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Dr. Leonardo Sá e Othelino Neto alinham parceria em Pinheiro 

 
 
Nesta noite desta sexta-feira (02), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PL), recebeu 
seu amigo e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), 
na sua residência em Pinheiro-MA. 
 
Momento em que conversaram sobre a atual política local para alinhar a parceria em 
Pinheiro, através de novos projetos no segundo semestre parlamentar, com ações 
produtivas para o Maranhão. 
 
“Aproveitei para reafirmar meu compromisso com a cidade, onde irei disputar as 
eleições municipais para a prefeitura de Pinheiro em 2020”, declarou o Dr. Leonardo Sá. 
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Cleide Coutinho e Carlos Brandão alinhados na eleição de Caxias 

 
 
Em mais um evento de comemoração dos 196 anos de aniversário da emancipação 
política da cidade Caxias, a deputada estadual Dra. Cleide Coutinho recebeu em sua casa, 
nesta sexta-feira, 02/08, o vice-governador Carlos Brandão. 
 
No jantar oferecido ao amigo de longa data, Dra. Cleide apresentou os dirigentes dos 
três principais partidos que estão fazendo a luta política em Caxias (PDT, PSB, Cidadania) 
e disse admirar muito Brandão por sua postura de “amizade e humildade, que nunca 
mudou mesmo com ascensão política crescente”. 
 
O vice-governador, muito cumprimentado por todos, lembrou sua longa trajetória de 
amizade e lealdade política com o grupo Coutinho, especialmente o ex-presidente da 
Assembleia e ex-prefeito de Caxias, Humberto Coutinho e com a sua companheira de 
décadas, Cleide Coutinho. 
 
Recordou que sua família, na cidade de Colinas, votou em Cleide em 2018, 
proporcionando-lhe o primeiro lugar na cidade. “Quando sugerimos ao nosso amigo 
comum, Flávio Dino, nomear a maternidade estadual de Colinas com o nome do 
Dr.Humberto Coutinho, Flávio aprovou a homenagem com lágrimas de saudade do 
nosso grande mestre e líder. Voltar aqui hoje e comemorar com vocês o aniversário desta 
cidade maravilhosa é relembrar tudo que Humberto fez por Caxias, por Colinas e pelo 
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 

ASSUNTO: 
Assembleia Legislativa retoma os trabalhos nesta 

segunda-feira com sessão plenária 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/08/2019 

Assembleia Legislativa retoma os trabalhos nesta segunda-feira com sessão plenária 

 
 
Agência Assembleia 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão retomará os trabalhos nesta segunda-
feira (5), marcando o término do recesso parlamentar. Também já estarão em atividade, 
na próxima semana, as Comissões Técnicas para a discussão de temas em pauta na Casa. 
 
De acordo com o rito ordinário regimental, o presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto (PC do B), comandará a sessão de abertura dos trabalhos da Segunda 
Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura, com início às 16h, no Plenário Nagib Haickel. 
 
A sessão de abertura será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo Site 
al.ma.leg.br/tv. Os internautas também poderão acompanhar a cobertura pelas redes 
sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia. 
 
A galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também vai estar aberta ao 
público interessado em assistir à sessão de abertura dos trabalhos da Casa. 
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Dr Leonardo Sá recebe Othelino Neto em sua residência e discutem eleição 2020 

 
 
Na noite de sexta-feira (02), o deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), recebeu seu 
amigo e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), na 
sua residência em Pinheiro-MA. 
 
Momento em que conversaram sobre a atual política local para alinhar a parceria em 
Pinheiro, através de novos projetos no segundo semestre parlamentar, com ações 
produtivas para o Maranhão. 
 
“Aproveitei para reafirmar meu compromisso com a cidade, onde irei disputar as 
eleições municipais para a prefeitura de Pinheiro em 2020”, declarou o Dr. Leonardo Sá. 
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Wellington do Curso faz importante alerta de práticas de crimes ambientais em São Luís 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso utilizou suas redes sociais, neste domingo 
(04), para denunciar graves crimes ambientais que vem ocorrendo nos principais rios de 
São Luís. A denúncia foi feita por meio de vídeo gravado no local em expedição aos rios 
Anil e Bacanga. 
 
O alerta é extremamente importante, uma vez que a poluição acumulada nos principais 
rios da capital por vezes fica esquecida e longe dos olhos de boa parte da população. 
 
No vídeo, é possível constatar a forte degradação ambiental dos locais e a enorme 
quantidade de sujeira e esgoto “in natura” despejado nos dois principais rios que 
atravessam a caporal maranhense, os rios Anil e Bacanga. O parlamentar destacou a 
necessidade a necessidade de adotar medidas urgentes para garantir a sobrevivência 
dos rios e anunciou que irá solicitar providências dos órgãos responsáveis e propor 
projeto de lei com objetivo que proteger os rios que compõem o ecossistema de São 
Luís. 
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“Realizamos a terceira expedição aos Rios Anil e Bacanga e constatamos a degradação 
do meio ambiente na área central de São Luís com uma enorme quantidade de lixo na 
área central da cidade, incluindo garrafas pets e sacolas plásticas. Além disso, também 
há uma enorme quantidade de esgoto derramado nesses rios. Diante destes graves 
crimes ambientais, iremos acionar o Governo do Estado por meio da Secretaria de Meio 
Ambiente, bem como a prefeitura de São Luís e Secretaria municipal de meio ambiente 
para que tomem as devidas providências. Também cobrar providências da CAEMA sobre 
o esgoto despejado e iremos representar junto ao Ministério Público, através da 
Promotoria de Meio Ambiente para que investiguem os danos causados ao meio 
ambiente e para que identifiquem e responsabilizem os culpados por esses graves crimes 
ambientais. Como deputado estadual, irei apresentar na assembleia legislativa projeto 
de lei com objetivo de criar um comitê de proteção aos rios de São Luís. É nosso dever 
proteger o meio ambiente e zelar por ele”, disse Wellington do Curso. 
 
Veja mais... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=VWvNEnVabA8
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Em Caxias, Othelino Neto cumpre extensa agenda em comemoração ao aniversário da 
cidade 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
cumpriu uma extensa agenda, neste sábado (3), no município de Caxias. O parlamentar 
participou da entrega de obras importantes, executadas pela Prefeitura de Caxias, como 
parte das comemorações dos 196 anos de adesão da “Princesa do Sertão” à 
Independência do Brasil. 
 

 
 
Dentre as obras entregues, estiveram a reforma do auditório da Prefeitura de Caxias; a 
reforma do Hospital Infantil; a inauguração da quadra da Escola João Lobo; a reforma do 
Terminal Rodoviário Nachor Carvalho; além da inauguração da reforma e primeira 
ampliação do Complexo Hospitalar Gentil Filho. 
 
Othelino destacou a importância da entrega dos equipamentos para a população de 
Caxias, frisando que não há forma melhor de celebrar o aniversário da cidade do que 
beneficiando os caxienses com a entrega de obras importantes. 
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“É a forma especial que a Prefeitura encontrou para comemorar o aniversário da cidade, 
fazendo a entrega de várias obras importantes, dentre as quais um Hospital Municipal, 
que está sendo inaugurado hoje, e eu fico muito feliz de estar aqui prestigiando a cidade 
de Caxias”, afirmou o presidente da Alema. 
 
“Caxias, a Princesa do Sertão, é uma cidade importante no cenário político do nosso 
estado e, hoje, dá uma demonstração maior ainda, com a presença de deputados, 
prefeitos, o presidente da Assembleia, Othelino Neto, todos comemorando esse 
momento especial. São mais de 52 obras, que iremos entregar à população, entre 
escolas, calçamentos, pavimentação, hospital. Nesse momento, diante de tanta crise, 
Caxias mostra que somos capazes de, com pouco, fazer muito”, disse o prefeito Fábio 
Gentil. 
 
Visita e entrevista 
 
Em Caxias, Othelino Neto também fez uma visita de cortesia à deputada estadual Cleide 
Coutinho (PDT), parlamentar da região. “Comemorar o aniversário de Caxias é, também, 
visitar essas pessoas que se dedicam à cidade de Caxias. A deputada Cleide tem uma 
história de dedicação a essa cidade, com muitos serviços prestados, votações sempre 
expressivas. Não poderia deixar de visitá-la, vindo a Caxias. Foi uma conversa muito 
agradável, onde falamos sobre o Maranhão e sobre a querida cidade de Caxias”, 
declarou. 
 
“Avalio essa visita com muita alegria e muito agradecimento, porque o Othelino, como 
presidente da Assembleia, prova que considera os seus pares, os seus deputados. Isso 
muito me honra, pois o Othelino é um amigo e uma pessoa que respeito muito”, 
assinalou a deputada Cleide Coutinho. 
 
O presidente da Alema concedeu, ainda, entrevista à Rádio Sinal Verde FM, 
acompanhado do deputado Ricardo Rios (PDT) e do secretário de Estado da 
Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago. Ele falou sobre a produtividade 
da Alema, o retorno dos trabalhos legislativos no segundo semestre, a importância da 
cidade de Caxias para o Maranhão, a atuação parlamentar em prol da região, assuntos 
da pauta nacional, além de outros temas. 

 

  



 

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: 
Roberto Costa reúne-se com o Procon para tratar da lei 

de sua autoria que dá prioridade aos portadores de 
diabetes em filas 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/08/2019 

Roberto Costa reúne-se com o Procon para tratar da lei de sua autoria que dá prioridade 
aos portadores de diabetes em filas 

O deputado Roberto Costa (MDB) teve uma reunião, nesta sexta-feira (2), com a 
presidente do Procon¸ Karen Barros, sobre a fiscalização da Lei 11.056, de autoria do 
parlamentar, que dá prioridade no atendimento aos portadores de diabetes em filas de 
órgãos públicos, estabelecimentos comerciais e instituições financeiras. Ele estava 
acompanhado do presidente da Associação dos Diabéticos do Maranhão (Adima), 
Edilson Wanderley. 
 

 
 
O parlamentar pediu que o Procon permita que os portadores de diabetes registrem na 
nova RG+, caso queiram. A presidente do Procon informou que acredita ser possível 
colocar a informação por solicitação dos portadores e contou que já acrescentou no 
Símbolo de Qualidade do Procon o símbolo mundial da diabetes, uma gotinha azul de 
sangue adotado pela Organização Mundial de Saúde (OMS). Ela informou que nele já 
tem o símbolo de quem é autista e no RG + pode ser colocado até se tiver alergia ou for 
doador. 
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“Eu vou enviar um ofício para a presidente do Procon pedindo a inclusão desta 
informação de quem é diabético no RG+, pedido que será feito também pela Associação 
dos Diabéticos, a fim de fortalecer a conquista deste direito. 
 
O balanço da reunião com a presidente do Procon foi extremamente proveitoso e a 
previsão é de que em setembro o pleito do deputado seja atendido. 
 
“A nossa Lei é de grande alcance social, mas precisa de fiscalização e fiquei muito feliz 
pelo Procon já começou com as notificações. Com essa união, o alcance será maior e 
melhor no RG+”, destacou Roberto Costa. 
 
A presidente da Procon informou que o órgão já começou a notificar e mudou o Símbolo 
de Qualidade do Procon que vai ficar nos bancos, órgãos públicos e restaurantes. Em 
seguida, haverá cobrança do cumprimento da nova lei e a aplicação da multa. 
 
“Já começamos a fiscalização da Lei 11.056, de autoria do deputado estadual Roberto 
Costa, que foi sancionada em julho deste ano. A Lei dá prioridade aos portadores de 
diabetes em filas de instituições financeiras, órgãos públicos. Desde que recebemos a 
notificação da Assembleia sobre a promulgação da lei, estamos exigindo e já colocamos 
no Selo de Qualidade do Procon. As notificações começaram há dez dias. As penalidades 
são de acordo com o Código de Defesa do Consumir (CDC) e o valor das multas depende 
do porte da empresa”, a explicou a presidente do órgão. 
 
Na reunião, o presidente da Adima, que é diabético, informou que vai ver se a carteira 
da Associação tem fé pública, para que os diabéticos também utilizem o documento. Ele 
relatou para o deputado e para a presidente do Procon os dramas enfrentados pelos 
portadores deste tipo de doença nos bancos e nos hospitais. 
 
“O deputado Roberto Costa está de parabéns por ter apresentado essa lei e agora 
estamos atuando juntos para que venha ser cumprida, já que hoje enfrentamos grandes 
filas. Ninguém vê muito as características de um diabetes, só quando alguns perdem 
membros. Agora estamos atuando juntos para cumprir a lei”, afirmou. O médico 
endocrinologista Bruno Ramos. 
 
Diabetes no Brasil 
 
No Maranhão, são quase 500 mil diabéticos masculinos, principalmente do Tipo B. No 
Brasil, são 16 milhões, podendo chegar a 30 milhões nos próximos anos. De acordo com 
o médico Bruno Ramos, morrem 11 mil pessoas com diabetes por ano. 
 
“Diabetes, na verdade, é uma síndrome que desencadeia outras doenças. No Brasil e no 
Maranhão, só crescem os números. A Lei ajuda bastante facilitando na melhoria da 
qualidade de vida dos portadores, priorizando o atendimento”, disse. 
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Leonardo Sá recebe visita de Othelino Neto em sua residência em Pinheiro 

Nesta noite de sexta (02), o deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), recebeu seu amigo 
e presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, Othelino Neto (PCdoB), na sua 
residência em Pinheiro-MA. 
 

 
 
Momento em que conversaram sobre a atual política local para alinhar a parceria em 
Pinheiro, através de novos projetos no segundo semestre parlamentar, com ações 
produtivas para o Maranhão. 
 
“Aproveitei para reafirmar meu compromisso com a cidade, onde irei disputar as 
eleições municipais para a prefeitura de Pinheiro em 2020”, declarou o Dr. Leonardo Sá. 
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Recesso movimentado 

 
Adriano diz que Flávio Dino abandonou o Maranhão para ficar em seu projeto político nacional 

 
Por Adriano Sarney* 
 
Hoje daremos uma pausa na série “Estado Quebrado” para relatar as polêmicas no 
mundo da política maranhense durante esse recesso parlamentar estadual. 
 
Em resumo, o governador Flávio Dino abandonou o Maranhão para focar em seu projeto 
nacional baseado na polarização ideológica com o presidente Bolsonaro. Na ânsia de 
atacar o presidente, o governador entra em contradição quando critica Bolsonaro de 
atitudes iguais às que ele faz aqui. Inacreditável! 
 
Flavio Dino reclamou de perseguição e fez o seguinte comentário no Twitter: 
 
“Independentemente de suas opiniões pessoais, o presidente da República não pode 
determinar perseguição contra um ente da Federação. Seja o Maranhão ou a Paraíba ou 
qualquer outro Estado. “Não tem que ter nada para esse cara” é uma orientação 
administrativa gravemente ilegal.” 
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E continua: 
 
“Eu respeito os princípios da legalidade e impessoalidade (art 37 da Constituição).” 
 
Explicitando a falta de coerência do governador, lancei uma nota definindo a hipocrisia 
contida na declaração acima: 
 
“O Sr. Governador Flávio Dino (PCdoB), o maior perseguidor da história do Maranhão, 
está reclamando nas redes sociais porque o Presidente Bolsonaro falou que “não ia dar 
nada para esse cara.” Como deputado de oposição nunca tive as minhas emendas 
parlamentares pagas, recursos que iriam para a Saúde, Educação, Segurança, Cultura… 
Os servidores, prestadores de serviço, empresários, médicos que trabalham para o 
governo estadual, deputados e prefeitos, sabem a regra: se contrariar os comunistas 
serão demitidos ou perseguidos. Mais de vinte jornalistas estão sendo processados por 
ele no Maranhão. Foi criada uma Secretaria de Estado só para montar processos contra 
adversários políticos. O Brasil também ficou sabendo do uso da polícia para mapear 
adversários políticos na capital e no interior. Quando Flávio Dino fala que Bolsonaro 
cometeu um crime, é bom saber que práticas muito piores são cometidas pelo 
governador aqui no Maranhão.” 
 
Ainda no contexto de polarização, Flávio Dino comenta sobre economia nacional: 
 
“Inflação abaixo do centro da meta permite corte de juros e mais créditos para as 
empresas. É urgente a ampliação de obras públicas. E um programa emergencial de 
socorro as famílias endividadas, para melhorar a demanda. Há caminhos. Mas é preciso 
ter foco no Brasil.” 
 
Ora, não se pode querer dar pitaco em economia nacional sem antes fazer o seu dever 
de casa no estado em que governa. Sobre isso opinei: 
 
“Quem é Dino para falar em economia nacional? Antes dele o PIB daqui crescia acima da 
média nacional. Hoje cai mais do que a de outros estados. O número de pobres 
aumentou em 300 mil, o desemprego disparou, o governo quebrou… Cinismo 
incontrolável.” 
 
Flávio Dino ainda arrisca falar em justiça social pela reforma tributária: 
 
“O maior objetivo da Reforma Tributária deve ser o combate a desigualdade e à cruel 
concentração de renda. Isso que determina o artigo 3º da Constituição Federal. Só com 
mais justiça social teremos desenvolvimento sustentável.” 
 
No entanto, no Maranhão, como sabemos, a marca de seu governo é justamente o 
oposto disso: 
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“Flávio Dino fala em Reforma Tributária com combate à desigualdade. Esqueceu-se que 
aumentou os impostos estaduais 3 vezes. Três! Segundo estudos, aumentos em ICMSs 
afetam mais os pobres do que os ricos.” 
 
Pois bem, assim como dizia Abraham Lincoln, o governador pode enganar a todos por 
algum tempo, pode enganar alguns por todo o tempo, mas não pode enganar a todos 
todo o tempo. 
 
*Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbonne, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
Email: jadrianocs@post.harvard.edu 
Twitter: @AdrianoSarney 
Facebook: @adriano.sarney 
Instagram: @adrianosarney 
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Somente após denúncia do deputado Wellington, Flávio Dino autoriza cirurgia de criança 
de 18 dias com cardiopatia 

 
Deputado Wellington manifestou solidariedade à mãe do recém-nascido 

 
Após denúncia e solicitação do deputado estadual Wellington do Curso, o bebê 
maranhense João Neto, de apenas 18 dias, foi transferido para o estado do Pernambuco, 
onde deverá receber tratamento adequado em um hospital de referência. A 
transferência só aconteceu após denúncia do deputado Welllington, já que tanto o 
governador Flávio Dino quanto o prefeito Edivaldo Holanda Jr vinham descumprindo 
decisão judicial que obrigava a transferência imediata da criança. 
 
Ao receber a notícia de que o pequeno João Neto seria transferido, a mãe da criança 
agradeceu o deputado Wellington, que reafirmou continuar na luta para garantir o 
acesso à saúde pelos maranhenses. 
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Bebê fará cirurgia no coração graças à intervenção providencial do deputado Wellington 

 
“Recebemos a mãe da criança, que estava desesperada e, agora, recebemos também 
dela a notícia de que o pequeno João Neto já foi transferido e se encontra no Hospital 
Real Português, em Pernambuco. Hoje, nesta sexta-feira, dia 02, o João já realizou uma 
bateria de exames e, nas próximas horas, será submetido à cirurgia. Que Deus abençoe 
e proteja durante todo o tratamento. É esse o nosso principal papel: levar as solicitações 
da população e lutar para que sejam atendidas. Continuaremos firmes para garantir que 
os maranhenses tenham o pleno acesso à saúde”, disse o deputado Welllington do 
Curso. 
 
Assista ao vídeo: 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=tErX8M4IuGQ
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Presidente Othelino Neto faz balanço de atividades Parlamentares em lançamento de 
Podcast 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), lançou, nesta segunda-feira (5), o podcast “Diálogo com Othelino”, com um balanço 
das atividades legislativas do primeiro semestre de 2019. 
 
O podcasts é um canal de comunicação célere, moderno, transparente e democrático 
que abriga, sob a ótica do deputado Othelino Neto, assuntos relevantes que estejam na 
pauta de discussão do Legislativo Estadual ou inseridos no contexto político do 
Maranhão e do país. 
 
Na estreia do podcast, Othelino Neto apresentou, em números, o trabalho dos 
parlamentares nestes primeiros meses de legislatura. O presidente destacou o aumento 
da produtividade em relação aos anos anteriores. “Produzimos bastante. Foram 
apreciados 338 projetos de lei , mais de 900 indicações , 440 requerimentos. Ou seja, 
produzimos bem mais no primeiro semestre de 2019 do que em 2017 e 2018. Mais do 
que dobramos a produtividade de projetos de lei, uma das principais funções da 
Assembleia Legislativa”, enfatizou. 
 
Othelino Neto falou também sobre o trabalho das comissões técnicas. “Conseguiram 
produzir muito bem e trazer segmentos importantes da sociedade para conhecer”, disse 
o presidente, complementando que “a Assembleia cumpriu bem o seu papel 
constitucional de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo , mantendo sempre uma 
relação de harmonia e de independência com os demais poderes”, ressaltou. 
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O presidente falou ainda sobre os desafios de conduzir a Casa diante das diferenças 
políticas. “O parlamento tem q ser essencialmente plural. Não pode ter uma visão única. 
O que enriquece o parlamento é essa diversidade. Aqui no Maranhão conseguimos 
conviver com as diferenças oposicionistas, governistas. Temos aqui essa relação 
respeitosa e o meu papel de mediador é fazer com que prevaleça a vontade da maioria, 
respeitando o que estabele nossa Constituição e o regimento da Alema”, explicou. 
 
No podcast, Othelino Neto opina também sobre a renovação do Parlamento 
maranhense e importância de manter o diálogo com os poderes constituídos. 
 
O programa pode ser ouvido a qualquer hora e lugar – no computador, smartphone ou 
em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, é necessário baixar o aplicativo 
Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome do programa e dar play no 
episódio desejado. O programa também estará disponível nas redes sociais do 
presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). Acesse o link do primeiro episódio 
aqui: … 
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Parlamentares retornam às atividades no Congresso, Assembleia e Câmara Municipal 

 
 

Sessões solenes marcam nesta segunda-feira (5) a retomada dos trabalhos legislativos 
no Congresso Nacional, Assembleia Legislativa e Câmara Municipal, todas com as 
presenças de autoridade dos três Poderes e focadas nos problemas que afligem o país, 
estado e município. A solenidade de reabertura da Câmara de São Luís, por exemplo, 
está marcada para as 9h, no Plenário Simão Estácio da Silveira. 
 
A população começa a semana com os olhos votados para a turbulência do Congresso 
Nacional. Câmara e Senado retomam suas atividades e terão que se debruçar sobre 
pautas polêmicas, como a votação, em segundo turno, da reforma da Previdência, 
reforma tributária e a indicação do deputado Eduardo Bolsonaro como embaixador em 
Washington. Isso sem contar com as pautas ligadas diretamente às atividades 
econômicas cotidianas. 
 
Presidida pelo deputado Othelino Neto (PCdoB), a Assembleia Legislativa do Maranhão 
reinicia suas atividades também com sessão solene, mas ao contrário do Congresso, vive 
momentos de calmaria e voltada para ajudar o governador Flávio Dino (PCdoB) a 
introduzir programas que estão mudando as práticas no Estado e colocando o Maranhão 
no caminho do desenvolvimento 
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Já a Câmara Municipal de São Luís, sob o comando do presidente Osmar Filho, que está 
comemorando 400 anos e deverá debater, neste segundo semestre, temas de extremo 
interesse da população, como a proposta do novo Plano Diretor de São Luís e a instalação 
da Frente Parlamentar em Defesa do Empreendedorismo. 
 
“Muito foi feito no primeiro semestre com o objetivo de aproximar, cada vez mais, o 
cidadão do Parlamento da capital. Avançamos, é verdade. Mas ainda faremos muito 
mais”, diz Osmar. O vereador enfatiza ainda que nos próximos seis meses, ações 
inovadoras e importantes serão implementadas pela Casa e fazem parte da programação 
festiva do quarto centenário. 
 
Entre as ações consideradas importantes consta a assinatura da ordem de serviço 
autorizando o início da obra de construção da nova sede do Poder Legislativo Municipal 
onde funcionou a antiga Fábrica São Luís, no Centro. Será um prédio moderno, dotado 
de toda a infraestrutura necessária para oferecer boas condições de trabalho para 
parlamentares e servidores, além de conforto e comodidade ao cidadão. 
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Othelino Neto faz balanço de atividades parlamentares em lançamento de podcast 

 
No podcast, Othelino Neto opina também sobre a renovação do Parlamento maranhense e importância de  
manter o diálogo com os poderes constituídos 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), lançou, nesta segunda-feira (5), o podcast “Diálogo com Othelino”, com um balanço 
das atividades legislativas do primeiro semestre de 2019. 
 
O podcasts é um canal de comunicação célere, moderno, transparente e democrático 
que abriga, sob a ótica do deputado Othelino Neto, assuntos relevantes que estejam na 
pauta de discussão do Legislativo Estadual ou inseridos no contexto político do 
Maranhão e do país. 
 
Na estreia do podcast, Othelino Neto apresentou, em números, o trabalho dos 
parlamentares nestes primeiros meses de legislatura. O presidente destacou o aumento 
da produtividade em relação aos anos anteriores. “Produzimos bastante. Foram 
apreciados 338 projetos de lei, mais de 900 indicações, 440 requerimentos. Ou seja, 
produzimos bem mais no primeiro semestre de 2019 do que em 2017 e 2018. Mais do 
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que dobramos a produtividade de projetos de lei, uma das principais funções da 
Assembleia Legislativa”, enfatizou. 
 

 
 
Othelino Neto falou também sobre o trabalho das comissões técnicas. “Conseguiram 
produzir muito bem e trazer segmentos importantes da sociedade para conhecer”, disse 
o presidente, complementando que “a Assembleia cumpriu bem o seu papel 
constitucional de legislar e de fiscalizar o Poder Executivo, mantendo sempre uma 
relação de harmonia e de independência com os demais poderes”, ressaltou.  
 
O presidente falou ainda sobre os desafios de conduzir a Casa diante das diferenças 
políticas. “O parlamento tem q ser essencialmente plural. Não pode ter uma visão única. 
O que enriquece o parlamento é essa diversidade. Aqui no Maranhão conseguimos 
conviver com as diferenças oposicionistas, governistas. Temos aqui essa relação 
respeitosa e o meu papel de mediador é fazer com que prevaleça a vontade da maioria, 
respeitando o que estabele nossa Constituição e o regimento da Alema”, explicou.  
 
No podcast, Othelino Neto opina também sobre a renovação do Parlamento 
maranhense e importância de manter o diálogo com os poderes constituídos.  
 
O programa pode ser ouvido a qualquer hora e lugar – no computador, smartphone ou 
em outro aparelho com conexão à internet. Para ouvir, é necessário baixar o aplicativo 
Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o nome do programa e dar play no 
episódio desejado. O programa também estará disponível nas redes sociais do 
presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=1ObUygFWp14
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Assembleia Legislativa retoma os trabalhos nesta segunda-feira com sessão plenária 

 
Também já estarão em atividade, na próxima semana, as Comissões Técnicas para a discussão de temas  
em pauta na Casa 

 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão retomará os trabalhos nesta segunda-
feira (5), marcando o término do recesso parlamentar. Também já estarão em atividade, 
na próxima semana, as Comissões Técnicas para a discussão de temas em pauta na Casa.  
 
De acordo com o rito ordinário regimental, o presidente da Assembleia, deputado 
Othelino Neto (PC do B), comandará a sessão de abertura dos trabalhos da Segunda 
Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura, com início às 16h, no Plenário Nagib Haickel. 
 
A sessão de abertura será transmitida ao vivo pela TV Assembleia e pelo Site 
al.ma.leg.br/tv. Os internautas também poderão acompanhar a cobertura pelas redes 
sociais da TV Assembleia e Agência Assembleia. 
 
A galeria da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão também vai estar aberta ao 
público interessado em assistir à sessão de abertura dos trabalhos da Casa. 
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Assembleia retoma trabalhos legislativos hoje 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão retomará os trabalhos nesta segunda-feira (5), 
marcando o término do recesso parlamentar. 
 
Também já estarão em atividade, na próxima semana, as Comissões Técnicas para a 
discussão de temas em pauta na Casa. 
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Deputados voltam ao trabalho com agenda de temas graves, decisões políticas de peso 
e guerra por Prefeituras 

 
Plenário da Assembleia Legislativo viverá no semestre uma agenda importante e realizará debates políticos fortes,  
sob o comando do presidente Othelino Neto 

 
A Assembleia Legislativa retoma suas atividades nessa segunda-feira (05) com alguns 
traços diferenciados e uma agenda robusta. Começa que os novos deputados, que 
viveram o aprendizado no primeiro semestre legislativo, ingressarão no segundo mais 
experientes, com uma compreensão mais ampla e consistente da atividade parlamentar, 
contando, portanto, com a oportunidade de aprimorar suas atuações como legisladores 
e representantes políticos da sociedade. Eles estão situados num ambiente nacional de 
tensão política, com a responsabilidade de se posicionar pela normalidade institucional 
ameaçada pelos humores autoritários do poder conservador instalado em Brasília, 
contra o qual o governador Flávio Dino (PCdoB) tem se posicionado com autoridade e 
firmeza. Ao mesmo tempo, o semestre deve intensificar e ampliar o grande debate sobre 
o futuro dos municípios, com a antecipação dos embates pré-eleitorais pelo controle das 
prefeituras. Nesse contexto em que deve funcionar como pilar garantidor da 
estabilidade democrática, a Assembleia Legislativa estará sob o comando firme e 
equilibrado do deputado Othelino Neto (PCdoB), cuja presidência vai se consolidando a 
cada dia como uma garantia do equilíbrio entre os Poderes. 
 
No que respeita ao cenário nacional, os deputados estaduais maranhenses podem 
perfeitamente funcionar como o elo entre comunidades e os deputados federais e 
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senadores, chamando-lhes a atenção para as dificuldades e as necessidades das suas 
bases, como fazem atuando como porta-vozes junto ao Palácio dos Leões. Questões 
como o Pacto Federativo, principalmente no que diz respeito à divisão do bolo tributário, 
na qual a União fica com a parte gorda e os municípios são obrigados a administrar 
algumas migalhas, estão em aberto. (Frentes parlamentares poderiam, por exemplo, 
apoiar formalmente a Federação dos Municípios do Maranhão (Famem) na guerra que 
a entidade municipalista trava para evitar o bloqueio do FPM, sem o qual muitos 
municípios mergulham no caos). Os deputados devem também estar preparados para o 
debate que virá se o Senado da República decidir incluir Estados e Municípios na Reforma 
da Previdência, bem como a posição Maranhão na Reforma Tributária anunciada. 
 
Agora com seis meses de mandato, e certamente mais antenados para um jogo bem 
mais amplo e decisivo, os deputados estaduais maranhenses não podem perder de vista 
o momento político que o Maranhão está vivendo com o protagonismo do governador 
Flávio Dino no cenário nacional. Independentemente da sua condição partidária e 
ideológica, cada um deve ter opinião formada sobre esses movimentos e contribuir para 
o grande debate que está sendo travado sobre o futuro político do Maranhão no cenário 
nacional. Seja qual for a opinião, é importante que ela seja exposta e debatida, porque 
as conclusões dos debates podem ser importantes na evolução dos acontecimentos. 
 
Mas o grande mote da ação política dos deputados serão, sem dúvidas, os preparativos 
para as eleições municipais de 2020. Pelo simples fato de que o resultado das urnas 
selará o futuro de muitos dos atuais parlamentares, já que são os prefeitos e vereadores 
que atuam como os suportes dos seus mandatos. Há guerras políticas localizadas em 
vários municípios importantes, a começar por São Luís, onde quatro deputados lutam 
para viabilizar candidaturas à prefeito de São Luís, travando luta ainda surda nos 
bastidores: Neto Evangelista (DEM), Duarte Jr. (PCdoB), Wellington do Curso (PSDB) e 
Dr. Yglésio (PDT); em Bacabal, o confronto se dá entre o deputado Roberto Costa (MDB), 
que apoia o prefeito Edvan Brandão, e o deputado Carlinhos Florêncio (PCdoB), que faz 
oposição; em Barra do Corda, a guerra se dá entre o deputado Rigo Teles (PV), que faz 
oposição ao prefeito Eric Costa (PCdoB), e o deputado Fernando Pessoa (Solidariedade), 
que o apoia; em Presidente Dutra, uma disputa está se desenhando entre a deputada 
Daniella Tema (DEM) e o deputado Ciro Neto (PP), e em Caxias, onde mesmo havendo 
esforços de composição, está em curso a guerra declarada entre o deputado Zé Gentil 
(PRB), que apoia o prefeito Fábio Gentil (PRB), seu filho, e a deputada Cleide Coutinho 
(PDT), que tenta segurar o legado do ex-deputado Humberto Coutinho. Esses e outros 
vários exemplos dão bem a dimensão e o tom que pode ganhar a disputa municipal no 
plenário do Palácio Manoel Beckman a parte dessa semana. 
 
Temas complexos, situações e cenários movimentados à parte, os deputados estaduais 
do Maranhão voltam ao trabalho conscientes das suas obrigações institucionais: legislar, 
fiscalizar e debater os problemas da sociedade. 
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Câmara e Assembleia voltam do recesso… 

Após 15 dias de recesso parlamentar as Casas Legislativas de todo País voltam suas 
atividades nesta segunda-feira (5). No Maranhão, destaque para duas: Câmara Municipal 
de Vereadores de São Luís e Assembleia Legislativa do Maranhão, que retornam seus 
trabalhos. 
 
A Câmara retomará suas atividades referentes ao sexto período desta 19ª Legislatura. 
Uma sessão solene, presidida pelo vereador Osmar Filho (PDT) que terá início às 9h, 
marcará o reinício dos trabalhos no Plenário Simão Estácio da Silveira. 
 

 
Osmar Filho (PDT) e Otheino Neto (PCdoB), presidentes da Câmara de São Luís e Assembleia Legislativa, respectivamente. 

 
A Assembleia de acordo com o rito ordinário regimental, o presidente, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), comandará a sessão de abertura dos trabalhos da Segunda 
Sessão Legislativa, da 19ª Legislatura, com início às 16h, no Plenário Nagib Haickel. 
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Othelino Neto lança podcast e amplia canal de diálogo com a sociedade 

 
Othelino fala sobre as expectativas para o segundo semestre de 2019 e avalia que a produtividade dos  
parlamentares será ainda maior. 

 
Um canal de comunicação célere, moderno, transparente e democrático. É com este 
propósito que o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PC do B), lança, nesta segunda-feira (5), o podcast “Diálogo com 
Othelino”, aproximando-se, ainda mais, da sociedade maranhense. 
 
O podcast de Othelino será divulgado uma vez por semana, sempre abordando assuntos 
relevantes que estejam na pauta de discussão da Assembleia Legislativa ou inseridos no 
contexto político do Maranhão e do país. 
 
Na primeira edição, Othelino Neto apresenta o balanço da produção legislativa da Alema 
referente ao primeiro semestre de 2019. O número de projetos de lei, indicações e 
requerimentos superou o mesmo período de 2017 e 2018. 
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Também destaca o saldo positivo do trabalho realizado pelas comissões técnicas, que no 
primeiro semestre, conseguiu atrair para a Assembleia os segmentos mais importantes 
da sociedade maranhense. 
 
Othelino fala sobre as expectativas para o segundo semestre de 2019 e avalia que a 
produtividade dos parlamentares será ainda maior. Ele atribui o saldo positivo ao perfil 
dos novos deputados e deputadas, que chegaram com muita motivação para apresentar 
um trabalho inovador à sociedade. 
 
Parlamento plural e harmonioso foi outro ponto enfatizado por Othelino para definir o 
clima de respeito entre os deputados na Assembleia. Ele considera este um dos fatores 
que mantém o equilíbrio em todos os setores da Casa. 
 
No exercício da Presidência e cumprindo o papel de mediador de grandes embates, 
Othelino ressalta que toda Casa Legislativa precisa ser essencialmente plural. E é 
justamente esta diversidade que, segundo ele, enriquece e torna saudável e democrático 
os ares da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
O presidente da Casa do Povo também destaca que o Maranhão é exemplo para o Brasil, 
pois, ao contrário do que vem ocorrendo no resto do país, em terras maranhenses 
prevalecem o respeito, a harmonia e o equilíbrio entre os Poderes Executivo, Legislativo 
e Judiciário. 
 
Muitos outros temas são abordados por Othelino Neto na primeira edição do podcast, a 
exemplo do processo de modernização da Assembleia, uma análise sobre os ataques do 
presidente Jair Bolsonaro ao Nordeste e as ações do ParlaNordeste. 
 
O podcast “Diálogo com Othelino” é de fácil acesso e integra o rol de canais de 
comunicação totalmente democráticos. O programa pode ser ouvido a qualquer hora e 
lugar – no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à internet. Para 
ouvir, é necessário baixar o aplicativo Spotify ou o Soundcloud. Depois, basta buscar o 
nome do programa e dar play no episódio desejado. O programa também estará 
disponível nas redes sociais do presidente (Youtube, Instagram, Facebook e Twitter). 

 


