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Othelino Neto diz que mira o Senado e revela que Flávio Dino está empolgado com
candidatura à Presidência

Em entrevista nesta segunda-feira (5) ao programa ‘Ponto e Vírgula’ da Difusora FM, o
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) disse que o grupo
do governador Flávio Dino terá três ou quatro candidatos a prefeito em São Luís.
“Não conseguiremos unir nosso campo no primeiro turno. Chegaremos a eleição com
três ou quatro candidatos. No PCdoB, temos o Rubens Jr., Julio Pinheiro e o Duarte Jr.,
no PSB o Bira do Pindaré, no DEM o Neto Evangelista e no PDT o Osmar Filho. Quem
chegar no segundo turno terá o apoio de todos ou, quem sabe, se tiver dois do nosso
grupo será uma uma dor de cabeça boa”, disse Othelino.
Em Imperatriz, Othelino Neto reiterou que o PCdoB tem o deputado Marco Aurélio como
candidato e que torce para uma união com o deputado Rildo Amaral. Já em Pinheiro, o
presidente da Assembleia disse que ainda não tem posição definida em relação às
candidaturas de Luciano Genésio e Leonardo Sá. “Alguns defendem que eu não participe
da eleição de Pinheiro, porém não sou de ficar em cima do muro e na hora certa
anunciarei minha decisão”, declarou.
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Sobre concorrer a um cargo majoritário em 2002, Othelino revelou sua intenção de
brigar por uma vaga no Senado Federal. “Vejo com simpatia, olho no horizonte a
perspectiva mais palpável de disputar o senado. É uma hipótese que a gente vai
considerar”, anunciou.
Em relação a uma futura candidatura de Flávio Dino à Presidência da República, Othelino
Neto contou que teve uma conversa recente com o governador. “O Flávio está
empolgado e para ele ser candidato tem algumas condicionantes, entre as quais se
tornar uma das alternativas da esquerda e ter uma estrutura mínima partidária. Ele já
tem o convite do PSB e acredito que ele consiga o apoio de mais dois ou três partidos”,
afirmou.
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Othelino Neto afirma que produção Legislativa de 2019 superou a de dois anos
anteriores

No lançamento do podcast “Diálogo com Othelino”, nesta segunda-feira (5), o
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do B),
fez um balanço das atividades parlamentares do primeiro semestre de 2019, destacando
o aumento da produtividade em relação aos anos anteriores.
Foram apreciados 338 projetos de lei, mais de 900 indicações e 440 requerimentos.
“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 o presidente.
Othelino Neto destacou, ainda, o trabalho das comissões técnicas que, segundo ele,
produziram bem e conseguiram levar segmentos importantes da sociedade para a
Assembleia Legislativa.
O presidente também falou sobre a renovação do Parlamento maranhense e como
conduz a Casa diante das distinções políticas. “O parlamento tem que 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 e governistas.
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Temos aqui essa relação respeitosa e o meu papel é de mediador e fazer com que
prevaleça a vontade da maioria, respeitando o que estabelece nossa Constituição e o
regimento da Alema”, explicou.
Ainda na estreia do podcast, Othelino Neto opinou sobre a importância de manter o
diálogo e uma relação harmoniosa entre os poderes constituídos. Falou também sobre
as expectativas para os próximos meses de legislatura.
O podcasts “Diálogo com Othelino” será divulgado uma vez por semana, com abordagem
de assuntos que estejam na pauta de discussão do Legislativo Estadual ou inseridos no
contexto político local e nacional.
Acesse o link do primeiro episódio aqui:
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Sessão ordinária marca reabertura dos trabalhos da Assembleia após período de recesso
Agência Assembleia
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão retomou os trabalhos, na tarde desta
segunda-feira (05), as 16h, em sessão ordinária presidida pelo presidente da Casa,
deputado Othelino Neto (PCdoB). Um expressivo número de parlamentares compareceu
à primeira sessão após o período de recesso, marcando o início da segunda sessão
legislativa da 19ª Legislatura.

Prestigiaram a sessão de retomada dos trabalhos da Assembleia o prefeito de Caxias,
Fábio Gentil (PRB), o conselheiro aposentado do Tribunal de Contas do Estado (TCE),
Edimar Cutrim, e o médico e jornalista João Bentivi.
No pequeno expediente, usaram a tribuna os deputados Wellington do Curso (PSDB), Zé
Gentil (PRB), Adelmo Soares (PC do B), Cleide Coutinho (PDT), Fernando Pessoas (SDO),
Vinicius Louro (PR) e Rafael Leitoa (PDT).
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Destaque para o aniversário de Caxias
Os deputados Zé Gentil, Adelmo Soares e Cleide Coutinho, que são da cidade de Caxias,
destacaram em suas falas a programação da Prefeitura de Caxias alusiva à comemoração
dos 196 anos de emancipação daquela cidade, marcado por muitas inaugurações de
obras públicas.
O presidente Othelino Neto suspendeu a sessão a pedido do deputado Zé Gentil para
receber uma homenagem do prefeito de Caxias Fábio Gentil (PRB) – uma publicação
intitulada Memória da Balaiada – distribuída em comemoração aos 196 anos da cidade
de Caxias – comemorado no dia 02 de agosto – e para parabenizar a deputada Daniela
Tema (DEM), pelo transcurso de seu aniversário, celebrado em 27 de julho.
Aprovação de Projeto de Resolução
Os parlamentares aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Resolução nº 008/2019, de
autoria do deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), que concede a Medalha do
Legislativo Manuel Beckman, ao juiz federal Roberto Carvalho Veloso.
MA é referência em legislação de combate à depressão
O deputado Fábio Macedo (PDT) ocupou o grande expediente para destacar projetos de
lei de sua autoria, sancionados pelo governador Flávio Dino (PCdoB): o que institui
política pública de combate à depressão, outro que institui o Dia Estadual de Combate à
Depressão, em 13 de setembro, e o que institui uma política de combate ao alcoolismo.
Por fim, o deputado Vinicius Louro usou a tribuna, mais uma vez, para destacar o
trabalho realizado pelo prefeito de Lago dos Rodrigues, Edijacir Leite (PR), que asfaltou
dezenas de ruas da cidade por meio de recursos de emendas parlamentares de sua
autoria, no valor de R$ 900 mil. Ele destacou também a doação de veículos para a cidade
de Lago dos Rodrigues por intermédio da atuação do presidente do Partido da República
(PR) no Maranhão, o deputado federal Jozimar de Maranhãozinho (PR).
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Fábio Macedo anuncia a sanção de três projetos de leis no retorno do recesso legislativo

O deputado Fábio Macedo (PDT) destacou, na sessão desta segunda-feira (5) da
Assembleia Legislativa, a sanção de projetos de lei de sua autoria que criam a Política de
Atenção, Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo entre homens e mulheres e o
que institui o programa de Auxílio a Pessoas com Depressão no âmbito da Rede Pública
Estadual de Saúde, ambos sancionados pelo governador Flávio Dino (PCdoB).
Durante o discurso, diversos deputados em plenário enalteceram a importância da
medida, por criar uma política de combate ao alcoolismo e da depressão.
Fábio Macedo citou que no domingo o programa Fantástico, da Rede Globo, começou a
exibir um quadro do médico Dráuzio Varela, que aborda o tema da depressão. “Algo que
vem sido falado não só no Maranhão, não só no Brasil, mas, no mundo inteiro, mas que,
infelizmente, vem crescendo muito”.
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Explicou que o quadro do médico Dráuzio Varella, chamado “Não tá tudo bem, mas vai
ficar”, teve como o seu primeiro convidado a cantora sertaneja Paula Fernandes, que,
corajosamente, falou de um grande problema do qual foi vítima, que é a depressão. “Eu
gostaria aqui de homenageá-la por sua coragem”, disse.
“Tivemos a grande felicidade, meus nobres colegas, que por meio deste deputado que
vos fala, esta Casa aprovar esse tão importante Projeto de Lei, em que saímos na frente
aqui no estado do Maranhão”, afirmou.
Macedo destacou que foi sancionado, também, o Dia de Combate à Depressão, a ser
comemorado em 13 de setembro. “Todos esses problemas, meus amigos, inclusive do
alcoolismo, das drogas, quem passa pela depressão às vezes submerge a ir ao fundo do
poço buscando o álcool, as drogas e diversas doenças”.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, hoje, mais de 300 milhões de
pessoas já sofrem com a depressão, segunda doença que mais cresce. “Todos esses
problemas, meus amigos, inclusive do alcoolismo e das drogas, quem passa pela
depressão às vezes submerge a ir ao fundo do poço buscando o álcool, as drogas e
diversas doenças”, afirmou.
Fábio Macedo agradeceu ao governador Flávio Dino, por haver sancionado os projetos e
aos colegas de plenário por haver enaltecido a importância das matérias.
Deputados elogiam iniciativa
O deputado Roberto Costa (MDB) foi o primeiro a fazer apartear o discurso do colega.
“Essa questão da depressão, das drogas, do alcoolismo que são situações que acontecem
na vida de muitas famílias e que terminam, na verdade, criando um clima, um sistema
de infelicidade muito grande. E o seu projeto vem exatamente reforçar essa luta, o
combate a essas situações que têm atingido boa parte da população do Estado, boa
parte da população do Brasil”.
Em seguida, o deputado Duarte Júnior (PCdoB) falou sobre o assunto. “A Constituição
Federal de 1988 estabelece não só o direito à vida, mas o direito de estar vivo com
qualidade. Não é tão somente o direito de sobrevivência, mas o direito de viver com
qualidade, usufruindo os seus direitos. Por isso, congratulo Vossa Excelência pelas
iniciativas, pela aprovação dos projetos, pela legislação que está sendo aprovada e por
ter tomado essa iniciativa de forma pioneira”.
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) também parabenizou Fábio Macedo. “Temos visto
aqui, na Casa, nos últimos meses, a preocupação com diversas doenças que hoje estão
assolando bastante não só a nossa vida aqui em São Luís, no nosso estado, mas em todo
mundo, como depressão e diabetes”.
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

Outro que elogiou a importância das matérias foi Neto Evangelista DEM). “Vossa
Excelência se apresentou de forma muito corajosa como uma pessoa que entendia do
que estava falando e ascendia quando começou a trazer a esse tema à nossa sociedade,
a necessidade de se debater este tema, de abrir os olhos daquelas pessoas que passam
por esse problema. Abrir os olhos das famílias dessas pessoas, que às vezes acham que
é besteira e não é. É uma doença”, analisou.
A deputada Cleide Coutinho (PDT) também elogiou o colega de plenário. “Admirei muito
a sua coragem de assumir que estava deprimido, estava precisando de ajuda. Parabenizo
a sua humildade, a sua inteligência e a sua coragem de lutar pelo nosso povo”.
No final, Fabio Macedo agradeceu a Deus por ter conferido a ele sabedoria,
encaminhando-o sempre para fazer as coisas boas. E agradeceu a todo povo do
Maranhão e às suas lideranças, que não deixaram de acreditar em seu trabalho.
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Roseana Sarney volta a se movimentar politicamente e recebe deputado César Pires

O cenário político, social e econômico do Maranhão e do Brasil foi o assunto central do
encontro que o deputado César Pires (PV) teve no final da semana com a ex-governadora
Roseana Sarney. Eles também conversaram sobre a organização da oposição no
Maranhão.
“Roseana ainda é a maior liderança de oposição ao atual governo, e também por toda a
sua vivência política e administrativa, como parlamentar e gestora, é sempre importante
trocar ideias com ela e saber suas impressões do atual contexto político e
socioeconômico do Maranhão e do país”, declarou César Pires.
Segundo o parlamentar, a intenção é alinhar cada vez mais a atuação dos políticos de
oposição, visando representar, com qualidade e da melhor forma possível, os cerca de
40% da população maranhense que rejeitaram nas urnas o atual governo do Maranhão.
“Cumprimos com muito empenho e seriedade a nossa obrigação de fiscalizar os atos do
Executivo e de cobrar ações e investimentos demandados pela população”, finalizou ele.
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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.
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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). Acesse o link do primeiro episódio
aqui:

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:
SITE:
EDITORIA:
DATA:

Presidente Othelino Neto faz balanço de atividades
parlamentares em lançamento de podcast
http://luiscardoso.com.br/
POLÍTICA
06/08/2019

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
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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.
Vejam o primeiro episódio aqui:
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Deputado reuniu-se com a ex-governadora para avaliar no cenário político-econômico e
social do Maranhão e reforçou a unidade dos oposicionistas do estado

CÉSAR PIRES E ROSEANA: UNIDADE DA OPOSIÇÃO MARANHENSE para representar os 40 da
população que rejeitam Flávio Dino

O cenário político, social e econômico do Maranhão e do Brasil foi o assunto central do
encontro que o deputado César Pires (PV) teve no final da semana com a ex-governadora
Roseana Sarney. Eles também conversaram sobre a organização da oposição no
Maranhão.
“Roseana ainda é a maior liderança de oposição ao atual governo, e também por toda a
sua vivência política e administrativa, como parlamentar e gestora, é sempre importante
trocar ideias com ela e saber suas impressões do atual contexto político e
socioeconômico do Maranhão e do país”, declarou César Pires.
Segundo o parlamentar, a intenção é alinhar cada vez mais a atuação dos políticos de
oposição, visando representar, com qualidade e da melhor forma possível, os cerca de
40% da população maranhense que rejeitaram nas urnas o atual governo do Maranhão.
“Cumprimos com muito empenho e seriedade a nossa obrigação de fiscalizar os atos do
Executivo e de cobrar ações e investimentos demandados pela população”, finalizou ele.
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Rafael Leitoa destaca premiação do Colégio Jacira, de Timon, e Indicação Escola de
Tempo Integral em Parnarama

As aulas nas unidades de ensino administradas pelo Governo do Maranhão retornaram
nesta semana, juntamente com o fim do recesso legislativo. Na Assembleia Legislativa,
em seu primeiro pronunciamento no segundo semestre, o deputado Rafael Leitoa (PDT),
destacou os avanços obtidos pela gestão do governador Flávio Dino, tendo o secretário
Felipe Camarão à frente da Secretaria Estadual de Educação (SEDUC).
Os avanços passam pelas instalações das unidades do Colégio Militar Tiradentes, em
municípios de diversas regiões do Maranhão, que, segundo Rafael Leitoa, apresentam
uma educação eficiente e diferenciada, mantendo uma pontuação positiva e crescente
nos índices de aproveitamento dos alunos. No pronunciamento, o deputado lembrou
também o Programa Escola Digna, aprovado pela Assembleia e que vai além da reforma
de mais de mil escolas, alcançando principalmente a valorização dos professores,
pagando o maior salário do Brasil e executando as progressões salariais merecidas, que
há muito não eram realizadas, conforme destacou o deputado Rafael.
Premiação para o Colégio Jacira – Timon
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Primeiro lugar no Simulado do Sistema de Avaliação do Estado do Maranhão – SEAMA,
o Centro Educa Mais Jacira de Oliveira e Silva, escola tradicional de Timon e uma das
primeiras em tempo integral na gestão do governador Flávio Dino, foi premiada com um
treinamento na Alemanha para o gestor Gideão Santes Machado, sobre educação em
tempo integral.
“Fico feliz porque, além de todo o investimento físico e financeiro, existe também o
investimento nos professores e nos gestores escolares, melhorando cada vez mais a
educação em nosso estado”, comemorou Rafael Leitoa.
O deputado, ao finalizar o pronunciamento, destacou a sua Indicação para a criação de
um Centro Educa Mais, escola de tempo integral, para a cidade de Parnarama.
“Precisamos expandir o Ensino em Tempo Integral também no leste maranhense. Faço
aqui uma Indicação para que a gente possa colocar uma escola de tempo integral no
município de Parnarama. Com certeza, o Centro de Ensino Mestre Tibério e Cônego tem
a capacidade de receber essa nova metodologia de ensino para que todos os jovens da
região possam ter oportunidade. Já temos o IEMA Unidade Plena em Matões, temos o
IEMA em Timon e temos a escola de tempo integral também. O IEMA em Coelho Neto
está em fase de construção e com certeza será inaugurado ainda este ano para que a
gente possa ter essa escola funcionando”, concluiu Rafael Leitoa.
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Fábio Macedo anuncia sanção de três projetos no retorno do recesso legislativo

O deputado Fábio Macedo (PDT) destacou, na sessão desta segunda-feira (5) da
Assembleia Legislativa, a sanção de projetos de lei de sua autoria que criam a Política de
Atenção, Acompanhamento e Tratamento do Alcoolismo entre homens e mulheres e o
que institui o programa de Auxílio a Pessoas com Depressão no âmbito da Rede Pública
Estadual de Saúde, ambos sancionados pelo governador Flávio Dino (PCdoB).
Durante o discurso, diversos deputados em plenário enalteceram a importância da
medida, por criar uma política de combate ao alcoolismo e da depressão.
Fábio Macedo citou que no domingo o programa Fantástico, da Rede Globo, começou a
exibir um quadro do médico Dráuzio Varela, que aborda o tema da depressão. “Algo que
vem sido falado não só no Maranhão, não só no Brasil, mas, no mundo inteiro, mas que,
infelizmente, vem crescendo muito”.
Explicou que o quadro do médico Dráuzio Varella, chamado “Não tá tudo bem, mas vai
ficar”, teve como o seu primeiro convidado a cantora sertaneja Paula Fernandes, que,
corajosamente, falou de um grande problema do qual foi vítima, que é a depressão. “Eu
gostaria aqui de homenageá-la por sua coragem”, disse.
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“Tivemos a grande felicidade, meus nobres colegas, que por meio deste deputado que
vos fala, esta Casa aprovar esse tão importante Projeto de Lei, em que saímos na frente
aqui no estado do Maranhão”, afirmou.
Macedo destacou que foi sancionado, também, o Dia de Combate à Depressão, a ser
comemorado em 13 de setembro. “Todos esses problemas, meus amigos, inclusive do
alcoolismo, das drogas, quem passa pela depressão às vezes submerge a ir ao fundo do
poço buscando o álcool, as drogas e diversas doenças”.
A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que, hoje, mais de 300 milhões de
pessoas já sofrem com a depressão, segunda doença que mais cresce. “Todos esses
problemas, meus amigos, inclusive do alcoolismo e das drogas, quem passa pela
depressão às vezes submerge a ir ao fundo do poço buscando o álcool, as drogas e
diversas doenças”, afirmou.
Fábio Macedo agradeceu ao governador Flávio Dino, por haver sancionado os projetos e
aos colegas de plenário por haver enaltecido a importância das matérias.
Deputados elogiam iniciativa
O deputado Roberto Costa (MDB) foi o primeiro a fazer apartear o discurso do colega.
“Essa questão da depressão, das drogas, do alcoolismo que são situações que acontecem
na vida de muitas famílias e que terminam, na verdade, criando um clima, um sistema
de infelicidade muito grande. E o seu projeto vem exatamente reforçar essa luta, o
combate a essas situações que têm atingido boa parte da população do Estado, boa
parte da população do Brasil”.
Em seguida, o deputado Duarte Júnior (PCdoB) falou sobre o assunto. “A Constituição
Federal de 1988 estabelece não só o direito à vida, mas o direito de estar vivo com
qualidade. Não é tão somente o direito de sobrevivência, mas o direito de viver com
qualidade, usufruindo os seus direitos. Por isso, congratulo Vossa Excelência pelas
iniciativas, pela aprovação dos projetos, pela legislação que está sendo aprovada e por
ter tomado essa iniciativa de forma pioneira”.
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) também parabenizou Fábio Macedo. “Temos visto
aqui, na Casa, nos últimos meses, a preocupação com diversas doenças que hoje estão
assolando bastante não só a nossa vida aqui em São Luís, no nosso estado, mas em todo
mundo, como depressão e diabetes”.
Outro que elogiou a importância das matérias foi Neto Evangelista DEM). “Vossa
Excelência se apresentou de forma muito corajosa como uma pessoa que entendia do
que estava falando e ascendia quando começou a trazer a esse tema à nossa sociedade,
a necessidade de se debater este tema, de abrir os olhos daquelas pessoas que passam
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por esse problema. Abrir os olhos das famílias dessas pessoas, que às vezes acham que
é besteira e não é. É uma doença”, analisou.
A deputada Cleide Coutinho (PDT) também elogiou o colega de plenário. “Admirei muito
a sua coragem de assumir que estava deprimido, estava precisando de ajuda. Parabenizo
a sua humildade, a sua inteligência e a sua coragem de lutar pelo nosso povo”.
No final, Fabio Macedo agradeceu a Deus por ter conferido a ele sabedoria,
encaminhando-o sempre para fazer as coisas boas. E agradeceu a todo povo do
Maranhão e às suas lideranças, que não deixaram de acreditar em seu trabalho.
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Othelino Neto: “estamos analisando alguns nomes” no PCdoB…
Em entrevista ao programa Ponto Final, da rádio Mirante AM, presidente da Assembleia
Legislativa diz que o candidato do partido será escolhido por consenso; mas revela que
o plano do governo Flávio Dino é levar a eleição para o segundo turno.

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB) revelou que o
grupo do governador Flávio Dino está analisando vários candidatos a prefeito de São
Luís.
A estratégia é escolher os mais promissores para enfrentar o deputado federal Eduardo
Braide (PMN) em um eventual segundo turno.
Com relação ao candidato do PCdoB, especificamente, o parlamentar citou os deputados
Rubens Pereira Júnior e Duarte Júnior, e o vice-prefeito Júlio Pinheiro, como opções.
– Estamos analisando alguns nomes e escolheremos em momento oportuno – afirmou.
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Deputado Zé Gentil parabeniza prefeito Fábio Gentil por mais um ano de vida

Zé Gentil e Fábio Gentil em gesto afetuoso durante ato político

O deputado estadual Zé Gentil (PRB) parabeniza o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB),
pela passagem de mais um ano de vida. O parlamentar desejou ao filho saúde plena, paz,
alegria e sucesso em seus projetos pessoais e na carreira de homem público.
Zé Gentil disse que o aniversário de Fábio Gentil é uma data muito especial, não só
porque o prefeito é seu filho, mas por representar mais um ciclo na vida de um ser
humano sempre comprometido com o bem-estar do próximo.
Como exemplo de virtude de Fábio, Zé Gentil citou o esforço do prefeito para fazer uma
boa gestão em Caxias, capaz de atender aos anseios do povo. O parlamentar destacou
que o filho vem executando um excelente trabalho à frente da administração municipal
e que seu desempenho serve de exemplo para toda a classe política.
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Fábio na cerimônia de posse de Zé Gentil no mandato de deputado estadual

Como prova do compromisso e da eficiência de Fábio Gentil, Zé Gentil ressaltou a lista
numerosa de obras e outras ações realizadas pelo gestor em pouco mais de dois anos e
meio de mandato, a maioria custeadas com recursos próprios do Erário municipal.
Por fim, o deputado desejou ao filho muito mais anos de vida, energia e perseverança
para continuar trilhando um caminho bem-sucedido na convivência pessoal e na política.
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Deputado Zé Gentil e prefeito Fábio Gentil são aplaudidos na Assembleia por feitos em
favor do povo de Caxias

Zé Gentil e Fábio Gentil entregaram a lembrança dos 196 anos da
adesão de Caxias à independência à deputada Cleide Coutinho

O deputado estadual Zé Gentil (PRB) e o prefeito Fábio Gentil (PRB) entregaram aos
deputados estaduais, durante a sessão que marcou a reabertura dos trabalhos no
segundo semestre na Assembleia Legislativa, lembranças alusivas ao aniversário de 196
anos da adesão de Caxias à independência do Brasil. Os parlamentares receberam o
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gesto com alegria e enalteceram a cidade, também conhecida como Princesa do Sertão,
por sua importância histórica, cultural e econômica para o Maranhão.

Deputado Adelmo Soares recebe recordação de Zé Gentil e Fábio Gentil

O presidente da Assembleia, Othelino Neto, que prestigiou, no último sábado, em Caxias,
a programação de inaugurações e vistorias a obras em comemoração à data histórica,
retribuiu, durante a visita de Fábio Gentil ao parlamento estadual, a gentileza do prefeito
ao recepcioná-lo no município. Vários outros deputados fizeram questão de abraçar o
gestor e também parabenizaram o colega Zé Gentil, que também recebeu, como bom
anfitrião, a classe política na cidade, no último fim de semana.
Harmonia

Zé Gentil de Fábio Gentil com os deputados estaduais Rafael Leitoa e Vinícius Louro
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A visita de Fábio Gentil à Assembleia Legislativa foi marcada por um clima de harmonia.
A deputada Cleide Coutinho, também oriunda de Caxias e que, assim como o prefeito e
deputado Zé Gentil, tem no município como principal reduto político, acolheu os
conterrâneos com satisfação. Deixando de lado as diferenças de palanque, todos
manifestaram cortesia mútua, tornando o momento grandioso.

Zé Gentil e Fábio Gentil fizeram questão de entregar a lembrança em mãos a cada um dos parlamentares presentes

Zé Gentil e Fábio Gentil dirigiram-se a cada um dos deputados presentes para entregar
a recordação da data memorável para Caxias. Gentilezas à parte, também foi a
oportunidade de aproximação dos representantes da Princesa do Sertão com o
parlamento.

Ao retribuir, com Zé Gentil, o prestígio da classe política a Caxias, Fábio Gentil foi muito bem acolhido por deputados
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Ao retribuir a a atenção e a deferência do presidente Othelino Neto e demais deputados
para com a cidade de Caxias, Zé Gentil e Fábio Gentil deixaram claro o seu desejo de
estreitar a relação com o Poder Legislativo, o que, com certeza, pode render bons frutos
para a população do município.
Assista ao vídeo:

Aniversário de Roberto Rocha

Deputado Zé Gentil felicita o senador Roberto Rocha pela passagem de mais um ano de vida
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O deputado estadual Zé Gentil prestigiou, no último domingo, em uma chácara de São
Luís, o aniversário do senador Roberto Rocha. O parlamentar afirmou que fez questão
de levar seu abraço e felicitações ao ilustre representante da classe política do Maranhão
e torná-lo mais um forte parceiro de iniciativas em prol do povo caxiense.
Roberto Rocha agradeceu a presença de Zé Gentil e colocou seu mandato à disposição
de Caxias e dos seus habitantes.
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Sessão ordinária marca reabertura dos trabalhos da Assembleia após período de recesso

Um expressivo número de parlamentares compareceu à primeira sessão após o período de recesso, marcando o início
da segunda sessão legislativa da 19ª Legislatura

A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão retomou os trabalhos, na tarde desta
segunda-feira (5), às 16h, em sessão ordinária presidida pelo presidente da Casa,
deputado Othelino Neto (PCdoB). Um expressivo número de parlamentares compareceu
à primeira sessão após o período de recesso, marcando o início da segunda sessão
legislativa da 19ª Legislatura.
Prestigiaram a sessão de retomada dos trabalhos da Assembleia o prefeito de Caxias,
Fábio Gentil (PRB), o conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Edmar Cutrim,
e o médico e jornalista João Bentivi.
No pequeno expediente, usaram a tribuna os deputados Wellington do Curso (PSDB), Zé
Gentil (PRB), Adelmo Soares (PCdoB), Cleide Coutinho (PDT), Fernando Pessoa (SD),
Vinicius Louro (PL) e Rafael Leitoa (PDT).
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Destaque para o aniversário de Caxias
Os deputados Zé Gentil, Adelmo Soares e Cleide Coutinho, que são da cidade de Caxias,
destacaram em suas falas a programação da Prefeitura de Caxias alusiva à comemoração
dos 196 anos de adesão da cidade à Independência do Brasil, marcada por muitas
inaugurações de obras públicas.
O presidente Othelino Neto suspendeu a sessão, a pedido do deputado Zé Gentil, para
receber uma homenagem do prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB) – uma publicação
intitulada Memória da Balaiada – distribuída em comemoração aos 196 anos da cidade
de Caxias – comemorado no dia 1 de agosto – e para parabenizar a deputada Daniela
Tema (DEM), pelo transcurso de seu aniversário, celebrado em 27 de julho.
Aprovação de Projeto de Resolução
Os parlamentares aprovaram, por unanimidade, o Projeto de Resolução nº 008/2019, de
autoria do deputado Professor Marco Aurélio (PCdoB), que concede a Medalha do
Mérito Legislativo Manuel Beckman, ao juiz federal Roberto Carvalho Veloso.
MA é referência em legislação de combate à depressão
O deputado Fábio Macedo (PDT) ocupou o grande expediente para destacar projetos de
lei de sua autoria, sancionados pelo governador Flávio Dino (PCdoB): o que institui
política pública de combate à depressão, outro que institui o Dia Estadual de Combate à
Depressão, em 13 de setembro, e o que institui uma política de combate ao alcoolismo.
Por fim, o deputado Vinicius Louro usou a tribuna, mais uma vez, para destacar o
trabalho realizado pelo prefeito de Lago dos Rodrigues, Edijacir Leite (PL), que asfaltou
dezenas de ruas da cidade por meio de recursos de emendas parlamentares de sua
autoria, no valor de R$ 900 mil. Ele destacou também a doação de veículos para a cidade
de Lago dos Rodrigues por intermédio da atuação do presidente do Partido Liberal (PL)
no Maranhão, o deputado federal Josimar Maranhãozinho (PL).
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Wellington do Curso denuncia crimes ambientais e poluição nos dois principais rios de
São Luís

Deputado Wellington percorreu os rios Anil e Bacanga e constatou poluição

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.
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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Milhares de garrafas pet acumuladas em trecho do Rio Anil

“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.
Assista ao vídeo:
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Prefeito Fábio Gentil dá exemplo de boa gestão e prestígio político e popular em Caxias

Fábio Gentil acena para o povo, do alto do palanque, ao lado do vice-governador Carlos Brandão, do pai,
o deputado estadual Zé Gentil e outras autoridades

O prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB), protagoniza um feito poucas vezes visto por um
homem público no Maranhão. Em meio à comemoração dos 196 anos de adesão do
município à independência do Brasil, o gestor cumpriu uma maratona de inaugurações
de obras e de outras ações, escrevendo seu nome, para sempre, na história da cidade. O
resultado de tanto trabalho em favor do povo não poderia ser outro: avaliação popular
positiva e crescente e elevado prestígio da classe política, que vê o prefeito caxiense
como um nome promissor, credenciado a alçar voos mais altos na vida pública.
Com seu estilo simples, mas eficiente e criativo de administrar – e movido também pela
inspiração do pai, o deputado estadual Zé Gentil -, Fábio Gentil transforma, dia após dia,
a realidade de Caxias. O conjunto de mais de 100 benfeitorias entregues nos dias 1º, 2 e
3 deste mês deixou os habitantes da cidade extremamente satisfeitos e atraiu a atenção
de deputados federais, deputados estaduais, do vice-governador, Carlos Brandão, e até
de prefeitos e vereadores de municípios vizinhos. Todos foram conferir de perto, no
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último sábado, as múltiplas melhorias realizadas pelo prefeito, que a cada ato de sua
gestão mostra que governa não apenas com competência, mas também com emoção.
Movido pela melhor das intenções, Fábio Gentil contempla os caxienses com obras em
todas as áreas da gestão, a exemplo da saúde, educação, infraestrutura, saneamento
básico, cultura, esporte, lazer e demais setores. Aproveitando as comemorações da
adesão, ele anunciou mais um feito: a criação de uma espécie de bolsa para beneficiar a
população de baixa renda de Caxias. O benefício, como não poderia ser diferente, é
aguardado com grande expectativa e, uma vez implementado, se somará ao já grandioso
legado do prefeito aos seus conterrâneos.

Inauguração da reforma da primeira ampliação do Complexo Hospitalar Gentil Filho foi prestigiada por milhares
de caxienses e pela classe política

O balanço da gestão de Fábio Gentil é extraordinário e o posiciona como um dos
prefeitos mais trabalhadores não só do Maranhão, mas de todo o Brasil. Em pouco mais
de dois anos e meio de gestão, ele já realizou carnavais e festas de São João memoráveis,
comparáveis a outros grandes eventos de projeção nacional. Também entregou a maior
unidade de saúde municipal do Maranhão, o Complexo Hospitalar Gentil Filho, que foi
totalmente reformado e ampliado para receber não só pacientes de Caxias, mas de
outros 50 municípios da região.
Atencioso, carismático e dono de uma disposição impressionante para o trabalho, Fábio
Gentil já provou que sua eleição para prefeito, em 2016, foi a aposta mais acertada do
povo de Caxias. Dedicado ao extremo à missão de tornar o município um modelo de boas
práticas de administração pública, ele vai alcançando, com muita luta e abnegação,
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metas ambiciosas para um gestor público que executa a maioria das ações com recursos
próprios.
Por tantas virtudes, Fábio Gentil faz jus ao reconhecimento crescente do povo e da classe
política, que passou a tê-lo como referência.
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Ousadia, Inovação e Intrepidez da Gestão do Presidente da Alema.

Por Aziz Junior
Tão logo tomou posse como Presidente da ALEMA, em 01 de fevereiro do ano em curso,
o deputado Othelino imprime uma gestão diferente, inovadora e eficaz no Parlamento
Estadual. Ousa, de logo, com ajuda de seus pares, compor uma Mesa Diretora
majoritariamente de mulheres.
Com a consciência da necessidade de uma interlocução clara e inteligente entre os
Poderes Constitucionais, o deputado Othelino encetou visitas de cortesia ao Governador
e ao Presidente do Tribal de Justiça, sem esquecer do Tribunal de Contas do Estado pela
relevância do Órgão para a sociedade. Na esteira dessas visitas e no exercício da
diplomacia e harmonia entre os Poderes, deslocou-se para Brasília, onde esteve com o
Presidente do Superior Tribunal de Justiça e com os senadores Weverton Rocha e
Eliziane Gama.
Cresce o seu desempenho e articulações políticas, a ponto de o ParlaNordeste (Colegiado
dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste) elegê-lo para seu Presidente
no exercício de 2019. Nessa excelsa função, preside a elaboração das Cartas de São Luís
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

e de Salvador, encaminhada a todos os Poderes da República, em que o Órgão se
posiciona sobre o Consórcio Nordeste, Reforma da Previdência, Pacto Federativo e
Fortalecimento dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento, numa demonstração clara
aos Poderes da República de que o Nordeste precisa ter asseguradas suas bandeiras de
desenvolvimento.
Imprime a marca inovadora de sua gestão participando ativamente em Brasília do
lançamento da Frente Parlamentar para Modernização do Centro de Lançamento de
Alcântara. O vigor das articulações regionais e nacionais faz com que os deputados
estaduais o reelejam Presidente da Assembleia para o biênio 2021/2022, por 41 dos 42
deputados, sendo que a posse respectiva dar-se-á em fevereiro de 2021.
Em 16 de maio, assume interinamente o Governo do Estado, por viagem ao exterior do
Governador Flávio Dino e pelo gesto político do vice-governador Carlos Brandão. Nesse
período, inaugura obras nos Municípios de Imperatriz, Barra do Corda e Jenipapo dos
Vieiras e, em seguida, abre as portas do Palácio, como governador em exercício para
receber a visita de cortesia de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ocasião em
que trocam ideias sobre os trabalhos do TCE e das ações principais do Governo.
A sua intrepidez no comando do Parlamento Estadual o faz propor audiência pública para
debater a Reforma da Previdência com a presença do Presidente da Comissão Especial
que analisa a proposta na Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos, que é realizada em
10 de junho, onde o Presidente Othelino afirma que é imprescindível proteger os setores
mais frágeis da sociedade, a exemplo dos trabalhadores rurais e das pessoas que
recebem o Benefício de Prestação Continuada (BPC), e defendeu a regra atual do
pagamento do abono salarial do PIS/PASEP.
Atento aos reclamos dos setores mais carentes da população, o Presidente Othelino
compõem a Mesa da audiência pública sobre áreas de risco da cidade, coordenada pelo
juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São
Luís, com a participação de moradores de 36 dessas áreas. Na presença de autoridades
estaduais e municipais o Presidente Othelino disse “que a questão das áreas de risco é
um tema muito sensível e que exige uma ação em parceria das diversas instituições na
busca de uma solução. Afirmou a necessidade de encontrarmos uma solução para esse
grave problema social. Para tanto, esse diálogo entre os poderes e as instituições é de
fundamental importância. A Assembleia debate esse tema por considerá-lo importante
e por entender que não é exclusivo de São Luís, pois têm outros municípios do Maranhão
com pessoas morando em áreas de risco”.
Afora tudo isso, encara as questões administrativas no âmbito interno da Assembleia
que preside com raro descortino, e cria, de logo, a assessoria de planejamento e assuntos
estratégicos com o objetivo de elaborar o 1º Planejamento Estratégico da ALEMA e, em
seguida, abre a reunião que dá o pontapé inicial na elaboração do Plano.
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Cônscio de que a sociedades modernas não podem prescindir de um ágil sistema
eletrônico de gerenciamento de dados, lança o InovaLegis, que permite o trâmite
inteiramente eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da
Casa.
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Único cabeça de oposição na Assembleia, César Pires se reúne com Roseana

Deputado César Pires em reunião na casa da ex-governadora Roseana Sarney

O deputado estadual César Pires esteve no final de semana na casa da ex-governadora
Roseana Sarney, onde bateram um papo descontraído sobre o cenário político do
Maranhão e do Brasil.
O parlamentar comentou sobre o encontro: “Roseana ainda é a maior liderança de
oposição ao atual governo, e também por toda a sua vivência política e administrativa,
como parlamentar e gestora, é sempre importante trocar ideias com ela e saber suas
impressões do atual contexto político e socioeconômico do Maranhão e do país”.
Único cabeça de oposição na Assembleia Legislativa, Pires busca alinhar cada vez mais a
atuação dos políticos de oposição. “Cumprimos com muito empenho e seriedade a nossa
obrigação de fiscalizar os atos do Executivo e de cobrar ações e investimentos
demandados pela população”, disse.
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Othelino fala sobre eleições de 2020 e possível candidatura ao Senado

Othelino falou sobre o cenário político nacional e sobre seu futuro político

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto,
concedeu entrevista, na tarde de segunda-feira (5), ao programa ‘Ponto e Vírgula’ da
Difusora FM, conduzido pelos jornalistas Leandro Miranda e Marcelo Minard. Ele falou
sobre o cenário político nacional e sobre seu futuro político.
Othelino foi questionado sobre como vai trabalhar o grupo do governador Flávio Dino
nas eleições de 2020, em São Luís. “Chegaremos a eleição com três ou quatro candidatos.
No PCdoB, temos o Rubens Júnior, Julio Pinheiro e o Duarte Júnior, no PSB o Bira do
Pindaré, no DEM o Neto Evangelista e no PDT o Osmar Filho. Quem chegar no segundo
turno terá o apoio de todos ou, quem sabe, se tiver dois do nosso grupo será uma uma
dor de cabeça boa”, disse Othelino.
O presidente da Alema reiterou que o deputado Marco Aurélio é o candidato do PCdoB
em Imperatriz e torce para uma união com o deputado Rildo Amaral (Solidariedade). Já
em Pinheiro, Othelino afirmou que ainda não tem posição definida sobre as candidaturas
de Luciano Genésio (PP) e Dr. Leonardo Sá (PL).
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Entrevista ao programa ‘Ponto e Vírgula’ da Difusora FM, conduzido pelos jornalistas Leandro Miranda e
Marcelo Minard

Questionado sobre concorrer a um cargo majoritário em 2022, Othelino afirmou sobre
seu interesse em oferecer seu nome para uma vaga no Senado Federal. “Vejo com
simpatia, olho no horizonte a perspectiva mais palpável de disputar o senado”, afirmou.
Sobre o futuro político do governador Flávio Dino, Othelino falou da empolgação sobre
uma possível candidatura. “O Flávio está empolgado. Ele já tem o convite do PSB e
acredito que ele consiga o apoio de mais dois ou três partidos”, disse.
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Othelino Neto deixa sua marca inovadora na gestão da Alema

Deputado Othelino Neto, presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão

Tão logo tomou posse como presidente da Assembleia Legislativa, em fevereiro do ano
em curso, o deputado Othelino Neto (PCdoB), imprime uma gestão diferente, inovadora
e eficaz no Parlamento Estadual. Ousa, de logo, com ajuda de seus pares, compor uma
Mesa Diretora majoritariamente de mulheres.
Com a consciência da necessidade de uma interlocução clara e inteligente entre os
poderes constitucionais, o deputado Othelino fez visitas de cortesia ao governador Flávio
Dino e ao presidente do Tribal de Justiça, José Joaquim Figueiredo dos Anjos, sem
esquecer do Tribunal de Contas do Estado pela relevância do órrgão para a sociedade.
Na esteira dessas visitas e no exercício da diplomacia e harmonia entre os poderes,
deslocou-se para Brasília, onde esteve com o presidente do Superior Tribunal de Justiça
e com os senadores Weverton Rocha e Eliziane Gama.
Cresce o seu desempenho e articulações políticas, a ponto de o ParlaNordeste (Colegiado
dos Presidentes das Assembleias Legislativas do Nordeste) elegê-lo para seu presidente
no exercício de 2019. Nessa função, preside a elaboração das Cartas de São Luís e de
Salvador, encaminhada a todos os poderes da República, em que o órgão se posiciona
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sobre o Consórcio Nordeste, Reforma da Previdência, Pacto Federativo e Fortalecimento
dos Órgãos Regionais de Desenvolvimento, numa demonstração clara aos poderes da
República de que o Nordeste precisa ter asseguradas suas bandeiras de
desenvolvimento.
Imprime a marca inovadora de sua gestão participando ativamente em Brasília do
lançamento da Frente Parlamentar para Modernização do Centro de Lançamento de
Alcântara. O vigor das articulações regionais e nacionais faz com que os deputados
estaduais o reelejam presidente da Assembleia para o biênio 2021/2022, por 41 dos 42
deputados, sendo que a posse respectiva dar-se-á em fevereiro de 2021.
Em 16 de maio, assume interinamente o Governo do Estado, por viagem ao exterior do
governador Flávio Dino e pelo gesto político do vice-governador Carlos Brandão. Nesse
período, inaugura obras nos nunicípios de Imperatriz, Barra do Corda e Jenipapo dos
Vieiras e, em seguida, abre as portas do Palácio, como governador em exercício para
receber a visita de cortesia de conselheiros do Tribunal de Contas do Estado, ocasião em
que trocam ideias sobre os trabalhos do TCE e das ações principais do Governo.
A sua intrepidez no comando do Parlamento Estadual o faz propor audiência pública para
debater a Reforma da Previdência com a presença do presidente da Comissão Especial
que analisa a proposta na Câmara Federal, deputado Marcelo Ramos, que é realizada em
10 de junho, onde Othelino afirma que é imprescindível proteger os setores mais frágeis
da sociedade, a exemplo dos trabalhadores rurais e das pessoas que recebem o Benefício
de Prestação Continuada (BPC), e defendeu a regra atual do pagamento do abono
salarial do PIS/PASEP.
Atento aos reclamos dos setores mais carentes da população, o presidente Othelino
compõe a mesa da audiência pública sobre áreas de risco da cidade, coordenada pelo
juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos e Coletivos de São
Luís, com a participação de moradores de 36 dessas áreas. Na presença de autoridades
estaduais e municipais, ele disse “que a questão das áreas de risco é um tema muito
sensível e que exige uma ação em parceria com as diversas instituições na busca de uma
solução”. Afirmou a necessidade de encontrarmos uma solução para esse grave
problema social. Para tanto, esse diálogo entre os poderes e as instituições é de
fundamental importância. A Assembleia debate esse tema por considerá-lo importante
e por entender que não é exclusivo de São Luís, pois têm outros municípios do Maranhão
com pessoas morando em áreas de risco”.
Afora tudo isso, encara as questões administrativas no âmbito interno da Assembleia
que preside com raro descortino e cria, de logo, a assessoria de planejamento e assuntos
estratégicos com o objetivo de elaborar o 1º Planejamento Estratégico da ALEMA e, em
seguida, abre a reunião que dá o pontapé inicial na elaboração do Plano.
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Consciente de que as sociedades modernas não podem prescindir de um ágil sistema
eletrônico de gerenciamento de dados, lança o InovaLegis, que permite o trâmite
inteiramente eletrônico de processos e documentos entre os setores administrativos da
Casa.
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‘Candidato de Moro’, Roberto Veloso é homenageado pelo PCdoB na AL

A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou ontem (5), na reabertura dos trabalhos
após o recesso parlamentar, a concessão de “Medalha do Mérito Legislativo Manuel
Beckman” ao juiz federal Roberto Veloso.
A proposta de homenagem, de autoria do deputado Marco Aurélio (PCdoB), foi aprovada
por unanimidade dos deputados presentes à sessão.
Piauiense radicado no Maranhão, o magistrado tem sido apontado como provável
outsider nas eleições de 2020 pela Prefeitura de São Luís.
A aliados, ele já informou que, para isso, deve se aposentar da magistratura em
setembro deste ano e, por isso mesmo, começa a despertar interesse de partidos
políticos que desejam entrar na disputa majoritária na capital.
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Daniella Tema participa da IV Semana de Valorização da Mulher

A convite da Coordenadoria da Mulher, a deputada estadual Daniella Tema (DEM),
esteve presente na abertura da IV Semana de Valorização da Mulher, promovido pela
Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do Tribunal de
Justiça do Maranhão, nesta segunda-feira (05), no auditório Desembargadora Madalena
Serejo, Fórum de São Luís.
A iniciativa do Judiciário visa fortalecer a prestação jurisdicional e o enfrentamento à
violência contra a mulher por meio da realização de diversas atividades, que colocam em
pauta assuntos como gênero, racismo estrutural, masculinidades, violência doméstica e
feminicídio, com vistas à articulação de políticas públicas de garantia do direito das
mulheres a uma vida sem violência.
Para a deputada estadual Daniella Tema, a inciativa de debater temas atuais
relacionados a mulher, é uma das formas de preparar uma nova sociedade, com mais
justiça social.
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“Parabenizo a Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar
do Tribunal de Justiça do Maranhão por promover debates pertinentes com a nossa
realidade atual. Precisamos debater amplamente, para que possamos construir um
mundo mais justo e sem qualquer tipo de violência contra as mulheres.”
A abertura da IV Semana de Valorização da Mulher, contou com a presença do
Presidente do Tribunal de Justiça, José Joaquim Figueiredo, da secretária de Estado da
Mulher, Ana Mendonça, deputada Helena Dualibe, procuradora da Mulher na
Assembleia Legislativa, Desembargadores, Juízes e representantes da sociedade civil.
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César Pires debate cenários do Maranhão e do Brasil com Roseana

O cenário político, social e econômico do Maranhão e do Brasil foi o assunto central do
encontro que o deputado César Pires (PV) teve no final da semana com a ex-governadora
Roseana Sarney. Eles também conversaram sobre a organização da oposição no
Maranhão.
“Roseana ainda é a maior liderança de oposição ao atual governo, e também por toda a
sua vivência política e administrativa, como parlamentar e gestora, é sempre importante
trocar ideias com ela e saber suas impressões do atual contexto político e
socioeconômico do Maranhão e do país”, declarou César Pires.
Segundo o parlamentar, a intenção é alinhar cada vez mais a atuação dos políticos de
oposição, visando representar, com qualidade e da melhor forma possível, os cerca de
40% da população maranhense que rejeitaram nas urnas o atual governo do Maranhão.
“Cumprimos com muito empenho e seriedade a nossa obrigação de fiscalizar os atos do
Executivo e de cobrar ações e investimentos demandados pela população”, finalizou ele.
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Othelino revela estratégia do Palácio em SLZ: mais de um candidato por 2º turno

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), revelou nesta
segunda-feira (5) o verdadeiro plano do Palácio dos Leões paras as eleições de São Luís
em 2020.
Em entrevista ao programa Ponto Final, da Rádio Mirante AM, ele confirmou que a base
aliada ao governador Flávio Dino (PCdoB) lançará mais de uma candidatura a prefeito
para tentar levar a disputa a um eventual segundo turno.
De acordo com Othelino Neto, no caso específico do PCdoB, o nome de consenso
dependerá de parecer do governador e das indicações de pesquisa.
“Estamos analisando alguns nomes e escolheremos em momento oportuno”, afirmou.
Ele citou ainda que, internamente, o PCdoB analisa três nomes: o do secretário de
Cidades do Governo, Rubens Jr., o do deputado estadual Duarte Júnior e o do viceprefeito de São Luís, Júlio Pinheiro.
Até o momento, as pesquisas de intenção de votos apontam para uma vitória de Eduardo
Braide (PMN).
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Othelino destaca produtividade da AL em seu primeiro
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Othelino destaca produtividade da AL em seu primeiro podcast

A Assembleia Legislativa do Maranhão aumentou a produtividade no primeiro semestre
deste ano, em relação ao mesmo período de 2017 e 2018. O balanço positivo do
Legislativo estadual maranhense foi um dos assuntos abordados na primeira edição do
podcast do presidente Othelino Neto (PC do B), lançado na manhã desta segunda-feira
(5).
Na estreia do podcast “Diálogo com Othelino”, o presidente da Assembleia destacou o
trabalho de todos os parlamentares. “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 do Legislativo”, enfatizou.
Othelino Neto falou também sobre o trabalho das comissões técnicas, que conseguiram
produzir muito bem e atrair para a Assembleia segmentos importantes da sociedade
para debater assuntos de grande relevância.
“A Assembleia cumpriu bem o seu papel constitucional de legislar e de fiscalizar,
mantendo sempre uma relação de harmonia e independência com os demais Poderes”,
ressaltou.
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O desafio de conduzir a Casa Legislativa diante das diferenças políticas foi outro ponto
enfatizado por Othelino. “O parlamento tem que 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
Assembleia”, explicou.
No primeiro odcast, Othelino Neto opinou também sobre a renovação do Parlamento
maranhense e a importância de manter o diálogo com os poderes constituídos.
O podcast de Othelino Neto será semanal e pode ser ouvido a qualquer hora e lugar –
no computador, smartphone ou em outro aparelho com conexão à Internet.
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Othelino Neto abre canal ousado e inovador com a sociedade e amplia protagonismo do
presidente do Legislativo

Othelino Neto com os deputados Glaubert Cutrim (PDT), Rafael Leitoa (PDT), Duarte Jr. (PCdoB), Adelmo Soares
(PCdoB), o prefeito de Caxias, Fábio Gentil (PRB) e o deputado Dr. Yglésio (PDT) na retomada dos trabalhos da
Assembleia Legislativa

A nova realidade da comunicação produziu ontem uma mudança decisiva na relação do
presidente da Assembleia Legislativa com a sociedade. O passo além foi a primeira
edição do podcast (arquivo digital em áudio e vídeo) “Diálogo com Othelino”, por meio
do qual o presidente Othelino Neto (PCdoB) inaugurou um canal de comunicação direto
com o cidadão, a quem relatará semanalmente tudo o que acontecer no comando, no
plenário e na máquina administrativa do Poder Legislativo, incluindo até os gastos. A
primeira edição do canal tem 23 minutos e 36 segundos, tempo em que o presidente da
Assembleia Legislativa, numa linguagem direta e franca, ora enfática e ora didática,
resume o que é, o que faz, para que serve e como funciona o Poder Legislativo. O roteiro
da sua fala inclui o perfil político atual do Poder, a grande renovação no pleito de 2018,
a motivação dos deputados novos e dos com mais de um mandato, mostrando o que
realizaram até aqui: 368 Projetos de Lei, mais de 900 indicações e 440 requerimentos. O
presidente define o momento como politicamente “efervescente”.
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Em tom quase didático e sem o peso formal da gravata, o presidente Othelino Neto
explica como funciona o sistema legislativo, a importância das Comissões Técnicas na
análise dos projetos e proposições, assim como a caminhada até o plenário, que é
soberano e tem palavra final sobre qualquer tema que lhe seja submetido. Mostra
também que a Casa é necessariamente plural, com opiniões diversas, com Situação e
Oposição, o que faz a sua essência como instituição democrática. E anota que o seu papel
como presidente é funcionar como mediador nos confrontos causados pelos choques
das diferenças políticas e ideológicas. Essa mediação, explica, feita pelo diálogo, ocorre
também na relação com os Poderes Executivo e Judiciário, que devem conviver em
harmonia, mas sem abrir mão das suas prerrogativas constitucionais. Othelino Neto
chama a atenção para a postura do presidente da República, Jair Bolsonaro (PSL) de
alimentar tensões nas relações entre o Excetivo e o Congresso Nacional e o Supremo
Tribunal Federal, classificando-a como um mau exemplo. “No Maranhão é diferente. Os
Poderes dialogam”, explica.
O presidente enfatiza a cultura da transparência que, segundo afirma, vem ganhando
espaço no Poder Legislativo, bem como os esforços para modernizar os procedimentos
aposentando alguns instrumentos – como a eliminação do uso do papel, por exemplo –
associados à redução de gastos. A chave desse processo tem sido os investimentos em
tecnologia, a começar por programas de computador, que armazenam informações e
agilizam os processos, facilitando a vida dos deputados e garantindo mais qualidade às
suas atividades.
Ao criar esse canal de comunicação e instituir esse procedimento, o deputado Othelino
Neto pode ter mudado, em caráter definitivo, o papel do presidente da Assembleia
Legislativa. Sim, porque não se trata de uma entrevista eventual a uma emissora de rádio
ou de TV, nem de um contato rotineiro com jornalistas. Pelo conteúdo do podcast, ele
deu a largada num processo que terá de manter com a mesma qualidade e credibilidade
durante os três anos e meio de mandato presidencial que tem pela frente. E que ganhará
a força de um procedimento irreversível, um legado de uso obrigatório pelos deputados
que o sucederão na presidência do Poder Legislativo. Jornalista que é por formação, o
presidente da Assembleia Legislativa sabe que o passo que deu com a primeira edição
do “Diálogo com Othelino” tem a dimensão de uma inovação audaciosa e de poder
transformador. Na sua fala, ele registra que o cidadão-eleitor está antenado, procura se
informar para medir o desempenho dos políticos. Daí não haver dúvida de que o podcast
semanal será, com certeza, uma referência que poderá ser decisiva na formação do juízo
que a sociedade formará do Poder Legislativo.
Não bastasse o seu conteúdo inovador, o podcast inaugurado ontem pelo presidente da
Assembleia Legislativa tem uma estrutura e uma embalagem estética de qualidade visual
superior, com imagens em azul e negro que exprimem a força da política e o peso da
História.
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