escolas, o número de IEMAs, todos esses 
compromissos que a gente assumiu com a população do Maranhão”, sublinhou. 
 
Carlos Brandão realçou também a importância da harmonia entre os Poderes Executivo 
e Legislativo. “Aqui é a casa do debate, é a casa das discussões, nós encaminhamos para 
cá as propostas de interesse da população, aqui realmente são debatidas e apresentadas 
propostas para as suas emendas e o governo tem demonstrado essa parceria importante 
para o nosso Estado”, disse Brandão, desejando sorte aos deputados eleitos e reeleitos. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, afirmou que o início de toda 
legislatura é relevante porque é pela Assembleia que passam todos os grandes projetos 
de importância para o Maranhão e que serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. 
“Como fizemos nos últimos 4 anos, agora vamos procurar fazer muito mais pelo nosso 
estado. A Assembleia é fundamental para a construção de um estado mais justo e cada 
vez menos desigual”, disse. 
 
Othelino encerrou seu discurso enfatizando o protagonismo das mulheres na Casa, pois 
elas ocupam a maioria das nove cadeiras da Mesa Diretora. Para ele, isso é um marco 
histórico e exemplo para o Brasil, assim como o clima de harmonia e democracia em que 
se deu a eleição na Assembleia. “Mandamos bons recados para o Brasil”, concluiu o 
presidente. 
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“Assembleia seguirá respeitando a pluralidade de posicionamentos”, garante Othelino 
Neto 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
afirmou na abertura oficial dos trabalhos da 19ª legislatura para o quadriênio 2019-2022 
que o Parlamento seguirá cumprindo seu papel com pluralidade e democracia, 
respeitando os diferentes posicionamentos e a vontade da maioria. 
 
“A Casa do Povo será palco de grandes debates políticos sobre o Maranhão e o Brasil. 
Por aqui, passarão todos os grandes projetos de importância para o Estado do 
Maranhão, que serão decisivos e impactarão na vida das pessoas. Por isso, em alguns 
momentos, os colegas terão posições diferentes, mas, após o debate, a democracia 
deverá prevalecer”, enfatizou o presidente. 
 
Em seu discurso, Othelino reiterou o compromisso da Assembleia Legislativa em 
continuar trabalhando pelos maranhenses. “Continuaremos cumprindo nosso papel 
histórico. Eu costumo dizer que este equilíbrio que existe aqui no Maranhão entre os 
três Poderes e as demais Instituições é fundamental”, completou. 
 
Exemplo para o país 
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Othelino enfatizou, também, a tranquilidade na escolha da Nova Mesa Diretora, um 
exemplo para o país. “Diferentemente do que se viu em outras Casas Legislativas, nossa 
eleição interna transcorreu de forma tranquila, com muita discussão, diálogo e 
consenso, que é o principal”. 
 
Outro bom exemplo citado por Othelino, durante seu discurso, foi a representatividade 
feminina na nova Mesa Diretora, composta, majoritariamente, por mulheres.  “Não é 
nenhum favor, quando um deputado ou uma deputada conquista um lugar na Mesa. São 
nove vagas dos 42 Deputados. Se cinco mulheres estão aqui, é porque souberam se 
articular. E eu faço questão de enfatizar isto, pois é realmente um marco histórico para 
o Maranhão e para o Brasil”, disse. 
 
Boas-vindas – O presidente disse ainda que a renovação de deputados enriquece o 
Poder Legislativo. “Essa mistura dos parlamentares que chegam para o primeiro 
mandato com aqueles que estão entrando para o sétimo, a exemplo dos deputados 
Arnaldo Melo e Rigo Teles, dá pluralidade à Casa. São 42 deputados com origens e 
formações políticas diferentes. Se nós aqui pensássemos de forma parecida ou igual, o 
Parlamento não cumpriria seu papel”, lembrou. 
 
Othelino finalizou seu discurso dando boas-vindas aos parlamentares, enfatizando o 
entusiasmo dos novos e a motivação dos reeleitos. “Pude perceber aquele desejo dos 
deputados de retribuir o carinho e a confiança do povo do Maranhão trabalhando por 
este Estado. Conviveremos bastante, vamos discutir, dialogar, algumas vezes divergir, 
mas sempre ter um convívio com muito carinho, com muito respeito. Afinal de contas, 
indo por um lado ou por outro, nós todos temos um objetivo em comum, que é trabalhar 
pelo povo do Maranhão”, finalizou. 
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Marco Aurélio será o líder do Bloco Governista 

 
Deputado Professor Marco Aurélio é o novo líder do bloco governista 

 
O deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) deverá ser anunciado na sessão desta 
terça-feira (05) como novo líder da bancada do governo no plenário da Assembleia 
Legislativa. Embora seja considerado uma espécie de unanimidade, o parlamentar 
comunista colhia assinaturas durante a abertura dos trabalhos nesta tarde de segunda-
feira (04) para assumir com aval de todos que compõem o grupo. 
 
“Deputado, se o senhor é considerado um nome de consenso no bloco, porque ainda 
colher assinaturas”, questionou o titular deste blog. Aurélio observou que a indicação da 
liderança do bloco é uma escolha feita entre os parlamentares, sem interferência do 
Palácio dos Leões, por isso é importante para ele que todos assinem o manifesto de 
apoio. Até o final da tarde de hoje, o deputado já havia colhido as 26 assinaturas do bloco 
que comandará referendando sua condição de líder. 
 
Professor Marco Aurélio, uma das boas revelações da legislatura passada, deverá 
comandar um bloco composto de 26 deputados filiados ao PCdoB, PDT, DEM, PSB, PROS, 
PTB, PRTB, PSL PT e PRB. Já PP e Solidariedade formarão um bloquinho também 
governista. O bloco de oposição ao governo contará apenas Arnaldo Melo (MDB), 
Adriano Sarney (PV), César Pires (PV), Roberto Costa (MDB) e Wellington do Curso 
(PSDB). 
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Flávio Dino oficializa Rafael Leitoa como novo Líder do Governo 

 
Deputado Rafael Leitoa é o novo líder do governo 

 
Agora é oficial! O governador Flávio Dino acaba da confirmar o deputado Rafael Leitoa 
(PDT) como novo líder do governo no plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
Leitoa substituirá Rogério Cafeteira, que não conseguiu a reeleição e está cotado par 
assumir um cargo no primeiro escalão. 
 
O anúncio foi feito pelo governador Dino momento antes da solenidade de abertura dos 
trabalhos legislativos. Rafael chegou acompanhado do deputado Marcelo Tavares (PSB) 
já nomeado. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, também 
esteve presente no momento do anúncio do pedetista na liderança. 
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O presidente da Assembleia Legislativa esteve presente no anúncio do novo líder 
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Deputado Rafael Leitoa é o novo líder do governo na Assembleia Legislativa 

 
Deputado Rafael Leitoa 

 
O deputado Rafael Leitoa (PDT) foi escolhido novo líder do governo Flávio Dino na 
Assembleia Legislativa. O anúncio foi feito na tarde desta segunda-feira (4), durante a 
Sessão Solene de abertura dos trabalhos, no Plenário Nagib Haickel. 
 
“Eu me sinto honrado em ter sido escolhido lpara ser o íder do governo na Assembleia 
Legislativa. Além de trabalharmos a pauta em defesa das ações do governo, daremos 
suporte aos projetos e matérias importantes, entre outras coisas, fazendo a 
interlocução com os municípios maranhenses”, disse Rafael Leitoa. 
 
O parlamentar acrescentou que o governo Flávio Dino tem dado certo e, por isso, é 
referendado pelo povo maranhense. “O governo do Maranhão é apontado como o 
melhor do Brasil e, aqui na Assembleia, nós contribuiremos para que esse trabalho 
continue dando suporte, aprovando projetos de leis e, sobretudo, dialogando com a 
sociedade”, finalizou. 
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Dr. Yglésio apresenta projeto de incentivo fiscal em benefício da saúde do MA 

 
Deputado Dr. Yglésio 

 
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. 
 
Dr. Yglésio 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. 
 
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”, 
disse. 
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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). 
 
Primeiro Projeto de Lei de 2019 
 
O primeiro Projeto de Lei 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. 
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Wendell Lages é empossado e assume primeiro mandato como deputado 

 
Deputado Wendell Lages 

 
Em solenidade ocorrida na última sexta-feira (1°), o deputado estadual Wendell Lages 
(PMN) tomou posse para assumir o primeiro mandato na Assembleia Legislativa do 
Maranhão. O evento reuniu os 42 parlamentares eleitos em outubro do ano passado e 
contou com a presença do governador do Estado e diversas autoridades. 
 
Expoente da nova geração de políticos, Wendell chega ao parlamento estadual 
comprometido com a renovação e com uma nova forma de fazer política, exposta pela 
sociedade nas urnas no último processo eleitoral. 
 
Eleito com 22.989 votos, o jovem deputado percorreu o Maranhão e, por isso, tem 
propriedade de quem conhece os vários cantos do Estado. Ele foi votado em 157 
municípios. 
 
“Com o coração cheio de gratidão e a vontade de servir o nosso povo reafirmo o 
compromisso de honrar a confiança de cada maranhense que acreditou na nossa 
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palavra e confiou no nosso novo jeito de fazer política. Renovamos juntos e agora o 
trabalho está só começando”, disse o parlamentar através de suas redes sociais. 
 
Empresário promissor, Wendell Lages chega à Assembleia com disposição e 
comprometimento para marcar sua passagem pelo Legislativo Estadual, com um 
mandato participativo, atuante e propositivo às demandas e anseios do povo 
maranhense. 
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Duarte Jr. toma posse e inicia oficialmente a luta por mais direitos 

 
Deputado Duarte Jr. na companhia da sua família 

 
Deputado estadual mais votado da história de São Luís e terceiro do Estado com 65.144 
votos, Duarte Jr. tomou posse nesta sexta (1º), reafirmando seu compromisso de 
transformar o Maranhão por meio 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 rodeado 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. 
 



 

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 

Uma das novidades do seu mandato será a participação popular direta por meio de 
audiências públicas nos bairros e 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. 
 
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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Márcio Honaiser é empossado para representar a força do setor produtivo 

 
Deputado Márcio Honaiser 

 
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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Mical Damasceno inicia o seu primeiro mandato de deputada no Maranhão 

 
Deputada Mical Damasceno 

 
A mais votada da sua coligação, eleita com 30.693 votos válidos pelo Partido Trabalhista 
Brasileiro (PTB), Mical Damasceno foi empossada nesta sexta-feira (1°) no cargo de 
deputada estadual em solenidade realizada na Assembleia Legislativa do Maranhão, 
reafirmando o compromisso de lutar pelos maranhenses que lhe confiaram esse 
mandato. 
 
Com forte influência na comunidade evangélica, Mical Damasceno atribuiu a sua vitória 
a Deus e ao cidadão maranhense. 
 
“Estou muito feliz com esta conquista e com este mandato, que tem como principal 
objetivo ouvir e atender as demandas da nossa população. Honrarei todos os votos 
recebidos, trabalhando pela nossa baixada e por todo o Maranhão”, disse a 
parlamentar. 
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Na ocasião, estiveram presentes o Pastor, Pedro Aldi Damasceno, Pr. Guimarães 
Coutinho, Pr. Jackson Douglas, Pr. Caetano Jorge, entre outros representantes das 
Assembleias de Deus do Maranhão, alinhando com a deputada o acordo de representar 
a Voz Cristã. 
 
Missão Parlamentar 
 
Com base nos princípios cristãos, Mical Damasceno tem como bandeiras de luta a defesa 
da família, a assistência social, entre outras ações em prol do desenvolvimento do estado 
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Fábio Macedo toma posse para seu segundo mandato na Assembleia 

 
Deputado Fábio Macedo acompanhado da sua família 

 
Fábio Macedo (PDT) foi empossado, na manhã desta sexta-feira (1o), para seu segundo 
mandato como deputado estadual na Assembleia Legislativa do Maranhão. O evento 
aconteceu no Plenário Nagib Haickel, onde os deputados eleitos e reeleitos oficializaram 
o início da 19ª legislatura. A sessão também contou com a presença do governador Flávio 
Dino (PCdoB). 
 
Com a posse, Macedo reafirmou mais uma vez seu compromisso com a população 
maranhense. “Hoje, com muita alegria e esperança, damos início a mais uma 
legislatura, onde, pela segunda vez, assumo como representante do nosso povo. 
Assim, prometo manter, defender e cumprir a nossa Constituição, assim como 
desempenhar, com lealdade, dedicação e ética, o mandato que me foi confiado”, 
enfatizou. 
 
Durante a cerimônia, o governador Flávio Dino aproveitou a ocasião para congratular os 
deputados e ainda chamou atenção para o trabalho de grande importância exercido 
pelos parlamentares. 
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“As senhoras e os senhores são guardiões desse tesouro, do voto popular das regiões, 
dos municípios, das categorias, das religiões, das igrejas, das classes sociais. São 
guardiões de décadas das suas próprias biografias, de séculos da história deste 
parlamento e da história do Maranhão. Desejo sucesso a todos, aos que apoiarão o 
governo e aqueles que farão oposição”, afirmou o governador. 
 
Participaram do evento o presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, 
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos; o presidente em exercício do 
Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Cleones Carvalho Cunha; além de prefeitos, 
secretários estaduais, amigos e familiares dos deputados. 
 
Trajetória Política 
 
Fábio Macedo foi eleito deputado estadual pela primeira vez em 2014 e reeleito para 
seu segundo mandato em 2018, pelo Partido Democrático Trabalhista (PDT). Na 
Assembleia Legislativa, o parlamentar já ocupou o cargo de vice-presidente da Mesa 
Diretora, foi presidente das Comissões de Ética e Segurança e, atualmente, ocupa o cargo 
de vice-presidente. Também teve destaque liderando a Frente Parlamentar em Defesa 
das Rodovias do Maranhão, lutando pela reestruturação das rodovias federais que 
perpassam o estado. 
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Após a posse de deputados, as atenções se voltam para mudanças no Governo 

 
 
Com a posse dos 42 deputados estaduais e dos 18 deputados federais, as atenções da 
mídia voltam para as mudanças nas secretarias do Governo do Estado. 
 
Prometido pelo próprio governador Flávio Dino (PCdoB), a mimi-reforma administrativa 
está prevista para a segunda semana de fevereiro e vai servir para contemplar os aliados 
que não estão no governo. 
 
A continuação de alguns secretários já está dada como certa, principalmente nas maiores 
pastas como Educação, Saúde, Segurança e Infraestrutura. 
 
Nesta reforma, o que se sabe, é que pelo menos três deputados estaduais devem ser 
chamados para assumir postos no governo. A informação foi confirmada pelo deputado 
Marcelo Tavares (PSB), que tomou posse, mas deve ser chamado para reassumir a Casa 
Civil, abrindo a vaga para o deputado Edivaldo Holanda assumir. 
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Rafael Leitoa é escolhido novo líder do governo na Assembleia Legislativa 

 
Rafael Leitoa foi apresentado como o novo líder do Governo no poder legislativo 

 
O governador Flávio Dino recebeu, na tarde desta segunda-feira (4), no Palácio dos 
Leões, o presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), Othelino Neto 
(PCdoB) e o deputado estadual Rafael Leitoa (PDT). Na ocasião, Leitoa foi apresentado 
como o novo líder do Governo no poder legislativo. 
 
Na condição de líder, o parlamentar tem o desafio de ser o porta-voz do Poder Executivo 
para os 42 deputados estaduais do Maranhão, além de trabalhar para a aprovação de 
projetos de leis que contribuam para o desenvolvimento do estado e promovam justiça 
social. 
 
Para o governador Flávio Dino, a experiência de Rafael Leitoa, que já faz parte da base 
do Governo desde 2015, irá colaborar para o bom andamento da agenda de trabalho 
proposta pela gestão estadual, que já foi legitimada pela sociedade maranhense. 
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“Tenho certeza que, agora como líder, o deputado Rafael Leitoa será um porta-voz da 
visão do Governo acerca dos rumos que o Maranhão deve permanecer a trilhar, 
buscando o cumprimento de metas sociais, que ampliem os direitos da população”, 
assegurou o governador Flávio Dino. 
 
O deputado estadual Marcelo Tavares (PSB) também acompanhou a agenda. 
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Mulheres são maioria na Mesa Diretora da Alema 

 
Bem articuladas em suas bases e nos seus partidos, as novas deputadas estaduais ganham destaques e darão  
o tom nas sessões e pautas do legislativo maranhense 

 
As novas deputadas estaduais chegaram à Assembleia Legislativa e já ganharam papéis 
de destaque. Elas são maioria na Mesa Diretora da Alema, eleita dia 1º de fevereiro, no 
início dos trabalhos legislativos. Dos nove cargos da Mesa Diretora, cinco serão ocupadas 
por mulheres. 
 
O presidente reeleito Othelino Neto (PCdoB), terá a companhia da deputada estadual, 
Detinha, eleita pelo PR, que ocupara a 2ª vice-presidente; Dra. Thaiza Hortegal, eleita 
pelo PP, ocupara a 3ª vice-presidente; Andréia Rezende, eleita pelo DEM, ocupará a 1ª 
secretária; Dra. Cleide Coutinho, eleita pelo PSB, ocupará a 2ª secretária e Daniella Tema, 
eleita pelo DEM, vai ocupar 4ª secretária. 
 
Bem articuladas em suas bases e nos seus partidos, as novas deputadas estaduais 
ganham destaques e darão o tom nas sessões e pautas do legislativo maranhense. 
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Rafael Leitoa confirmado como líder do governo Flávio Dino na Assembleia 

 
 
O deputado estadual Rafael Leitoa (PDT) foi confirmado nesta segunda-feira (4) como 
novo líder do governo Flávio Dino (PCdoB) na Assembleia Legislativa. 
 
Nos últimos quatro anos, o posto foi ocupado pelo ex-deputado Rogério cafeteira (PSB), 
que não conseguiu se reeleger. 
 
Para selar a escolha, ele foi recebido em audiência no Palácio dos Leões pelo governador. 

 

  



 

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: 
Timon presente: Único representante de Timon na AL, 

Rafael Leitoa será líder do governo Dino 

SITE: http://blogdorobertlobato.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/02/2019 

Habilidoso politicamente, bem relacionado com os seus colegas de plenário, bom 
tribuno, enfim, tudo indica que Rafael Leitoa vai tirar de letra a missão de liderar a 
bancada governista pelos próximos dois anos. 

 
 
A partir de ontem, segunda-feira, 4, o deputado Rafael Leitoa passou a ser o único 
representante de Timon na Assembleia Legislativa do Maranhão. Até a última legislatura 
Rafael dividia bancada com o agora ex-deputado Alexandre Almeida (PSDB), que nas 
eleições de 2018 tentou uma vaga de senador da República, não obteve êxito. 
 
Além de único representante de Timon, um dos maiores e mais importantes municípios 
do Maranhão, o Rafael carregará sobre os ombos a responsabilidade política de ser o 
líder do governo Flávio Dino (PCdoB) no parlamento maranhense. 
 
O anúncio foi feito pelo governador Flávio Dino, na tarde desta segunda-feira, 4, no 
Palácio dos Leões, em ato que contou com a presença do próprio Rafael Leitoa, além do 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB) e o deputado 
estadual Marcelo Tavares (PSB). 
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“Tenho certeza que, agora como líder, o deputado Rafael Leitoa será um porta-voz da 
visão do Governo acerca dos rumos que o Maranhão deve permanecer a trilhar, 
buscando o cumprimento de metas sociais, que ampliem os direitos da população”, 
assegurou o governador Flávio Dino. 
 
Habilidoso politicamente, bem relacionado com os seus colegas de plenário, bom 
tribuno, enfim, tudo indica que Rafael Leitoa vai tirar de letra a missão de liderar a 
bancada governista pelos próximos dois anos. 
 
O Blog do Robert Lobato deseja sucesso para o deputado timonense. 
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“Nós mandamos bons recados para o Brasil”, diz Othelino Neto sobre Assembleia 

 
 
Em seu discurso na sessão solene que marcou o início dos trabalhos da 1ª Sessão 
Legislativa da 19ª Legislatura da Assembleia, o presidente da Casa Othelino Neto 
ressaltou os recados enviados do Maranhão para todo o Brasil. 
 
Primeiro ele destacou a forma respeitosa, “compreendendo as posições de cada um”, a 
como aconteceu a eleição interna na Assembleia, “com muita discussão, com muito 
diálogo, mas chegando ao entendimento e deixando a Casa unida, o que é o principal”. 
 
“Nós mandamos bons recados para o Brasil, afinal de contas, nós vimos algumas cenas 
lamentáveis em alguns momentos quando se estava definindo o comando das Casas 
Parlamentares”, exemplificou Othelino, ao se referir à votação, sobretudo, no Senado. 
 
Para ele, o Maranhão manda este bom exemplo para o Brasil, assim como manda 
quando hoje tem na história a maior representatividade feminina na Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
“Agora a Mesa Diretora é composta, majoritariamente, por mulheres. São cinco 
mulheres e quatro homens, este é um feito histórico, onde concretamente a mulher vai 
ocupando mais os seus espaços de poder”, enfatizou o presidente. 
 
Othelino Neto foi certeiro ao afirmar que, do Maranhão, saem bons exemplos para um 
Brasil rachado e beligerante. 
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Oposição na Assembleia inicia legislatura reduzida e rachada 

 
 
Tem início na tarde de hoje os trabalhos da 1ª Sessão Legislativa da 19ª Legislatura da 
Assembleia. Com uma renovação de mais de 50%, a Casa terá como peculiaridade a 
redução da oposição e o racha já existente entre eles.  
 
Desde a escolha para quem ocuparia o cargo de 4º vice-presidente da Assembleia, a nova 
oposição já vem batendo cabeça. Roberto Costa (MDB), o eleito, e Arnaldo Melo (MDB) 
se digladiaram até o fim e demonstraram a ruptura existente no pequeno bloco de 
oposição.  
 
Além deles, farão contraposição ao governo os deputados Adriano (PV) – ex-Sarney –, 
César Pires (PV), Rigo Teles (PV) e Wellington do Curso (PSDB). Nomes como Andrea 
Murad, Edilázio Júnior, Eduardo Braide e Sousa Neto faziam ferrenha oposição na 
legislatura passada, mas deixam a Casa.  
 
Apesar de conter apenas seis nomes, a briga por protagonismo no bloco de oposição 
deverá ser grande. O racha logo na escolha de uma vaga na Mesa Diretora evidencia isso. 
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Imperatriz em alta: Marco Aurélio lidera blocão e Rildo Amaral o bloquinho governista 

 
 
Os dois principais representantes de Imperatriz na Assembleia Legislativa ganharam 
papel de destaque na formação dos blocos. O deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB) 
será líder do blocão governista, formado por 10 partidos e Rildo Amaral (SD), do 
bloquinho, com dois partidos. Os dois líderes são ex-vereadores de Imperatriz. 
 
Já ambientado com os embates na Assembleia Legislativa e atuação destaca na Comissão 
de Constituição e Justiça na legislatura passada, Professor Marco Aurélio (PCdoB) vai 
comandar o blocão governista com 26 deputados, suficiente já para ter a maioria nas 
votações. 
 
O blocão é formado por PCdoB, PDT, DEM, PSB, Pros, PTB, PRTB, PSL, PT e PRB. 
 
O estreante, Rildo Amaral, que deixou a Câmara de vereadores de Imperatriz para tomar 
assento na Assembleia Legislativa, irá coordenador o bloco PP-SD, com cinco deputados. 
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Rafael Leitoa na liderança do governo na Assembleia Legislativa 

 
 
O deputado reeleito Rafael Leitoa (PDT) assumirá a liderança do governo Flávio Dino na 
Assembleia Legislativa do Maranhão, posto que antes era do deputado Rogério 
Cafeteira, que não conseguiu a reeleição. Leitoa já se colocou em embates fortes durante 
a legislatura passada, quando foi líder do blocão governista. 
 
O primo do prefeito de Timon teve grande parte do mandato voltado para embates com 
Alexandre Almeida, adversário na cidade do Leste maranhense. Agora que Alexandre 
está fora da Casa, Leitoa terá mais tranquilidade para articular e defender as pautas do 
governo. 
 
A indicação também é um reconhecimento à família Leitoa, que está com Flávio desde 
antes da eleição e sempre se manteve muito leal ao governador. 
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Marcelo Tavares irá retornar ao governo 

 
 
O deputado Marcelo Tavares (PSB) que assumiu o mandato na última sexta-feira (1º) 
passará pouco tempo dando expediente na Assembleia Legislativa. Antes mesmo de 
assumir, Marcelo já havia sido convidado pelo governador Flávio Dino para permanecer 
como secretário, mas ainda não havia batido o martelo. 
 
Mas ele já tem a decisão de retornar ao governo e manter o trabalho que já vinha 
desenvolvendo na Casa Civil. Com isso, quem assume o mandato é o suplente Edivaldo 
Holanda. 
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Flávio Dino consolida liderança com base política sólida na Assembleia Legislativa e no 
Congresso Nacional 

 
Flávio Dino anuncia Rafael Leitoa (D) como líder do Governo na Assembleia Legislativa na presença do presidente  
da Casa, deputado Othelino Neto, e do deputado Marcelo Tavares, que deve se licenciar e reassumir a Casa Civil 

 
A instalação da Assembleia Legislativa e das duas Casas do Congresso Nacional mostrou 
que o governador Flávio Dino (PCdoB) é um dos poucos chefes de Governo da Federação 
que começam novo mandato com um suporte político excepcional. Nada menos que 36 
dos 42 deputados estaduais fazem parte da sua base de sustentação na Assembleia 
Legislativa, pelo menos 11 dos 18 deputados federais lhe dão apoio, e dois dos três 
senadores estão na linha de frente da aliança partidária que lhe dá suporte. Com esses 
números, e mais cerca de 180 dos 217 prefeitos e centenas de vereadores, o governador 
do Maranhão está politicamente lastreado para enfrentar as grandes dificuldades 
políticas que poderão ganhar corpo nos próximos tempos, principalmente em 
decorrência das suas diferenças políticas e ideológicas com o presidente da República, 
Jair Bolsonaro (PSL). 
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Na Assembleia Legislativa a posição do governador é sólida, sem risco de uma ruptura 
que possa vir a engrossar as magras fileiras da Oposição. Ali, além do apoio da maioria 
esmagadora do plenário, Flávio Dino conta com o aval do presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), que além de correligionário partidário, é um dos generais mais 
destacados da aliança comandada pelo governador. E para assegurar a unidade da 
bancada governista no parlamento estadual, o governador entregou a liderança do 
Governo ao deputado Rafael Leitoa (PDT), jovem político timonense, nascido no 
movimento estudantil e forjado na militância brizolista sob a liderança do legendário ex-
governador Jackson Lago (PDT), e que se revelou um bom articulador no mandato 
passado. E escolheu para liderar o blocão governista o deputado Marco Aurélio (PCdoB), 
político correto e competente que atua na Região Tocantina a partir de Imperatriz. Ali, 
apenas os deputados Roberto Costa (MDB), Arnaldo Melo (MDB), Adriano Sarney (PV), 
Rigo Teles (PV), César Pires (PV) e Wellington do Curso (PSDB) são opositores atuantes. 
 
Na Câmara Federal, o governador Flávio Dino conta com o apoio de pelo menos 10 dos 
18 membros da bancada maranhense. O seu principal aliado é o deputado federal 
Márcio Jerry (PCdoB), que decidiu exercer o mandato para ser uma espécie de braço 
avançado do Governo em Brasília, onde atuará apoiado por vários aliados, entre eles os 
deputados Bira do Pindaré (PSB), Pedro Lucas (PTB), Josimar de Maranhãozinho (PR), Zé 
Carlos (PT), Gil Cutrim (PDT), André Fufuca (PP), Juscelino Filho (DEM). Cléber Verde 
(PRB), Júnior Lourenço (PR). Boa parte dos seus   aliados apoiam o Governo Jair 
Bolsonaro, mas esse apoio ao Palácio do Planalto não inviabiliza a aliança deles com o 
Palácio dos Leões. No contraponto estão os deputados federais Eduardo Braide (sem 
partido), Aluísio Mendes (Podemos), Hildo Rocha (MDB), João Marcelo (MDB), Edilázio 
Jr. (PSD) e Júnior Marreca Filho (Patriotas), que lhe fazem Oposição cuja intensidade de 
um para outro, não configurando um bloco oposicionista compacto. 
 
O governador Flávio Dino completa sua base de apoio parlamentar com os senadores 
Weverton Rocha (PDT) e Eliziane Gama (PPS), eleitos em 2018 e empossados na semana 
passada, e que, por coincidência, foram escolhidos por seus pares para liderarem as suas 
respectivas bancadas lideram as suas bancadas na Câmara Alta. E como diferencial de 
que Weverton Rocha, além de ser um dos mais destacados líderes do PDT no plano 
nacional, é também, pelo menos até aqui, o nome de maior expressão entre os que 
poderão disputar a sucessão no Palácio dos Leões. 
 
Reveladora da habilidade e do poder de aglutinação do governador Flávio Dino, esses 
pilares de sustentação do seu Governo lhe dão autoridade para desembarcar em Brasília 
e construir pontes institucionais que possam reforçar sua gestão. Sua incursão em 
Brasílias na semana que passou mostrou isso com clareza. 
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Deputado Wellington inova e vai de bicicleta para sessão na Assembleia 

 
De paletó e pedalando uma bike, Weligton do Curso chegou na ALEMA nesta manhã… 

 
Na manhã desta terça-feira (05), o deputado estadual Wellington do Curso, que é 
cicloativista, chegou à Assembleia Legislativa de bicicleta, um meio de locomoção 
comumente utilizado pelo parlamentar. Ao ser questionado sobre o por que de preferir 
bicicleta a carro, o deputado Wellington destacou seus projetos de vida sustentável. 
 
“A bicicleta deixou de ser apenas lazer e esporte para voltar a ser meio de transporte e, 
dessa forma, se mostra uma excelente alternativa de locomoção. Menos tempo sendo 
gasto em engarrafamento, emissão zero de gás carbônico, além de mais saúde e 
qualidade de vida. Sempre que posso utilizo a bicicleta. Como parlamentar, luto para que 
tanto em São Luís quanto em outros municípios haja mais ciclovias e, assim, os ciclistas 
sejam respeitados. A vocês, deixo o convite: experimentem se locomover de bicicleta. É 
libertador!”, disse Wellington. 
 
Além da mobilidade urbana, o deputado Wellington também é defensor de uma 
educação pública de qualidade, dos servidores públicos, da saúde, da segurança pública, 
dos animais, dos direitos das pessoas com deficiência, dos idosos, entre outros. 

 


