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Sessão extraordinária nesta segunda deve eleger nova Mesa Diretora da Assembleia 

 
 
Blog Daniela Bandeira –  A convocação de uma sessão extraordinária, que será realizada 
às 11h desta segunda-feira (06), deve definir a nova Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa do Maranhão para o biênio 2021-2022. 
 
Na quinta-feira (02), os parlamentares aprovaram em 2º turno o projeto de Resolução 
Legislativa 28/2019, de autoria do deputado estadual Neto Evangelista (DEM), que 
antecipa a eleição. 
 
A mudança permite que em qualquer sessão do mês de abril possa ser feita a eleição 
para a escolha do comando do Legislativo que assumirá no segundo biênio da atual 
legislatura. 
 
A expectativa é que o atual presidente Othelino Neto (PCdoB) seja reeleito 
tranquilamente, e que sejam mantidos nomes na composição como Andreia Rezende 
(DEM) e Glauber Cutrim (PDT), mas não está descartada mudança na Mesa Diretora. 
 

http://danielabandeira.com.br/
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A nova Mesa Diretora da AL deve ter a seguinte composição: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM), Zé Inácio ou Felipe dos Pneus. 
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Reeleito presidente do PSDB no Maranhão, Roberto Rocha abona novas filiações 

 
 
O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) realizou nesta sexta-feira, 03, em São 
Luís, a sua convenção estadual, em um evento que contou com a presença de lideranças 
políticas de todo o estado. 
 
A convenção aconteceu no auditório do edifício Marcus Barbosa Intelligent Office, no 
Calhau. Além de dirigentes municipais, a convenção foi prestigiada pela militância 
socialista jovem e diversos líderes de todo o Maranhão, entre elas, o prefeito de 
Godofredo Viana, Sissi Viana (PSDB); a prefeita de Vila Nova dos Martírios, Karla Batista 
(PSDB); a prefeita de Amapá do Maranhão, Tatiane Maia (PSDB); a prefeita de Vitória do 
Mearim, Dídima Coelho (MDB); o deputado estadual, Wellington do Curso (PSDB); os 
vereadores de São Luís, Estêvão Aragão (PSDB) e Josué Pinheiro (PSDB); os vereadores 
de Timon, Anderson Pego (PSDB) e Antunes Macedo (PSDB), o presidente da Câmara 
Municipal de Presidente Dutra,  vereador Biné Soares (PSDB);  o presidente da Câmara 
Municipal de Arari, Evando Piancó, que foi acompanhado de mais quatro vereadores 
tucanos, além de outras lideranças. Todos fizeram questão de reafirmar o compromisso 
com os ideais do partido e dar o apoio irrestrito ao senador Roberto Rocha, que foi 
reeleito por unanimidade e vai permanecer liderando a sigla no Maranhão. 
 
Durante a reunião, Roberto Rocha abonou a ficha das novas lideranças que estão 
aderindo ao projeto tucano no estado. Entre elas, o prefeito Magno Teixeira, do 
município de Presidente Juscelino, que deixou o PP e filiou-se ao PSDB. 
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Em sua fala, Roberto Rocha fez questão de lembrar que o PSDB é um partido forte e que 
a convenção marca o início da sua reconstrução em todos os municípios do Maranhão. 
“Hoje é um momento importante para tratarmos sobre as pautas que irão fortalecer o 
PSDB. Estamos firmes e unidos. Todos com o mesmo propósito de trabalharmos pelo 
projeto de desenvolvimento e crescimento do PSDB em nosso estado”, disse. 
 
Presente no evento, o vereador de São Luís, Estêvão Aragão (PSDB) disse que a eleição 
unânime que renovou o mandato do senador Roberto Rocha como presidente do 
Diretório Estadual, demonstra o grau de satisfação e a confiança que todos os 
correligionários depositam no senador e em toda a sua equipe. 
 
“Vim reafirmar o meu compromisso com o partido e dizer que eu tenho plena confiança 
no senador Roberto Rocha. Tenho certeza que ele fará de tudo para fazer do PSDB um 
partido forte no nosso estado. Essa é a nossa confiança e estaremos aqui para o que for 
preciso”, afirmou. 
 
O Diretório também escolheu o deputado Wellington do Curso como líder do partido na 
Assembleia Legislativa. O deputado aproveitou a ocasião para lançar o seu nome como 
pré-candidato à Prefeitura de São Luís. 
 
“As ruas exigem de cada um de nós uma postura ativa, firme e que resolva ou se 
disponha a resolver os problemas. Isso no Maranhão, de forma geral e não é diferente 
em nossos municípios. É necessário que tenhamos união e fortaleçamos o nosso Partido 
para termos candidaturas nos grandes colégios eleitorais, a exemplo de São Luís, 
Imperatriz, entre outros”, disse. 
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Disputa no PV e articulação do PT podem modificar composição da Mesa Diretora 

 
 
Apesar de dada como fechada a composição da nova Mesa Diretora da Assembleia 
Legislativa para o biênio 2021/2022, duas vagas podem ser alteradas. A quarta vice-
presidência pode ter uma briga entre César Pires que é indicação de Bloco de Oposição 
e Rigo Teles, que entrará avulsamente. Já a outra mudança pode ocorrer na quarta 
Secretaria, onde Paulo Neto indicado pelo Blocão, vem sofrendo forte oposição de Zé 
Inácio, que vem se articulando para ocupar o espaço. 
 
Outro que deseja entrar na briga pela quarta Secretaria é o novato Felipe dos Pneus 
(PRTB), porém como não está articulado com ninguém, deve ficar apenas no desejo, 
apesar de que ele vem ameaçando também lançar uma candidatura avulsamente para 
ocupar o cargo. 
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Definidos os nomes da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa que será eleita nesta 
segunda-feira 

 
 
Como previsto ocorre nesta segunda-feira (6), a eleição da nova Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2021/2022. A partir das 11h, os 
deputados vão votar na nova composição, a qual já está definida entre todos os blocos. 
 
De acordo com o apurado, a composição será da seguinte forma: 
 
Presidente: Othelino Neto – PCdoB 
1º vice: Glalbert Cutrim – PDT 
2º vice: Detinha – PR 
3º vice: Rildo Amaral – SD 
4º vice: César Pires – PV 
 
1º sec: Andreia Rezende – DEM 
2º sec: Cleide Coutinho – PDT 
3º sec: Para Figueiredo – PSL 
4º sec: Paulo Neto – DEM ou Zé Inácio – PT 
 
As mudanças só estão ocorrendo na terceira e quarta vice-presidência, que estão Dra 
Thaísa Hortegal e Roberto Costa, assim como provavelmente na quarta Secretaria, que 
atualmente está Daniella Tema. 
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Rigo Teles presta homenagens ao povo de Barra do Corda pelo aniversário da cidade; 
confira no vídeo 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=KlKssd29rNQ
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Servidor do Gabinete Militar da Assembleia é promovido a coronel da PMMA 

Em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (4), no Comando Geral da Polícia 
Militar, no Calhau, o chefe adjunto e coordenador operacional e administrativo do 
Gabinete Militar da Assembleia, Major PM Marcelo dos Santos Jinkings, foi promovido a 
coronel da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No ato de promoção dos oficiais, 36 
oficiais trocaram de patente, sendo seis coronéis, oito tenentes capitães, nove majores, 
nove capitães e quatro tenentes. 
 

 
 
Prestigiaram a cerimônia, dentre outras autoridades, o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela, representando o governador do Estado, Flávio Dino 
(PCdoB); o comandante geral da Polícia Militar, coronel Ismael de Sousa Fonseca; o 
deputado estadual Ciro Neto (PP); o diretor institucional da Assembleia, Rubem Pereira, 
e a senadora Eliziane Gama (PPS). 
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Na oportunidade, o secretário Jefferson Portela disse que, além das vitórias individuais 
da ascensão de cada um aos novos postos, é uma vitória coletiva da Polícia Militar e da 
sociedade maranhense, garantida pelo Governo do Estado. “A ascensão na carreira 
militar é fundamental para o desenvolvimento da instituição. Chegamos ao maior 
número de promoções da história do Maranhão. Ultrapassamos nove mil promoções e 
isso é importante porque significa harmonizar permanentemente os serviços da 
corporação no serviço público de segurança. Vamos continuar nossa luta permanente 
pela redução da criminalidade”, ressaltou. 
 
Para o comandante da Polícia Militar, a promoção dos oficiais da PM é o reconhecimento 
ao trabalho que exerceram ao longo de suas carreiras de policiais militares, assim como 
se traduz no aumento da responsabilidade de cada um. “A sociedade espera de cada um 
que conquista postos mais altos na corporação um trabalho cada dia mais intenso em 
favor da segurança de toda a população maranhense”, acrescentou. 
 
Reconhecimento pelo trabalho 
 
O deputado Ciro Neto prestigiou a cerimônia e afirmou que é de fundamental 
importância o reconhecimento do trabalho realizado pela Polícia Militar. Ele parabenizou 
o coronel Marcelo Jinkings pela conquista, assim como todos os demais promovidos. 
“Parabenizo o coronel Ivaldo e o coronel Alan, que tiveram passagem por Presidente 
Dutra, e o coronel Marcelo Jinkings, que engrandece ainda mais o trabalho prestado pelo 
Gabinete Militar da Assembleia”. 
 
O diretor institucional da Assembleia, Rubem Pereira, disse que o coronel Marcelo 
Jinkings merecia essa patente pelo trabalho de auxiliar da segurança da Assembleia, 
desempenhado ao longo do tempo. “O governador fez justiça. Só temos a agradecer ao 
governador e ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, e ao comandante geral, 
coronel Ismael, por dar essa oportunidade à Assembleia ter mais um coronel dentro de 
seu quadro de servidores militares.”, enfatizou. 
 
A senadora Eliziane Gama parabenizou todos os oficiais promovidos e, em especial, o 
major Marcelo Jinkings pela nova patente de coronel da Polícia Militar. “Muito feliz em 
poder estar aqui abraçando e parabenizando o coronel Jinkings, que é uma unanimidade 
em carinho e aceitação. É uma promoção mais do que merecida e de reconhecimento 
do governador Flávio Dino. O Maranhão melhorou muito seus indicadores de segurança 
pública graças ao trabalho determinado do Sistema de Segurança e de todo o corpo da 
Polícia Militar. Parabéns a todos e muito sucesso nos novos desafios!”, destacou. 
 
Agradecimento de Marcelo Jinkings 
 
Cumprimentado por familiares e amigos, o coronel Marcelo Jinkings agradeceu ao 
governador e demais autoridades do Sistema de Segurança pela sua promoção a coronel 
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e disse que a conquista é fruto de muitos anos de trabalho prestado tanto no setor 
administrativo quanto operacional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
 
“Essa conquista é também de toda a equipe do Gabinete Militar da Assembleia. Estou 
muito feliz, porque esse é um processo de reconhecimento. Agradeço ao presidente da 
Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que foi um grande entusiasta dessa nossa 
promoção e que sempre deu total apoio ao nosso trabalho”, declarou o coronel Marcelo 
Jinkings. 
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Presidente deve ser reeleito nesta segunda-feira, 6 ao lado de outros oito parlamentares, 
dentre os quais Rildo Amaral, César Pires e Paulo Neto, que pleiteiam espaço na Mesa 
Diretora 

 
CÉSAR PIRES COM OTHELINO NETO em articulação que levará à nova mesa da Assembleia 

 
O deputado Othelino Neto deve ser reeleito nesta segunda-feira, 6, para novo mandato 
de presidente da Assembleia Legislativa. 
 
Assim, o parlamentar ficará no comando da Casa até fevereiro de 2023, o que lhe garante 
posição de destaque no processo eleitoral de 2022. 
 
Com Othelino, devem ser reeleitos para os mesmos cargos o primeiro e o segundo vice-
presidentes da Casa, Glalbert Cutrim (PDT) e Detinha (PR), respectivamente, além dos 
secretários Andreia Rezende (DEM), Cleide Coutinho (PDT) e Pará Figueiredo (PSL). 
 
A novidade na nova chapa de Othelino deve ficar por conta da eleição de César Pires 
(PV), Rildo Amaral (SD) e Paulo Neto (DEM), que articulam-se pelas vagas que podem ser 
abertas. 
 
Destes, quem se movimenta com mais intensidade é César Pires, que tem trânsito em 
todas as bancadas. 
 
A eleição da Mesa Diretora está marcada para as 11 horas desta segunda-feira, 6… 
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Deputado Wellington defende geração de emprego e renda em comunidades 
tradicionais de Alcântara 

 
Deputado Wellington deu contribuição valorosa ao debate em Alcântara 

 
O deputado estadual Wellington do Curso esteve, na manhã desse sábado (4), no 
povoado Só Assim, no município de Alcântara. A reunião foi norteada pelo senador 
Roberto Rocha e contou com a presença do diretor do Centro de Lançamento de 
Alcântara, Coronel Fontes, oportunidade em que foram entregues equipamentos 
oriundos da CODEVASF, a exemplo de trator, barco e caixas d’água para a comunidade. 
 
Ao fazer uso da palavra, o deputado Wellington afirmou ser essencial que estado e 
prefeitura ajam para garantir a geração de emprego e renda. 
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Wellington defendeu políticas de geração de trabalho e renda 

 
“Estamos em um contexto que busca garantir a reativação, reestruturação, ampliação e 
comercialização no Centro de Lançamento de Alcântara. A população maranhense não 
pode apenas assistir a isso tudo. Precisamos garantir que sejam os principais 
privilegiados. Para tanto, é essencial que estado e prefeitura desenvolvam ações para 
gerar emprego e garantir renda. Esse é. nosso compromisso: intermediar junto ao 
Executivo para que a nossa população tenha meios de garantir o próprio sustento”, disse 
Wellington. 
 
Além de discutirem sobre o CLA, foram discutidos pontos importantes como a 
implementação de políticas públicas e regularização de títulos de propriedade de terra 
das comunidades tradicionais. 
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Assembleia elege hoje Nova Mesa Diretora para o Biênio 2021/2022 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão reúne nesta segunda-feira (6), às 11h, em sessão 
extraordinária, para a eleição da nova Mesa Diretora para o biênio 2021/2022. 
 
O presidente Othelino Neto deverá ser reeleito por aclamação, pois garantiu a 
participação na Mesa de todas as correntes políticas que atuam no plenário da Casa. A 
posse dos novos dirigentes, no entanto somente acontecerá em fevereiro de 2021. 
 
A antecipação do da eleição é fruto de um acordo costurado com líderes de blocos ou 
partidários, que resultou na aprovação do projeto de Resolução Legislativa 28/2019, de 
autoria do deputado estadual Neto Evangelista (DEM). 
 
A nova mesa diretora terá a seguinte composição: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
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2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM)* 
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Marcelo dos Santos Jinkings, do Gabinete Militar da Alema, é promovido a coronel da 
PMMA 

 
Prestigiaram a cerimônia, o secretário de Estado de Segurança Pública, Jefferson Portela; o comandante geral da  
Polícia Militar, coronel Ismael de Sousa Fonseca; o deputado estadual Ciro Neto (PP); o diretor institucional da 
Assembleia, Rubem Pereira, e a senadora Eliziane Gama (PPS). 

 
Em solenidade realizada na tarde desta sexta-feira (4), no Comando Geral da Polícia 
Militar, no Calhau, o chefe-adjunto e coordenador operacional e administrativo do 
Gabinete Militar da Assembleia, Major PM Marcelo dos Santos Jinkings, foi promovido a 
coronel da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No ato de promoção dos oficiais, 36 
oficiais trocaram de patente, sendo seis coronéis, oito tenentes capitães, nove majores, 
nove capitães e quatro tenentes. 
 
Na oportunidade, o secretário Jefferson Portela disse que, além das vitórias individuais 
da ascensão de cada um aos novos postos, é uma vitória coletiva da Polícia Militar e da 
sociedade maranhense, garantida pelo Governo do Estado. “A ascensão na carreira 
militar é fundamental para o desenvolvimento da instituição. Chegamos ao maior 
número de promoções da história do Maranhão. Ultrapassamos nove mil promoções e 
isso é importante porque significa harmonizar permanentemente os serviços da 
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corporação no serviço público de segurança. Vamos continuar nossa luta permanente 
pela redução da criminalidade”, ressaltou. 
 
O diretor institucional da Assembleia, Rubem Pereira, disse que o coronel Marcelo 
Jinkings merecia essa patente pelo trabalho de auxiliar da segurança da Assembleia, 
desempenhado ao longo do tempo. “O governador fez justiça. Só temos a agradecer ao 
governador e ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, e ao comandante geral, 
coronel Ismael, por dar essa oportunidade à Assembleia ter mais um coronel dentro de 
seu quadro de servidores militares.”, enfatizou. 
 
Cumprimentado por familiares e amigos, o coronel Marcelo Jinkings agradeceu ao 
governador e demais autoridades do Sistema de Segurança pela sua promoção a coronel 
e disse que a conquista é fruto de muitos anos de trabalho prestado tanto no setor 
administrativo quanto operacional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
“Essa conquista é também de toda a equipe do Gabinete Militar da Assembleia. Estou 
muito feliz, porque esse é um processo de reconhecimento. Agradeço ao presidente da 
Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que foi um grande entusiasta dessa nossa 
promoção e que sempre deu total apoio ao nosso trabalho”, declarou o coronel Marcelo 
Jinkings. 
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Othelino será reeleito presidente da AL na manhã desta segunda-feira 

 
 
O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), será 
reeleito para o comando da Casa na manhã desta segunda-feira (6), como antecipado 
pelo Blog do Gilberto Léda. 
 
A eleição para a Mesa Diretora, biênio 2021/2023, deve ocorrer às 11h. 
 
O pleito foi antecipado em praticamente um ano – deveria ocorrer apenas a partir de 
março do ano que vem – após a aprovação de um projeto de resolução legislativa, de 
autoria do deputado Neto Evangelista (DEM), que autoriza a medida. 
 
Em comparação com a atual Mesa, há apenas três mudanças: saem Thaiza Hortegal (PP), 
Roberto Costa (MDB) e Daniella Tema (DEM), para a entrada de Rildo Amaral (SD), César 
Pires (PV) e Paulo Neto (DEM). 
 
A nova composição, contudo, só assume em fevereiro de 2021. 
 

https://gilbertoleda.com.br/2019/05/02/reeleicao-de-othelino-deve-ocorrer-na-segunda-feira/
https://gilbertoleda.com.br/2019/05/02/reeleicao-de-othelino-deve-ocorrer-na-segunda-feira/
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Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM) 
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Jinkings, do Gabinete Militar da AL, é promovido a coronel da PMMA 

 
 
Em solenidade realizada na tarde de sexta-feira (4), no Comando Geral da Polícia Militar, 
no Calhau, o chefe-adjunto e coordenador operacional e administrativo do Gabinete 
Militar da Assembleia, Major PM Marcelo dos Santos Jinkings, foi promovido a coronel 
da Polícia Militar do Estado do Maranhão. No ato de promoção dos oficiais, 36 oficiais 
trocaram de patente, sendo seis coronéis, oito tenentes capitães, nove majores, nove 
capitães e quatro tenentes. 
 
Prestigiaram a cerimônia, dentre outras autoridades, o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela, representando o governador do Estado, Flávio Dino 
(PCdoB); o comandante geral da Polícia Militar, coronel Ismael de Sousa Fonseca; o 
deputado estadual Ciro Neto (PP); o diretor institucional da Assembleia, Rubem Pereira, 
e a senadora Eliziane Gama (PPS). 
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Na oportunidade, o secretário Jefferson Portela disse que, além das vitórias individuais 
da ascensão de cada um aos novos postos, é uma vitória coletiva da Polícia Militar e da 
sociedade maranhense, garantida pelo Governo do Estado. “A ascensão na carreira 
militar é fundamental para o desenvolvimento da instituição. Chegamos ao maior 
número de promoções da história do Maranhão. Ultrapassamos nove mil promoções e 
isso é importante porque significa harmonizar permanentemente os serviços da 
corporação no serviço público de segurança. Vamos continuar nossa luta permanente 
pela redução da criminalidade”, ressaltou. 
 
Para o comandante da Polícia Militar, a promoção dos oficiais da PM é o reconhecimento 
ao trabalho que exerceram ao longo de suas carreiras de policiais militares, assim como 
se traduz no aumento da responsabilidade de cada um. “A sociedade espera de cada um 
que conquista postos mais altos na corporação um trabalho cada dia mais intenso em 
favor da segurança de toda a população maranhense”, acrescentou. 
 
Reconhecimento pelo trabalho 
 
O deputado Ciro Neto prestigiou a cerimônia e afirmou que é de fundamental 
importância o reconhecimento do trabalho realizado pela Polícia Militar. Ele parabenizou 
o coronel Marcelo Jinkings pela conquista, assim como todos os demais promovidos. 
“Parabenizo o coronel Ivaldo e o coronel Alan, que tiveram passagem por Presidente 
Dutra, e o coronel Marcelo Jinkings, que engrandece ainda mais o trabalho prestado pelo 
Gabinete Militar da Assembleia”. 
 
O diretor institucional da Assembleia, Rubem Pereira, disse que o coronel Marcelo 
Jinkings merecia essa patente pelo trabalho de auxiliar da segurança da Assembleia, 
desempenhado ao longo do tempo. “O governador fez justiça. Só temos a agradecer ao 
governador e ao secretário de Segurança, Jefferson Portela, e ao comandante geral, 
coronel Ismael, por dar essa oportunidade à Assembleia ter mais um coronel dentro de 
seu quadro de servidores militares.”, enfatizou. 
 
A senadora Eliziane Gama parabenizou todos os oficiais promovidos e, em especial, o 
major Marcelo Jinkings pela nova patente de coronel da Polícia Militar. “Muito feliz em 
poder estar aqui abraçando e parabenizando o coronel Jinkings, que é uma unanimidade 
em carinho e aceitação. É uma promoção mais do que merecida e de reconhecimento 
do governador Flávio Dino. O Maranhão melhorou muito seus indicadores de segurança 
pública graças ao trabalho determinado do Sistema de Segurança e de todo o corpo da 
Polícia Militar. Parabéns a todos e muito sucesso nos novos desafios!”, destacou. 
 
Agradecimento de Marcelo Jinkings 
 
Cumprimentado por familiares e amigos, o coronel Marcelo Jinkings agradeceu ao 
governador e demais autoridades do Sistema de Segurança pela sua promoção a coronel 
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e disse que a conquista é fruto de muitos anos de trabalho prestado tanto no setor 
administrativo quanto operacional da Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. 
 
“Essa conquista é também de toda a equipe do Gabinete Militar da Assembleia. Estou 
muito feliz, porque esse é um processo de reconhecimento. Agradeço ao presidente da 
Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), que foi um grande entusiasta dessa nossa 
promoção e que sempre deu total apoio ao nosso trabalho”, declarou o coronel Marcelo 
Jinkings. 
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Confirmada a chapa da mesa da Assembleia biênio 2021/2022 

 
 
O blog do Clodoaldo Corrêa adianta, com exclusividade, a composição da chapa para a 
eleição da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão que será realizada na 
manhã desta segunda-feira: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM) 
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Othelino Neto será reeleito presidente da Assembleia Legislativa 

 
Tudo certo para a eleição da nova mesa diretora da Assembleia Legislativa que irá 
assumir apenas em 2021. Vou convocada sessão extraordinária, que será realizada às 
11h desta segunda-feira (06) para a eleição. 
 
O adiantamento da eleição foi acertado após a aprovação na quinta-feira (02) em 2º 
turno o projeto de Resolução Legislativa 28/2019, de autoria do deputado estadual Neto 
Evangelista (DEM), que antecipa a eleição. 
 
As articulações também foram finalizadas com pequenas alterações da Mesa. Um último 
cargo que ainda está tendo um pouco de discussão, que é a quarta secretaria. Mas o 
deputado Paulo Neto é favorito para ocupar o cargo. 
 
Desta forma, a nova mesa diretora terá a seguinte composição: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
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2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM)* 
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1 bilhão e 300 milhões de toneladas de alimentos vão para o lixo todo ano em todo o 
mundo; 25 % disso alimentaria 870 milhões de pessoas famintas. 

JM Cunha Santos 
 

 
 
Tramita na Assembleia Legislativa o projeto de lei 143-2019, de autoria do deputado 
Edivaldo Holanda, que institui a Semana Estadual de Conscientização sobre o 
Desperdício de Alimentos a ser realizada anualmente na segunda semana do mês de 
outubro. Dentre outros objetivos, o projeto pretende divulgar políticas públicas e 
medidas que conscientizem a população sobre o desperdício, aproveitamento integral 
dos alimentos, nutrição e temas relacionados. 
 
Conforme o projeto, o Poder Executivo poderá firmar convênios e parcerias com 
entidades sem fins lucrativos e instituições que tratem do tema, com vistas à 
implementação de atividades, palestras e afins que deem efetividade ao evento 
instituído pela lei. 
 
Em entrevista ao Programa “Voz do Parlamento”, da Rádio Assembleia, apresentado por 
Josélia Fonseca, na última quinta-feira, o deputado Edivaldo Holanda apresentou dados 
impressionantes sobre o desperdício de alimentos em todo o mundo. Conforme o 
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parlamentar, de acordo com números da Organização das Nações Unidas para 
Alimentação e Agricultura (FAO), a cada ano cerca de 1 bilhão e 300 milhões de toneladas 
de alimentos são descartados, ou seja, vão para o lixo. E somente a recuperação de 25 
% desse descarte poderia alimentar 870 milhões de pessoas famintas. 
 
Segundo Edivaldo Holanda, o vice-presidente sênior de alimentos e mercados no World 
Wildlife Fund, Jason Clay, destaca a urgência do problema do desperdício de alimentos 
no mundo e nos Estados Unidos, enfatizando a necessidade de medidas legislativas e 
políticas visando a diminuição do desperdício. Revela também a produção recente de 
legislações visando conscientizar a população a reduzir e proibir o desperdício de 
alimentos, aprovadas na França e na Grã-Bretanha, representando grande avanço no 
combate à fome no mundo. 
 
O parlamentar espera a aprovação de seus pares ao projeto e a consequente sanção do 
governador Flávio Dino. O projeto enfrenta, inclusive, uma legislação que no Brasil obriga 
restaurantes e afins a mandarem as sobras de alimentos para o lixo, impedindo sua 
distribuição entre pessoas carentes. Edivaldo promete verificar se, de fato, existe essa 
legislação e em que ela se sustenta. 
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Othelino Neto deve fechar a segunda-feira autorizado a comandar a Assembleia 
Legislativa até 2022 

 
Othelino Neto: deve ser reeleito nesta segunda-feira 

 
A Assembleia Legislativa deve antecipar hoje a eleição da Mesa Diretora que a 
comandará no exercício de 2020/2022. E o presidente Othelino Neto (PCdoB) deve ser 
reeleito em chapa única, fazendo apenas alguns ajustes na composição atual da Mesa, 
de acordo com entendimentos com as lideranças partidárias. A antecipação da eleição 
do comando do Poder Legislativo foi assegurada por uma mudança no Regimento 
Interno da Casa, por meio de Resolução Legislativa proposta pelo deputado Glaubert 
Cutrim (PDT) e aprovada em segundo turno pelos 35 que participaram da sessão, 
realizada na última quinta-feira. Com a mudança. Um acordo articulado pelo presidente 
com os líderes de bancadas após a aprovação da Resolução decidiu que a eleição da 
futura Mesa Diretora será realizada logo nesta segunda-feira.  Com a reeleição, que 
deverá confirmar também o deputado Glaubert Cutrim como 1º vice-presidente, o 
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presidente Othelino Neto será o quarto presidente ad Poder Legislativo a ser reeleito na 
mesma legislatura, caracterizando o período como uma quadra em que os presidentes 
foram deputados politicamente fortes e bons articuladores. O deputado-presidente, que 
assumiu o comando com a morte do presidente Humberto Coutinho (PDT), em Janeiro 
de 2018, e de lá para cá se revelou um líder eficiente e um interlocutor de resultados, 
conquistando o respeito e a confiança de todos os deputados. Ninguém duvida de que o 
presidente Othelino Neto terminar a sessão desta segunda-feira com mandato garantido 
para comandar a Casa por toda essa legislatura. 
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Campanha da Assembleia Legislativa contra assédio e feminicídio acerta os alvos e ganha 
repercussão nacional 

 
Campanha da Assembleia Legislativa de reação ao assédio e ao feminicídio ganha repercussão nacional com  
veiculação na TV Senado e na TV Câmara em todos o país 

 
Encarados agora como uma chaga na vida brasileira, o assédio e o feminicídio, duas 
pragas que expõem a cultura machista nacional desde as suas origens, com registros 
assombrosos no Maranhão, como as abordagens inconvenientes e intimidadoras e casos 
de assassinatos brutais – como alguns que mancham a história de São Luís, cometido 
pelo desembargador Pontes de Visgueiro contra a esposa, praticado com requintes de 
crueldade causados por ciúme doentio e “em defesa da honra” – estão sendo finalmente 
combatidos com a determinação e o vigor exigidos. A sociedade e as instituições 
resolveram agir depois que o grito das mulheres, há muito sufocado pelo medo e pelo 
preconceito, ecoou finalmente com a força devida, ensejando uma mobilização nacional 
contra essa forma brutal e inaceitável de agressão. E nesse movimento, a Assembleia 
Legislativa do Maranhão, onde as mulheres vêm ocupando espaço cada vez mais 
expressivo, assumiu uma posição de vanguarda, dando-lhes os instrumentos necessários 
para que suas poucas formas de defesa, sendo um deles a comunicação. 
 
Além dos discursos-denúncia de deputados e deputadas, de entrevistas e de pregações 
em sessões especiais, comissões, audiências públicas, simpósios e conferências, que 
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expressam a indignação e a determinação de combater o assédio e o feminicídio, o 
presidente Othelino Neto (PCdoB), que é jornalista e sabe o peso da comunicação na 
sociedade atual, acionou o Departamento de Comunicação para que um passo mais 
largo fosse dado. O resultado da recomendação do presidente ao diretor de 
Comunicação, ao experiente jornalista Edwin Jinkins, foi a elaboração de uma campanha 
que vem surpreendendo pela eficácia das mensagens nela contidas. 
 
Produzida com o apoio da Procuradoria da Mulher, que é o braço jurídico de defesa da 
mulher no Poder Legislativo, e do Grupo de Esposas dos Deputados do Estado do 
Maranhão (Gedema), o braço social da instituição legislativa, a campanha exibe vozes e 
imagens que externam, numa só peça com um minuto de duração, o grito de alerta, a 
indignação e a reação da mulher contra o assédio e o feminicídio. Na peça, uma 
executiva, uma médica, uma policial e uma jornalista são mostradas como vítimas 
potenciais, mas que reagem dizendo um basta, agindo como cidadãs dispostas a não 
mais tolerar o abuso machista, sugerindo que mulheres em situação de risco liguem para 
o 180, por meio do qual a PM atende a esses chamados. Melhor, nas suas reações 
indignadas e firmes – “Chega de abuso!”, “Chega de assédio” e “Chega de feminicídio!” 
– as mulheres deixam no ar a indicação de que as relações podem ser baseadas na 
igualdade de direitos, no respeito, no companheirismo e na delicadeza. 
 
“A Assembleia Legislativa do Maranhão levantou essa bandeira ao lançar esta campanha 
sensível de combate à crescente onda de violência que tem vitimado, a cada dia, mais 
mulheres no Brasil. Conseguimos mostrar, em um minuto, também o empoderamento 
das mulheres ao ocuparem posições de destaque na sociedade, quer seja nos seus 
ambientes ou no seio familiar, mostrando que elas são fortes e não se intimidam”, 
destaca o diretor Edwin Jinkings. 
 
Bem recebida e integralmente assimilada no Maranhão, a começar pelo fato de que usou 
personagens femininas de ficção e da vida real – a policial é mesmo uma oficial da Polícia 
Militar -, a campanha foi exibida em todas as emissoras de televisão e rádio durante os 
meses de março e abril, e ganhou projeção nacional quando veiculada na TV Senado e 
na TV Câmara, onde  recebeu o aval de diretores, produtores e especialistas. A 
repercussão da campanha em todo o País entusiasmou, com justiça, o presidente 
Othelino Neto, que provocado sobre o assunto, não escondeu sua satisfação com os 
resultados alcançados pela peça produzida pela chamada “prata da casa”: “É muito 
gratificante poder contribuir, de maneira mais ampla, para alertar a sociedade brasileira 
sobre as diversas formas de violência contra a mulher, incentivando-as a denunciar os 
agressores”. 

 


