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Partidos começam a definir lideranças e composição de Comissões Técnicas 

 
 
Os deputados começaram a definir as lideranças partidárias dos blocos parlamentares e 
a composição das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. O primeiro a ser 
indicado foi o líder do bloco que reúne o PR e o PMN, composto por cinco parlamentares, 
que ficou sob o comando do deputado Vinícius Louro (PR). 
 
Já foram indicadas, também, as lideranças do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
que ficará com o deputado Marco Aurélio (PCdoB), e a do Governo do Estado, entregue 
ao deputado Rafael Leitoa (PDT). Os demais são o Bloco Parlamentar Independente, 
Bloco Parlamentar Democrático e Bloco Parlamentar de Oposição. 
 
O novo líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão agradeceu a indicação, feita 
por dez partidos e pelos 26 parlamentares que o integram. Marco Aurélio disse que 
acumulou experiência como vice-líder do governo, no ano passado, para exercer a nova 
função. 
 
Comissões 
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O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, nesta quarta-feira (6), 
todas as indicações para lideranças de partidos e blocos serão divulgadas no Diário 
Oficial da Assembleia e que, por toda esta semana e a seguinte, serão feitas as indicações 
para comissões técnicas. 
 
Ainda de acordo com o diretor-geral, são 12 comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Saúde; 
Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional; Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Ética; Assuntos Econômicos; e Segurança Pública. 
 
Bráulio Martins explicou que, como houve uma grande renovação nas bancadas, nesses 
primeiros dias, os novos parlamentares estão aproveitando para se adaptar ao 
funcionamento da Casa e que, após as indicações, haverá eleição para definir, dentro de 
cada comissão, os nomes dos presidentes. 
 
Outro cargo que espera ser definido é o de titular da Procuradoria da Mulher da 
Assembleia, para o qual está cotada a deputada Ana dos Gás (PCdoB). 
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O embate duro entre Duarte Jr. e César Pires na Assembleia 

 
 
A manhã de terça foi quente na Assembleia Legislativa do Maranhão. Tudo começou 
quando César Pires (PV) criticou uma suposta postura de “políticos que defendem o 
consumidor apenas no rádio, na televisão e na internet” e afirmou que iria querer ver 
essa postura na prática. 
 
O deputado Duarte Jr. (PCdoB) rebateu a desconfiança de seu colega de trabalho. 
 
Após Duarte Jr. intervir, houve um breve e intenso bate-boca, no qual César Pires usou 
palavras de baixo calão ao tentar desqualificar a trajetória de Duarte Jr. O parlamentar 
do PCdoB pediu então um aparte e foi para cima de César Pires: 
 
“Peço que o senhor respeite minha história como advogado e defensor real que garantiu 
resultados como na causa consumerista. É inegável o reconhecimento da população dos 
resultados que nós garantimos por meio da gestão no Procon e no Viva Cidadão”, disse 
Duarte Jr. 
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“Mas não posso me calar no momento que o senhor usa a tribuna e fala de defesa (do 
consumidor) somente na televisão, somente na rádio, quando na verdade o senhor vai 
se lembrar que no dia 10 de maio de 2018, quando eu estava fiscalizando o 
supermercado da sua prima, que fica lá no Bequimão, nós encontramos uma série de 
produtos fora da validade, que desrespeitam as normas de defesa do consumidor, o 
senhor me ligou, e de forma truculenta o senhor queria paralisar as fiscalizações. E eu 
disse que, com todo o respeito que lhe tenho, não iria deixar de fiscalizar. Isso, deputado 
César Pires, é uma defesa concreta dos direitos do consumidor”, completou. 
 
E finalizou Duarte Jr: “Então, esse é meu aparte, em respeito à minha história de defesa 
real do consumidor, que o senhor é testemunha disso, o Supermercado Jumbinho é 
testemunha disso”. “Não vou deixar hipocrisia aqui não”, disparou. 
 
César Pires, após se utilizar de termos pejorativos, respondeu e disse que não estava 
ofendendo o parlamentar do PCdoB. “V. Ex.ª nunca vai me ver nervoso, sobretudo 
quando aquelas pessoas com quem eu trato e que eu converso não têm a capacidade de 
poder fazer um enfrentamento no campo técnico. V. Ex.ª não vai ver isso”. 
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Flávio Dino anuncia retorno de Marcelo Tavares à Casa Civil 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou nesta terça-feira, 05, por meio das redes 
sociais, o retorno do deputado estadual Marcelo Tavares à secretaria de Estado da Casa 
Civil, pasta que comandou durante todo o primeiro mandato do governador. Tavares foi 
eleito deputado estadual pela quarta vez. Ele vai tomar posse na secretária na próxima 
quinta (07). 
 
“A partir de quinta-feira, o deputado Marcelo Tavares retornará à Chefia da Casa Civil, 
caro que exercerá no nosso 2º mandato no @GovernoMA”, afirmou o governador. 
 
Com a saída de Tavares da Assembleia, Edvaldo Holanda, pai do prefeito Edvaldo 
Holanda Júnior, que é suplente do secretário, vai assumir a vaga. 
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Partidos começam a definir lideranças e composição de Comissões Técnicas 

 
 
Os deputados começaram a definir as lideranças partidárias dos blocos parlamentares e 
a composição das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. O primeiro a ser 
indicado foi o líder do bloco que reúne o PR e o PMN, composto por cinco parlamentares, 
que ficou sob o comando do deputado Vinícius Louro (PR). 
 
Já foram indicadas, também, as lideranças do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
que ficará com o deputado Marco Aurélio (PCdoB), e a do Governo do Estado, entregue 
ao deputado Rafael Leitoa (PDT). Os demais são o Bloco Parlamentar Independente, 
Bloco Parlamentar Democrático e Bloco Parlamentar de Oposição. 
 
O novo líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão agradeceu a indicação, feita 
por dez partidos e pelos 26 parlamentares que o integram. Marco Aurélio disse que 
acumulou experiência como vice-líder do governo, no ano passado, para exercer a nova 
função. 
 
Comissões 
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O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, nesta quarta-feira (6), 
todas as indicações para lideranças de partidos e blocos serão divulgadas no Diário 
Oficial da Assembleia e que, por toda esta semana e a seguinte, serão feitas as indicações 
para comissões técnicas. 
 
Ainda de acordo com o diretor-geral, são 12 comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Saúde; 
Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional; Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Ética; Assuntos Econômicos; e Segurança Pública. 
 
Bráulio Martins explicou que, como houve uma grande renovação nas bancadas, nesses 
primeiros dias, os novos parlamentares estão aproveitando para se adaptar ao 
funcionamento da Casa e que, após as indicações, haverá eleição para definir, dentro de 
cada comissão, os nomes dos presidentes. 
 
Outro cargo que espera ser definido é o de titular da Procuradoria da Mulher da 
Assembleia, para o qual está cotada a deputada Ana dos Gás (PCdoB). 
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Na primeira sessão, Wellington do Curso defende servidores públicos e nomeação de 
aprovados em todos os concursos no Maranhão 

Durante a primeira sessão plenária desta legislatura, que ocorreu hoje (05), o deputado 
estadual Wellington do Curso se pronunciou em defesa dos servidores públicos e da 
nomeação dos aprovados em concursos. Entre os que realizaram concursos, há os 
candidatos da Polícia Militar e Civil, DETRAN, EMAP, SEGEP, entre outros. 
 

 
 
Ao abordar a situação dos servidores públicos, o deputado Wellington destacou que 
permanecerá na luta pela concessão do reajuste que já foi conquistado juridicamente 
pelos servidores. 
 
“Um novo mandato começa e, com ele, as nossas forças são renovadas para 
continuarmos firmes em defenda dos servidores públicos que sofrem a tentativa de 
golpe do governador Flávio Dino e da retirada de 21,7 %, além dos concursados que 
aguardam nomeação. Na Assembleia Legislativa, continuaremos defendendo direitos e 
não favores. Continuaremos firmes na defesa dos idosos, pessoas com deficiência, 
animais, dos mais vulneráveis. O nosso gabinete permanece de portas abertas e à 
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disposição daqueles que estudaram e se dedicaram para ingressar no serviço público. 
Contem comigo!”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KnjzVQqiCOc
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Deputada Detinha toma posse para cumprir primeiro mandato 

Em cerimônia realizada na última sexta-feira (1°), a deputada estadual Detinha (PR) 
tomou posse para cumprir o primeiro mandato na Assembleia Legislativa. 
Comprometida com a boa administração e com vasta experiência na vida pública, a 
deputada assumiu a 2° Vice-Presidência da Mesa Diretora para o biênio 2019-2020. 
 

 
 
Detinha vem conquistando espaço na política há muitos anos. Esposa do deputado 
federal Josimar Maranhãozinho (PR), ela começou a trajetória sendo secretária de 
Assistência Social do município de Maranhãozinho. Logo após, foi prefeita de Centro do 
Guilherme, por dois mandatos. 
 
Eleita com 88.402 dos votos, Detinha tem uma grande responsabilidade pela frente, pois 
foi a deputada mais bem votada. Por conhecer vários municípios maranhenses e 
desenvolver grandes projetos sociais em alguns deles, ela teve uma expressiva votação, 
em 189 municípios. 
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“É um momento muito importante e feliz. Quero dizer a todos os amigos maranhenses 
que confiam no meu trabalho, que continuem confiando, pois a minha missão aqui é 
representá-los e honrar cada voto recebido”, disse. 
 
A deputada afirmou, ainda, que as demandas são grandes, mas que contará com o forte 
apoio do deputado federal Josimar Maranhãozinho e que, juntos, eles trabalharão em 
prol do Maranhão. 
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“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. 
 
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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Drª Cleide é segunda secretária da Assembleia Legislativa 

Ao participar da solenidade de abertura do ano legislativo, a deputada estadual Cleide 
Coutinho foi um dos destaques da nova mesa diretora que tem maioria de mulheres em 
sua composição. São cinco mulheres num colegiado de 9 membros. 
 

 
 
Animada, saudosa e determinada, a deputada que vai continuar o extraordinário 
trabalho do saudoso deputado Humberto Coutinho, disse que honrará a confiança dos 
65.438 votos que recebeu dos maranhenses. 
 
Veja mais... 

 

  

https://luiscardoso.com.br/poder-legislativo/2019/02/dra-cleide-e-segunda-secretaria-da-assembleia-legislativa/
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Deputado estadual confirmou que reassumirá a chefia da Casa Civil – abrindo vaga para 
Edivaldo Holanda na Assembleia – mas diz que os demais nomes já ventilados estão 
equivocados 

 
 
O deputado estadual Marcelo Tavares (PSB) comentou nesta terça-feira, 5, em uma roda 
de conversas com jornalistas, que “quase tudo o que já se publicou” sobre mudanças no 
governo Flávio Dino está errado. 
 
Quando instado a confirmar impressão de um dos interlocutores, de que um desses erros 
seria a citação de Raimundo Curtrim (PCdoB) para a Secretaria de Administração 
Penitenciária, Tavares foi lacônico. 
 
– Não vou comentar nomes para não parecer que não gostamos de a ou de B; mas 
garanto que quase tudo está errado no que diz respeito às mudanças no governo – 
afirmou. 
 
O deputado confirmou apenas que irá mesmo voltar à chefia da Casa Civil, o que 
garantirá novo mandato na Assembleia ao suplente Edivaldo Holanda (PTC). 
 
Ele entende que, “já na próxima semana”, estará de volta ao governo… 
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Deputado estadual optou por não se vincular a nenhum bloco na Assembleia Legislativa, 
mantendo a independência em relação ao governo e à oposição formada por 
remanescentes do grupo Sarney 

 
Wellington do Curso se prepara para as eleições de 2020, por isso quer manter independência na  
Assembleia 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) anunciou nesta terça-feira, 5, seu 
posicionamento político na Assembleia legislativa a partir desta legislatura. 
 
O parlamentar optou por não se vincular a nenhum bloco, para manter a independência 
na Casa. 
 
– Não sou dinista nem sarneysista. Sou independente. E é com esta postura que atuarei 
na Casa, fazendo uma oposição responsável – explicou o parlamentar. 
 
Wellington demonstra forte antipatia ao governo Dino, sobretudo pela tentativa de 
impedir sua reeleição no pleito de 2018; mas também não se sentiu à vontade para 
vincular seu nome ao sarneysismo, filiando-se a um bloco liderado pelo deputado 
Adriano, agora sem Sarney no sobrenome. 
 
Em conversa com o titular do blog Marco Aurélio D’Eça, Wellington confirmou que 
pretende continuar filiado ao PSDB, para ser candidato a prefeito de São Luís, em 2020. 
 
Segundo o parlamentar, é a partir de sua independência na Assembleia – sem vínculos 
com dinistas ou sarneysistas, é que pretende construir sua candidatura. 
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Deputado estadual descarta troca de legenda – pelo menos neste momento – e se diz 
pronto para o debate na sucessão do prefeito Edivaldo Júnior 

 
Neto Evangelista espera levar o DEM à Prefeitura de São Luís 

 
O deputado estadual Neto Evangelista confirmou que não pretende deixar o DEM para 
concorrer à Prefeitura de São Luís, em 2020. 
 
– Vou continuar no DEM. E vamos articular alianças com outros partidos – afirmou ele, 
que chegou a brincar com o colega Zé Inácio (PT): O PT poderá estar com o DEM em 
2020. 
 
Neto já decidiu que será mesmo candidato a prefeito de capital maranhense, embora 
seu partido tenha outros postulantes, como o secretário estadual de Educação, Felipe 
Camarão. 
 
Com a experiência renovada a partir de cargos no Executivo, como secretário, 
Evangelista quer iniciar logo as conversas com lideranças partidárias e comunitárias. 
 
– Estou pronto para o debate – afirmou o parlamentar… 
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Deputado Wellington reafirma independência e diz que seu compromisso é com o povo 
do Maranhão 

 
Wellington diz que permanecerá atento e fiscalizando a aplicação do dinheiro público 

 
“Meu compromisso não é com Flávio Dino nem com Sarney, mas com o povo do 
Maranhão”, diz Wellington em primeira sessão legislativa 
 
Independência, responsabilidade e coerência. Foi assim que o deputado estadual 
Wellington do Curso classificou o seu posicionamento ao destacar que não integrará nem 
o bloco da base do Governo nem o de oposição, mas sim se manterá independente. A 
decisão justifica-se pelo fato de Wellington ter evidenciado que permanecerá atento e 
fiscalizando a correta aplicação do dinheiro público, tendo apenas um lado: o do povo. 
 
“O nosso posicionamento é independente, sem amarras com Flávio Dino e, muito 
menos, com Sarney. Estamos em defesa do povo. Votaremos e aprovaremos projetos 
em defesa do povo, independentemente de ser ou não proposta da Base. Não iremos 
amarrar nosso mandato popular a ninguém. Muito já fizemos e iremos fazer mais. Não 
sou Dinista e nem Sarneyzista. Meu compromisso não é com Flávio Dino nem com 
Sarney, mas com o povo do Maranhão. O nosso mandato tem dono: o povo do 
Maranhão! Tenho independência e coerência política, pois eu só tenho um lado e é ao 
lado do povo que vou continuar”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Líder do Governo destaca avanços no Maranhão nos últimos quatro anos 

 
Rafael Leitoa em seu pronunciamento como líder do governo no legislativo 

 
Em seu primeiro discurso após a reeleição, nesta manhã desta terça-feira (5), o deputado 
Rafael Leitoa (PDT) agradeceu os votos e a indicação para ser o novo líder do governo na 
Assembleia Legislativa, cujo anúncio foi feito na tarde de ontem, pelo governador Flávio 
Dino (PCdoB). Ele também ressaltou os avanços imprimidos no Maranhão nos últimos 
quatro anos. 
 
Como novo líder do governo na Assembleia, Rafael Leitoa enalteceu as ações do Governo 
do Maranhão, destacando o exitoso Iema, o programa “Mais Asfalto”, a inauguração dos 
hospitais regionais, o Hospital de Traumatologia Ortopédica (HTO), em São Luís, e o 
Hospital Macrorregional de Caxias (que oferece tratamento oncológico). Ele destacou 
ainda o aumento do efetivo policial, a aquisição de equipamentos de segurança e a 
recente aprovação, no ENEM, de 431 apenados, dentre outros avanços. 
 
“Assumimos esta nova missão com a convicção daquilo que defendemos. Não 
defendemos o governo Flávio Dino por apenas estar na base aliada. Defendemos como 
maranhense, como cidadão que sabemos que o Maranhão está no rumo certo e que tem 
um governo responsável, fiscal, austero e, acima de tudo, comprometido com as classes 
menos favorecidas. E nós faremos nosso papel, dia após dia, na defesa dos direitos 
sociais do povo do Maranhão”, finalizou. 
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Dino confirma Marcelo Tavares na Casa Civil 

 
 
O governador Flávio Dino (PCdoB) confirmou nesta terça-feira (5) o retorno do deputado 
Marcelo Tavares (PSB) à chefia da Casa Civil. A posse acontecerá na próxima quinta-feira 
(7), o que vai proporcionar o retorno do primeiro suplemente Edivaldo Holanda (PTC) ao 
plenário da Assembleia Legislativa. 
 
Com a confirmação de Tavares como secretário da Casa Civil, o governador inicia a mini 
reforma, que deverá ser concluída até o dia 15 deste mês. Como tem sido uma prática 
recorrente na atual gestão, Dino usou as redes sociais para confirmar o que já tido como 
certo, o retorno de Tavares ao Governo. 
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Partidos começam a definir lideranças e composição de Comissões Técnicas 

 
Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
Os deputados começaram a definir as lideranças partidárias e dos blocos parlamentares, 
e a composição das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. O primeiro a ser a 
indicado foi o líder do bloco que reúne o PR e o PMN, composto por cinco parlamentares, 
que ficou sob o comando do deputado Vinícius Louro (PR). 
 
Já foram indicadas, também, as lideranças do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
que ficará com o deputado Marco Aurélio (PCdoB); e a do Governo do Estado, entregue 
ao deputado Rafael Leitoa (PDT). Os demais são Bloco Parlamentar Independente, Bloco 
Parlamentar Democrático e Bloco Parlamentar de Oposição. 
 
O novo líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão agradeceu a indicação, feita 
por dez partidos e pelos 26 parlamentares que o integram. Marco Aurélio disse que 
acumulou experiência como vice-líder do governo, no ano passado, para exercer a nova 
função. 
 
Comissões 
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O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, nesta quarta-feira (6), 
todas as indicações para lideranças de partidos e blocos serão divulgadas no Diário 
Oficial da Assembleia e que, por toda esta semana e a seguinte, serão feitas as indicações 
para comissões técnicas. 
 
Ainda de acordo com o diretor-geral, são 12 comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Saúde; 
Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional; Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Ética; Assuntos Econômicos; e Segurança Pública. 
 
Bráulio Martins explicou que, como houve uma grande renovação nas bancadas, nesses 
primeiros dias, os novos parlamentares estão aproveitando para se adaptar ao 
funcionamento da Casa e que, após as indicações, haverá eleição para definir, dentro de 
cada comissão, os nomes dos presidentes. 
 
Outro cargo que espera ser definido é o de titular da Procuradoria da Mulher da 
Assembleia, para o qual está cotada a deputada Ana dos Gás (PCdoB). 
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Deputada Cleide Coutinho estreia na tribuna pedindo a união dos deputados 

 
Deputada Cleide Coutinho 

 
Na primeira sessão ordinária da atual legislatura, a deputada Cleide Coutinho (PDT) subiu 
à tribuna para dar as boas-vindas aos deputados recém-eleitos e pedir a união de todos 
em apoio às gestões do presidente Othelino Neto (PC do B) e do governador Flávio Dino 
(PC do B), a fim de que possam trabalhar, juntos, em prol do povo do Maranhão. 
 
“Conclamo a todos a ajudar o presidente Othelino Neto e o governador Flávio Dino. 
Vamos em frente. Vamos lutar. Vamos ajudar o nosso presidente Othelino. Vamos 
ajudar o nosso governador a fazer um Maranhão cada vez melhor”, disse a deputada. 
 
Também solicitou aos deputados que incentivem as suas esposas a participarem do 
Grupo de Esposas de Deputados (Gedema), presidido por Ana Paula Lobato. 
 
“Sintam-se à vontade. Aqui é a ‘Casa do Povo’. Eu já estive aqui por oito anos, como 
deputada e, também, por três anos como presidente do Gedema, ajudando Humberto a 
promover eventos sociais e solidários nesta Casa”, disse Cleide. 
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A deputada Cleide parabenizou a atual presidente do Gedema, Ana Paula Lobato e 
ressaltou que as esposas de deputados terão eventos não só sociais, mas, também, 
solidários, que ajudarão muitas entidades. 
 
Construção de Ponte 
 
Em outro ponto do seu discurso, Cleide Coutinho destacou indicação de sua autoria, 
solicitando ao governador Flávio Dino a construção de uma ponte ligando os bairros 
Cangalheiro ao Ponte, em Caxias. 
 
Ela ressaltou que a cidade de Caxias é cortada em diversos pontos pelo rio Itapecuru, o 
que torna necessária a existência da ponte para ligar esses bairros que são os mais 
populosos daquele município, possuindo vários estabelecimentos comerciais de médio 
e grande porte, indústrias, e diversos serviços públicos relevantes como, por exemplo, a 
Maternidade Carmosina Coutinho; a escola de tempo integral Aluísio; a sede da Polícia 
Federal e o Complexo da Cidade Judiciária composta pelas Justiças Estadual, Federal, do 
Trabalho, Eleitoral e OAB. 
 
“Nós temos no lado do Cangalheiro um comércio muito grande com os três corações – 
como é conhecido – cheio de comerciantes e é preciso então, que a gente una esses 
dois bairros para facilitar o transporte, a economia e, também, a população”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
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“Assembleia seguirá respeitando a pluralidade de posicionamentos”, garante Othelino 
na abertura dos trabalhos 

 
Presidente Othelino Neto 

 
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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Partidos começam a definir lideranças e composição de Comissões Técnicas 

 
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, nesta quarta-feira (6), todas as indicações  
para lideranças de partidos e blocos serão divulgadas no Diário Oficial da Assembleia 

 
Os deputados começaram a definir as lideranças partidárias dos blocos parlamentares e 
a composição das Comissões Técnicas da Assembleia Legislativa. O primeiro a ser 
indicado foi o líder do bloco que reúne o PR e o PMN, composto por cinco parlamentares, 
que ficou sob o comando do deputado Vinícius Louro (PR). 
 
Já foram indicadas, também, as lideranças do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, 
que ficará com o deputado Marco Aurélio (PCdoB), e a do Governo do Estado, entregue 
ao deputado Rafael Leitoa (PDT). Os demais são o Bloco Parlamentar Independente, 
Bloco Parlamentar Democrático e Bloco Parlamentar de Oposição. 
 
O novo líder do Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão agradeceu a indicação, feita 
por dez partidos e pelos 26 parlamentares que o integram. Marco Aurélio disse que 
acumulou experiência como vice-líder do governo, no ano passado, para exercer a nova 
função. 
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Comissões 
 
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que, nesta quarta-feira (6), 
todas as indicações para lideranças de partidos e blocos serão divulgadas no Diário 
Oficial da Assembleia e que, por toda esta semana e a seguinte, serão feitas as indicações 
para comissões técnicas. 
 
Ainda de acordo com o diretor-geral, são 12 comissões: Constituição, Justiça e Cidadania; 
Orçamento, Finanças, Fiscalização e Controle; Educação, Cultura, Desporto, Ciência e 
Tecnologia; Administração Pública, Seguridade Social e Relações de Trabalho; Saúde; 
Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional; Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias; Obras e Serviços Públicos; Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; 
Ética; Assuntos Econômicos; e Segurança Pública. 
 
Bráulio Martins explicou que, como houve uma grande renovação nas bancadas, nesses 
primeiros dias, os novos parlamentares estão aproveitando para se adaptar ao 
funcionamento da Casa e que, após as indicações, haverá eleição para definir, dentro de 
cada comissão, os nomes dos presidentes. 
 
Outro cargo que espera ser definido é o de titular da Procuradoria da Mulher da 
Assembleia, para o qual está cotada a deputada Ana dos Gás (PCdoB). 
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Flávio Dino confirma retorno de Marcelo Tavares à Casa Civil 

 
O retorno de Marcelo Tavares é o início da reforma prometida pelo governador Flávio Dino 

 
O governador Flávio Dino (PCdoB) anunciou, na tarde desta terça-feira (5), o retorno do 
deputado estadual Marcelo Tavares (PSB), para a Casa Civil do Governo do Estado. 
 
“A partir de quinta-feira, o deputado Marcelo Tavares retornará à Chefia da Casa Civil, 
cargo que exercerá no nosso segundo mandato no Governo do Maranhão”, escreveu 
Flávio. 
 
O retorno de Marcelo Tavares é o início da reforma prometida pelo governador Flávio 
Dino com o intuito de contemplar partidos e deputados que ficaram na suplência. 
 
Quem assume a vaga de Marcelo Tavares é o primeiro suplente de deputado estadual, 
Edivaldo Holanda (PTC). 
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Governo Flávio Dino admite Reforma da Previdência estadual 

 
25/07/2014. Crédito: Márcio Melo/Divulgação/OIMP/D.A.Press. Brasil. São Luís-MA. Entrevista com o  
deputado estadual Marcelo Tavares, PSB MA. 

 
O deputado estadual Marcelo Tavares (PSB), que ressume amanhã (7) a chefia da Casa 
Civil na gestão Flávio Dino (PCdoB), admitiu ontem (5), na Assembleia Legislativa, que o 
Governo do Maranhão cogita a possibilidade de realizar uma Reforma da Previdência 
estadual. 
 
Em conversa com jornalistas, ele declarou que ainda não existe uma proposta 
formalizada pelo Estado, que deve aguardar os rumos que tomará a discussão sobre a 
Reforma da Previdência em âmbito nacional. 
 
“Vamos esperar para ver o que vai acontecer com essa Reforma da Previdência em 
Brasília. A partir disso é que podemos pensar numa reforma aqui”, ressaltou. 
 
Segundo Tavares – que admite a situação deficitária do Fundo Estadual de Pensão e 
Aposentadoria (Fepa) do Maranhão –, não há riscos de não pagamento de benefícios 
porque, mesmo deficitário, o fundo recebe complementação do Tesouro Estadual para 
garantir pensões e aposentadorias. 
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Ele também rebate a tese de que a administração Flávio Dino “quebrou” a Previdência 
estadual. “Nunca houve saques irregulares do Fepa. Esse dinheiro nunca foi usado para 
outra coisa que não o pagamento dos benefícios”, completou. 
 
Ainda de acordo com o parlamentar, o déficit da Previdência decorre do natural 
envelhecimento da população e do consequente aumento do número de aposentados 
no Estado. 
 
“Quando foi criado o Fepa, ainda não havia aposentados recebendo dele. Estes foram se 
aposentando ao longo dos anos. Por isso, até por volta de 2012 o Fundo era 
superavitário. Com o aumento da massa de aposentados, as contribuições ao Fepa 
diminuíram, mas os valores a serem pagos só aumentaram”, destacou. 
 
Veja mais... 

 

  

http://gilbertoleda.com.br/2019/02/06/governo-flavio-dino-admite-reforma-da-previdencia-estadual/
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Neto Evangelista confirma que vai disputar Prefeitura de São Luís 

Do blog do Marco D’Eça 
 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista confirmou que não pretende deixar o DEM para 
concorrer à Prefeitura de São Luís, em 2020. 
 
– Vou continuar no DEM. E vamos articular alianças com outros partidos –afirmou ele, 
que chegou a brincar com o colega Zé Inácio (PT): O PT poderá estar com o DEM em 
2020. 
 
Neto já decidiu que será mesmo candidato a prefeito de capital maranhense, embora 
seu partido tenha outros postulantes, como o secretário estadual de Educação, Felipe 
Camarão. 
 
Com a experiência renovada a partir de cargos no Executivo, como secretário, 
Evangelista quer iniciar logo as conversas com lideranças partidárias e comunitárias. 
 
– Estou pronto para o debate – afirmou o parlamentar… 

  

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2019/02/05/neto-evangelista-confirma-que-vai-disputar-prefeitura-pelo-dem/
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Ao abordar a situação dos servidores públicos, o deputado Wellington destacou que 
permanecerá na luta pela concessão do reajuste que já foi conquistado juridicamente 
pelos servidores. 

 
 
Na primeira sessão, o deputado Wellington do Curso (PSDB) mostrou mais uma a sua 
irreverência. 
 
Após chegar de bike para o trabalho na manhã desta terça-feira, 5, o deputado tucano 
subiu na tribuna para se pronunciar em defesa dos servidores públicos e da nomeação 
dos aprovados em concursos. Entre os que realizaram concursos, há os candidatos da 
Polícia Militar e Civil, DETRAN, EMAP, SEGEP, entre outros. 
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Ao abordar a situação dos servidores públicos, o deputado Wellington destacou que 
permanecerá na luta pela concessão do reajuste que já foi conquistado juridicamente 
pelos servidores. 
 
“Um novo mandato começa e, com ele, as nossas forças são renovadas para 
continuarmos firmes em defenda dos servidores públicos que sofrem a tentativa de 
golpe do governador Flávio Dino e da retirada de 21,7 %, além dos concursados que 
aguardam nomeação. Na Assembleia Legislativa, continuaremos defendendo direitos 
e não favores. Continuaremos firmes na defesa dos idosos, pessoas com deficiência, 
animais, dos mais vulneráveis. O nosso gabinete permanece de portas abertas e à 
disposição daqueles que estudaram e se dedicaram para ingressar no serviço público. 
Contem comigo!”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
 
Nem Dino e nem Sarney 
 
Outra questão que colocou Wellington do Curso na pauta política e da imprensa foi a sua 
decisão de não integrar nem o bloco da base do governo nem o de oposição, preferindo 
se manter independente. 
 
A decisão, segundo o deputado, justifica-se pelo fato dele ter evidenciado que 
permanecerá atento e fiscalizando a correta aplicação do dinheiro público, tendo apenas 
um lado: o do povo. 
 
“O nosso posicionamento é independente, sem amarras com Flávio Dino e, muito 
menos, com Sarney. Estamos em defesa do povo. Votaremos e aprovaremos projetos 
em defesa do povo, independentemente de ser ou não proposta da Base. Não iremos 
amarrar nosso mandato popular a ninguém. Muito já fizemos e iremos fazer mais.  Não 
sou Dinista e nem Sarneyzista. Meu compromisso não é com Flávio Dino nem com 
Sarney, mas com o povo do Maranhão. O nosso mandato tem dono: o povo do 
Maranhão. Tenho independência e coerência política, pois eu só tenho um lado e é ao 
lado do povo que vou continuar”, disse. 
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Blocos parlamentares começam a ser definidos na Assembleia 

 
 
O Diário da Assembleia desta quarta-feira (06) começa a divulgar a formação dos blocos 
parlamentares da Casa.  
 
O Bloco Parlamentar Unidos pelo Maranhão, o Blocão do governo, será composto por 
26 deputados sob a liderança de Marco Aurélio (PCdoB). Além do partido comunista, 
integram a união DEM, PDT, PSB, PRTB, PROS, PRB, PSL, PTB e PT. O bloco terá direito a 
37 minutos no grande expediente.  
 
Já o Bloco Parlamentar Unidos PR/PMN terá cinco deputados e como líder aparece 
Vinicius Louro (PR). Os parlamentares terão 8 minutos no grande expediente pela união.  
 
Quem também aparece com cinco deputados estaduais é o Bloco Parlamentar 
Solidariedade/PP, que será liderado pelo estreante Rildo Amaral (SD). Este bloco 
também terá 8 minutos no grande expediente.  
 
O Bloco de Oposição ainda não foi formado, mas deve ser composto por PV e MDB e terá 
cinco deputados. Ele também deve ter 8 minutos no grande expediente. Já Wellington 
do Curso (PSDB) seguirá carreira solo, mas terá 5 minutos na comissão de lideranças. 
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Para não ser Sarney nem Flávio, Wellington não ficará em nenhum bloco na Assembleia 

 
 
O deputado estadual reeleito, Wellington do Curso (PSDB) irá se prejudicar bastante na 
acomodação de espaços da Assembleia Legislativa para manter o discurso de ser anti-
Flávio Dino e não alinhado ao grupo Sarney. 
 
Acontece que nesta legislatura não foi formado nenhum bloco intermediário. Na 
passada, existia o bloco que se intitulava como “independente”. Nele, Wellington ficava 
com Eduardo Braide, Max Barros, Graça Paz e Alexandre Almeida. Todos fora da 
Assembleia nesta legislatura. 
 
Agora, ou faz parte de um bloco governista ou no bloco da oposição, que é o bloco 
sarneyzista. Por isso, Wellington decidiu se isolar. 
 
Mas a decisão também complica o mandato do tucano, que não tem grupo com direito 
a presidência de comissões, tempo de blocos e uma série de oportunidades distribuídas 
exatamente pela proporção dos blocos. 
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Ponto & Contraponto 

Destaque 
 
Depois de se reeleger, vencer em Bacabal e chegar à Mesa da AL, Roberto Costa mira 
agora o comando do MDB 
 

 
Roberto Costa vem superando obstáculos dentro e fora do MDB 

 
Depois de vencer todas as barreiras e chegar à reeleição, de ter virado o jogo como o 
grande avalista da eleição do novo prefeito de Bacabal numa campanha em que 
enfrentou o peso político das forças lideradas pelo Palácio dos Leões, e de ter dobrado 
concorrência pesada dentro do seu partido e do grupo a que pertence na corrida à 4ª 
Vice-Presidência da Assembleia Legislativa, o deputado Roberto Costa (MDB) caminha 
agora para uma batalha que vai demarcar, em caráter definitivo, o seu espaço real 
dentro do seu partido: o embate com o deputado federal Hildo Rocha pelo comando do 
MDB. Essa medição de força vai acontecer até o final deste mês. Único integrante do 
MDB do Maranhão que conseguiu construir pontes com outras correntes políticas sem 
abrir mão das suas posições, sendo, por isso, visto pelas correntes adversárias como um 
interlocutor confiável, Roberto Costa está determinado a comandar o partido. Essa 
posição ficou muito clara na eleição para a 4ª Vice-presidência da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa. De volta à Assembleia e alto dos seus dois mandatos como 
presidente da Casa, o deputado Arnaldo Melo pleiteou a vaga, mas Roberto Costa firmou 
posição, e deixou claro que se os quatro integrantes do grupo indicassem Arnaldo Melo, 
ele, Roberto Costa, levaria a decisão para o plenário, onde venceria de goleada. Diante 
da possibilidade de uma derrota acachapante, o experiente Arnaldo Melo se rendeu às 
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evidências e retirou sua candidatura e Roberto Costa foi eleito. Agora, o parlamentar 
emedebista se prepara para a grande batalha dentro do partido. Ele já se posicionou 
contra a proposta de entregar o comando do partido para a ex-governadora Roseana 
Sarney, defendendo que a direção apartidária seja entregue a um membro da nova 
geração, da qual pele é o nome de maior destaque e mais bem posicionado. Na avaliação 
geral, independente de qual seja o desfecho da guerra interna pelo comando partidário, 
o deputado Riberto Costa já é apontado como o grande vencedor. Pelo simples fato de 
que, na verdade, ele trava uma disputa com a cúpula emedebista – a ex-governadora 
Roseana Sarney, o ex-presidente José Sarney, e os ex-senadores João Alberto e Edison 
Lobão -, que está totalmente isolada no mapa político do Maranhão. 
 
 
Marcelo Tavares voltará para a Casa Civil e assumirá a articulação política do Governo 
 

 
Marcelo Tavares voltará à Casa Civil e assumirá a articulação  
política do Governo 

 
Confirmado: o deputado Marcelo Tavares (PSB) vai se licenciar para reassumir o 
comando da poderosa e influente Casa Civil do Governo do Estado. O parlamentar 
atende a convite do governador Flávio Dino, que espera contar com a sua experiência e 
o seu equilíbrio, demonstrados durante os quatro anos do primeiro mandato, quando 
funcionou na interlocução do Palácio dos Leões com os Poderes Legislativo e Judiciário, 
como também com a classe política, especialmente prefeitos. Na avaliação do 
governador, Marcelo Tavares está perfeitamente identificado com a linha de ação 
política do PCdoB, atuando como um braço confiável na condução eficiente de uma das 
áreas mais sensíveis do atual Governo. Esse comprometimento foi definitivamente 
consolidado quanto Marcelo Tavares não acompanhou o tio, o ex-governador José 
Reinaldo Tavares, a quem sempre foi muito ligado, no rompimento com o governador 
Flávio Dino, mantendo-se fiel ao compromisso com o chefe do Executivo. Agora, com a 
ida de Márcio Jerry (PCdoB) para a Câmara Federal, Marcelo Tavares deve assumir o 
posto de principal articulador político do Palácio dos Leões. 
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Wellington do Curso independente… 

 
 
Do deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) ao anunciar nesta terça-feira (5), seu 
posicionamento político na Assembleia legislativa a partir desta legislatura. O 
parlamentar optou por não se vincular a nenhum bloco, para manter a independência 
na Casa. 

 


