
 

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: 
Em Brasília, Othelino Neto é recebido pelo ministro do 

STJ, Reynaldo Soares da Fonseca 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/02/2019 

Em Brasília, Othelino Neto é recebido pelo ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
esteve em Brasília, nesta quarta-feira (6), para uma visita de cortesia ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca. Os dois conversaram 
sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes. 
 
“É razão de grande satisfação visitar o nosso conterrâneo e, com ele, ter uma conversa 
bastante produtiva. É imprescindível manter essa relação respeitosa e harmoniosa entre 
os poderes Executivo e Legislativo. Quando isso ocorre, considerando as prerrogativas 
de cada poder, quem ganha é a sociedade”, disse Othelino Neto. 
 
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o 
empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense. 
 
“É uma satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha 
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por 
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unanimidade na Assembleia. O deputado tem respeito pela coisa pública, pelo bem 
comum, e prima pelo bom relacionamento. Por isso, estamos em boas mãos. É isso o 
que quer a Constituição: poderes independentes e harmônicos”, afirmou o ministro. 
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O bom trânsito de Tavares e o retorno à Casa Civil 

 
 
Após confirmação formal do governador Flávio Dino nas redes sociais nesta terça-feira 
(05), o deputado estadual Marcelo Tavares anunciou oficialmente o retorno à chefia da 
Casa Civil do Governo do Maranhão. O deputado retomará o trabalho no Executivo 
Estadual a partir desta quinta-feira (07). 
 
“Assim como volto a esta tribuna para dar boas-vindas, digo também o meu até breve.”, 
disse Tavares. 
 
O bom trabalho e a capacidade de negociação de Marcelo na chefia da Casa Civil foram 
reconhecidos por ex-secretários e gestores estaduais que assumiram cadeiras na 
Assembleia Legislativa do Maranhão neste novo mandato. Neto Evangelista, Márcio 
Honaisser, Adelmo Soares e Duarte Jr. cumprimentaram Tavares e ressaltaram a sua 
atuação no exercício da função executiva. “Não vamos tê-lo no convívio do Parlamento, 
mas tive a honra de conviver com você na Agricultura Familiar, onde aprendi muito”, 
agradeceu Adelmo Soares. 
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Deputados de oposição também fizeram questão de dar um depoimento sobre a forma 
de condução política do deputado Marcelo Tavares na coordenação dos projetos na Casa 
Civil, enquanto secretário chefe. 
 
Para Roberto Costa, ele sempre preservou o respeito nas relações. Já Rigo Teles 
confirmou que acredita que o parlamentar vai colaborar pra o crescimento do estado no 
trabalho no Executivo. “Na Casa Civil, com certeza, ajudará ainda mais o Maranhão e 
também o Parlamento”, disse Teles. 
 
O deputado Antônio Pereira fez questão de destacar a boa gestão da Assembleia 
Legislativa entre 2009 e 2011, quando Tavares presidiu a Casa. “Quero dar um 
testemunho da sua honestidade, seriedade e da maneira correta como levou esta Casa 
quando foi presidente”, afirmou Pereira. 
 
Ao encerrar a fala, Marcelo Tavares demonstrou gratidão pela confiança da população 
maranhense em seu trabalho. “Agradeço aos maranhenses que me deram a 
oportunidade de representá-los, mais uma vez, na Assembleia Legislativa. Muito 
obrigado por todas as palavras dos que me apartearam. É com muito orgulho que volto 
ao Governo”, finalizou Marcelo Tavares. 
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Marcelo Tavares despede-se da Assembleia para reassumir Casa Civil 

 
 
O deputado Marcelo Tavares (PSB) ocupou a tribuna, na manhã desta quarta-feira (6), 
para proferir discurso de despedida aos colegas de Plenário. Ele anunciou ter formulado 
pedido de licença do mandato, para reassumir o cargo de secretário-chefe da Casa Civil 
do Governo do Maranhão. 
 
“Tive a honra de, novamente, ser convidado pelo governador Flávio Dino para chefiar 
a Casa Civil de seu segundo Governo, como assim foi feito no primeiro Governo, daí 
porque me despeço de meus pares, mas apenas, de certa forma, com um até breve, 
porque a nossa convivência com todos continuará sendo muito próxima e, também, 
muito intensa”, discursou Marcelo Tavares. 
 
Ele informou que, nesta quinta-feira (7), já estará novamente investido na função de 
chefiar a Casa Civil no Palácio do Governo. Em seu pronunciamento, Marcelo Tavares 
frisou ter plena confiança de que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa cumprirá muito 
bem o seu papel, defendendo os interesses do povo do Maranhão. 
 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

“Esta Casa, com certeza, continuará aprovando boas medidas, boas leis, propondo 
outras, melhorando algumas, que aqui cheguem enviadas pelo Poder Executivo, para 
fazer com que esta Casa seja realmente a Casa do Povo”, assinalou. 
 
PALAVRAS DE GRATIDÃO 
 
Além de manifestar agradecimentos aos maranhenses, que lhe deram oportunidade de 
representá-los, mais uma vez, na Assembleia Legislativa, Marcelo Tavares fez questão de 
parabenizar os deputados mais experientes da Casa, como Rigo Teles (PV), Arnaldo Melo 
(MDB), César Pires (PV), Roberto Costa (MDB) e Cleide Coutinho (PDT) e celebrou a 
reeleição de parlamentares como Wellington do Curso (PSDB), Neto Evangelista (DEM), 
Professor Marco Aurélio (PCdoB), Antônio Pereira (DEM), Zé Inácio (PT), Fábio Macedo 
(PDT), Vinícius Louro (PR), dentre outros. 
 
Em seu discurso, Marcelo Tavares parabenizou, também, os novos parlamentares, entre 
eles a Dra. Thaiza Hortegal (PP), Fernando Pessoa (Solidariedade), Daniella Tema (DEM), 
Andreia Rezende (DEM), Ciro Neto (PP), Dr. Leonardo Sá (PR), Wendell Lages (PMN), 
Mical Damasceno (PTB), Dr. Yglésio (PDT), Duarte Junior (PCdoB) e Pastor Cavalcante 
(PROS). 
 
“Desejo a todos muita sorte, muito êxito, e aproveito para dizer, ainda, que é uma grande 
honra voltar ao governo e isso me deixa muito feliz, assim como me deixaria muito feliz 
continuar aqui na Assembleia, porque a nossa disposição de defender o que nós fizemos 
no primeiro mandato é muito grande, mas a maior determinação ainda é fazer muito 
mais no segundo mandato, auxiliando o governador Flávio Dino”, frisou. 
 
Marcelo Tavares acrescentou que, trabalhando na Casa Civil, continuará lutando por 
“mais asfalto, mais hospitais inaugurados, mais IEMA’s, mais Escolas Dignas, mais 
desenvolvimento para o Maranhão, para que o Brasil cada vez mais possa reconhecer 
o valor do nosso estado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve. Todas 
as vezes que for necessário voltar a esta Casa para defender o governo que nós 
estamos fazendo, sob a liderança do governador Flávio Dino, voltarei com muito 
êxito”, enfatizou. 
 
Durante todo o seu pronunciamento, o deputado Marcelo Tavares abriu espaço para 
apartes, que concedeu aos deputados Neto Evangelista, Cleide Coutinho, Roberto Costa, 
Rigo Teles, Professor Marco Aurélio, Duarte Júnior, Adelmo Soares, Antônio Pereira, 
Márcio Honaiser (PDT), Rafael Leitoa (PDT) e Zé Inácio. 
 
Todos eles foram unânimes em manifestar reconhecimento pelo trabalho realizado pelo 
deputado Marcelo Tavares tanto como parlamentar, como chefe da Casa Civil e, ainda, 
em outras funções que desempenhou anteriormente, como líder do Governo e 
presidente da Assembleia Legislativa no período de 2009 a 2011. 
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Em Brasília, Othelino Neto é recebido por ministro do STJ 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
esteve em Brasília, nesta quarta-feira (6), para uma visita de cortesia ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca. Os dois conversaram 
sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes. 
 
“É razão de grande satisfação visitar o nosso conterrâneo e, com ele, ter uma conversa 
bastante produtiva. É imprescindível manter essa relação respeitosa e harmoniosa 
entre os poderes Executivo e Legislativo. Quando isso ocorre, considerando as 
prerrogativas de cada poder, quem ganha é a sociedade”, disse Othelino Neto. 
 
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o 
empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense. 
 
“É uma satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha 
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por 
unanimidade na Assembleia. O deputado tem respeito pela coisa pública, pelo bem 
comum, e prima pelo bom relacionamento. Por isso, estamos em boas mãos. É isso o 
que quer a Constituição: poderes independentes e harmônicos”, afirmou o ministro. 
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Deputado Estadual Rildo Amaral destaca apoio aos policiais, bombeiros e professores 

Conhecido em toda a Região Tocantina por levantar pautas importantes favor dos 
policiais, bombeiros e professores em todo o estado, o Deputado Estadual utilizou a 
Tribuna na manhã desta quarta-feira (06) para reafirmar seu compromisso com as 
classes agora na Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 

 
 
“Me coloco neste lugar como a voz da Região Tocantina. Venho pelos professores da 
rede pública e pelos profissionais da segurança: policiais militares, civis e bombeiros. 
Classes estas que são muitas vezes injustiçadas e desvalorizadas, mas que a partir de 
agora terão seu representante ativo neste parlamento”, afirmou Rildo. 
O deputado destacou a pauta do Cadastro de Reserva do último concurso da Polícia 
Militar, no qual 1.800 alunos iniciaram o curso de formação e ainda não concluíram para 
serem chamados. Os subjudices, remanescentes e os aprovados no quadro da saúde 
também serão defendidos pelo parlamentar do Solidariedade. 
Outra questão levantada por Rildo no que se refere a segurança é o sucateamento da 
Policia Civil. “Não podemos esquecer dos homens e mulheres que concluíram 
recentemente o curso de formação da Policia Civil e ainda não foram chamados. O 
interesse desse processo não é apenas particular, é de todos nós. Reestruturar a Polícia 
Civil é inadiável para a segurança pública do Maranhão”. 

 



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Detinha participa de entrega de equipamento ao 

município de Monção 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/02/2019 

Detinha participa de entrega de equipamento ao município de Monção 

A deputada estadual Detinha (PR) participou, nesta segunda-feira (5), juntamente com a 
prefeita de Monção, Cláudia Silva, de uma importante reunião na Secretaria de Estado 
da Agricultura, Pecuária e Pesca (SAGRIMA), onde foram recebidas pelo secretário 
Edjahilson Souza. 
 

 
 
O motivo do encontro foi a entrega de uma trilhadeira de arroz para o município. A 
prefeita assinou a documentação para o recebimento do equipamento, que deverá ser 
utilizado para alavancar o desenvolvimento agrícola local. 
 
Na oportunidade, a deputada Detinha também fez outras solicitações para os demais 
municípios, no que diz respeito ao fortalecimento agrícola do estado e ao crescimento e 
desenvolvimento dos pequenos agricultores. 
 
A parlamentar, que sempre buscou estar próxima aos municípios maranhenses, reafirma 
que, durante o seu mandato, essa relação de parceria será ainda mais fortalecida. 
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Rigo Teles solicita implantação de Campus avançado da Ufma em Barra do Corda 

O deputado Rigo Teles enviou requerimento ao Ministério da Educação e aos 
presidentes do Senado e Câmara Federal empenho na implantação de um Campus 
avançado da Ufma na cidade de Barra do Corda. 
 
O mesmo pedido foi destinado aos senadores e deputados federais pelo Maranhão. Rigo 
Teles justifica o pleito no requerimento abaixo e no vídeo da tribuna da Assembleia 
Legislativa; confira: 
 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=RzuB4bDAfBU
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Deputado Wellington se reúne com presidentes de associações de doenças genéticas e 
raras no Maranhão 

 
Wellington lamentou a inexistência de hospitais especializados em doenças raras  
no Maranhão 

 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu os presidentes das Associações de 
Doenças Genéticas e Raras no Maranhão, Paulo Ricarte (AMAGER) e Aelson Ricardo 
(AMAPEB), manhã desta quarta (06), na Assembleia Legislativa. 
 
“Atualmente não existem hospitais especializados em doenças raras no Maranhão. O 
que dificulta o diagnóstico preciso destas patologias. Como também há dificuldade de 
distribuição dos medicamentos. A maioria dos pacientes vem a óbito em virtude da 
espera do tratamento adequado. 
O que nos causa maior tristeza é a falta de atendimento nos hospitais tanto na capital 
como no interior do Estado. As pessoas vêm do interior, e só recorrem a capital porque 
não encontrarem o amparo nas suas cidades. É inadmissível que para obter o direito, 
tenham que judicializar para conquistar algum benefício”, declara Wellington. 
 
A próxima reunião com a comissão formada para tratar do assunto acontecerá na 
próxima terça (12), na Alema. Para traçarem ações que envolvam os devidos órgãos 
públicos, sociedade civil e representantes da área de saúde. Ainda está prevista uma 
audiência pública para o dia mundial de doenças raras, em 28 de fevereiro. 
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Na primeira sessão, Wellington do Curso defende servidores públicos e nomeação de 
aprovados em todos os concursos no Maranhão 

 
Wellington destacou que permanecerá na luta pela concessão do reajuste que já foi conquistado judicialmente pelos servidores 

 
Durante a primeira sessão plenária desta legislatura, que ocorreu hoje (05), o deputado 
estadual Wellington do Curso se pronunciou em defesa dos servidores públicos e da 
nomeação dos aprovados em concursos. Entre os que realizaram concursos, há os 
candidatos da Polícia Militar e Civil, DETRAN, EMAP, SEGEP, entre outros. 
 
Ao abordar a situação dos servidores públicos, o deputado Wellington destacou que 
permanecerá na luta pela concessão do reajuste que já foi conquistado judicialmente 
pelos servidores. 
 
“Um novo mandato começa e, com ele, as nossas forças são renovadas para 
continuarmos firmes em defenda dos servidores públicos que sofrem a tentativa de 
golpe do governador Flávio Dino e da retirada de 21,7 %, além dos concursados que 
aguardam nomeação. Na Assembleia Legislativa, continuaremos defendendo direitos e 
não favores. Continuaremos firmes na defesa dos idosos, pessoas com deficiência, 



 

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 

animais, dos mais vulneráveis. O nosso gabinete permanece de portas abertas e à 
disposição daqueles que estudaram e se dedicaram para ingressar no serviço público. 
Contem comigo!”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=TAt1IOkLHcI
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Othelino Neto conversa com Ministro do STJ sobre harmonia entre os Poderes 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
esteve em Brasília, nesta quarta-feira (6), para uma visita de cortesia ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca. Os dois conversaram 
sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes. 
 
“É razão de grande satisfação visitar o nosso conterrâneo e, com ele, ter uma conversa 
bastante produtiva. É imprescindível manter essa relação respeitosa e harmoniosa entre 
os poderes Executivo e Legislativo. Quando isso ocorre, considerando as prerrogativas 
de cada poder, quem ganha é a sociedade”, disse Othelino Neto. 
 
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o 
empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense. 
 
“É uma satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha 
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por 
unanimidade na Assembleia. O deputado tem respeito pela coisa pública, pelo bem 
comum, e prima pelo bom relacionamento. Por isso, estamos em boas mãos. É isso o 
que quer a Constituição: poderes independentes e harmônicos”, afirmou o ministro. 

 



 

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: 
Deputado Marcelo Tavares dá um “até breve” da 

Assembleia para assumir a chefia da Casa Civil 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/02/2019 

Deputado Marcelo Tavares dá um “até breve” da Assembleia para assumir a chefia da 
Casa Civil 

 
Deputado Marcelo Tavares ressume na quinta-feira (7) a Chefia da Casa Civil 

 
O deputado Marcelo Tavares (PSB), como já era esperado, aproveitou a sessão desta 
quarta-feira (6) para dá um “até breve” às atividades parlamentares. A convite do 
governador Flávio Dino (PCdoB), Tavares reassume a partir desta quinta-feira (7) a chefia 
da Casa Civil, deixando a vaga para o primeiro suplente Edivaldo Holanda Braga (PTC). 
 
Em seu discurso de afastamento da Casa, Marcelo enfatizou que teve a honra de, 
novamente, ser convidado por Dino para voltar a comandar a Casa Civil do Governo, “daí 
porque me despeço de meus pares, mas apenas, de certa forma, com um até breve, 
porque a nossa convivência com todos continuará sendo muito próxima e, também, 
muito intensa”, discursou Marcelo Tavares. 
 
Parlamentar que por algumas vezes já serviu de elo de ligação entre os Poderes Executivo 
e Legislativo, Tavares observou que o Governo Dino conta com a Assembleia Legislativa 
na defesa dos interesses do Maranhão. 
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“Esta Casa, com certeza, continuará aprovando boas medidas, boas leis, propondo 
outras, melhorando algumas, que aqui cheguem enviadas pelo Poder Executivo, para 
fazer com que esta Casa seja realmente a Casa do Povo”, enfatizou. 
 
O pronunciamento de despedida mereceu com uma enxurrada de apartes. Todos os 
deputados que fizeram uso da palavra ressaltaram as qualidades do deputado e 
elogiaram o trabalho realizado por ele na Chefia da Casa Civil na primeira gestão de Flávio 
Dino. 
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Deputado Vinícius Louro vai comandar o Bloco Parlamentar Democrático 

 
 
O deputado Vinícius Louro (PR) assumiu a liderança do Bloco Parlamentar Democrático, 
de origem governista. A decisão foi tomada de maneira coletiva, ainda em janeiro, 
quando os deputados eleitos do Partido da República reuniram-se com o atual 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB) e 
definiram quem seria o líder do bloco. 
 
Na reunião com o presidente da Casa, os deputados estaduais Raimundo Louro, Detinha, 
Leonardo Sá, Hélio Soares e o federal Josimar de Maranhãozinho ajustaram os detalhes 
para condução de Louro ao posto de líder do Bloco Parlamentar Democrático, que conta 
ainda que Wendell Lages, que se elegeu pelo PMN. 
 
“Me sinto feliz e motivado com o desafio. Vamos cumprir com serenidade e 
determinação mais esta atribuição. Mais uma vez, me coloco à disposição dos meus 
pares, para que possamos fazer um trabalho capaz de contribuir com a produtividade 
deste parlamento”, pontuou o parlamentar. 
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Marcelo Tavares despede-se da Assembleia para reassumir Casa Civil 

 
Marcelo Tavares 

 
O deputado Marcelo Tavares (PSB) ocupou a tribuna, na manhã desta quarta-feira (6), 
para proferir discurso de despedida aos colegas de Plenário. 
 
Tavares anunciou ter formulado pedido de licença do mandato, para reassumir o cargo 
de secretário-chefe da Casa Civil do Governo do Maranhão. 
 
O parlamentar informou que, nesta quinta-feira (7), já estará novamente investido na 
função de chefiar a Casa Civil no Palácio do Governo. 
 
Em seu pronunciamento, ele frisou ter plena confiança de que, mais uma vez, a 
Assembleia Legislativa cumprirá muito bem o seu papel, defendendo os interesses do 
povo do Maranhão. 
 
CLIQUE E VEJA O DISCURSO DO DEPUTADO: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=-r5bkpWMF18
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Daniella Tema afirma que mandato será com a participação popular 

 
Deputada Daniella Tema 

 
A deputada Daniela Tema (DEM) utilizou, na manhã desta quarta-feira (6), pela primeira 
vez, a tribuna da Assembleia Legislativa para proferir seu discurso de posse. 
 
Na mensagem, a deputada reafirmou seus compromissos de campanha com o povo do 
Maranhão, pontuando o comprometimento com o desenvolvimento social e econômico 
do Estado, a inclusão social, o avanço das políticas públicas e a defesa do municipalismo 
como fatores fundamentais a serem tratados em seu mandato. 
 
Considerando que a Assembleia é um palco democrático para livre expressão de 
múltiplas ideias, Daniella acentuou que o respeito às divergentes correntes de 
pensamento é primordial para o bom andamento dos trabalhos no Parlamento. 
 
Na condição de jovem mulher, a deputada garantiu que será voz ativa em favor das 
mulheres maranhenses e dos jovens, que precisam de mais assistência do poder público. 
 
Ao encerrar, a democrata agradeceu, novamente, aos cidadãos do Maranhão por ocupar 
uma cadeira parlamentar e disse que pretende continuar com a transparência, que 
sempre teve com seus eleitores, mantendo o diálogo e debatendo ideias, que venham a 
somar com seu mandato. 
 
CLIQUE E VEJA O DISCURSO DA DEPUTADA: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_CD900JK-GE
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Fernando Pessoa apresenta indicação solicitando ponte para Tuntum 

 
Deputado Fernando Pessoa 

 
O deputado Fernando Pessoa (SD) iniciou o expediente desta quarta-feira (6) 
protocolando indicação para construção da ponte que liga os bairros Centro e Mil Réis, 
no município de Tuntum. Há muito tempo que a população daquela cidade, 
principalmente os moradores de Mil Réis, precisam lidar com um sério problema 
estrutural que atinge a ponte de acesso ao bairro. 
 
Mesmo com reparos constantes, é notória a necessidade da construção de uma nova 
ponte, pois a existente está deteriorada e não suporta mais o trânsito de veículos, nem 
a pressão da água do Rio Tuntum. Além disso, há constantes rompimentos da adutora 
de abastecimento de água que acompanha a estrutura da ponte de madeira. 
 
A indicação do deputado solicita encaminhamento da proposta de construção da ponte 
ao governador Flávio Dino (PCdoB) dentro de um prazo de urgência e tem como principal 
objetivo melhorar o acesso e garantir o direito de locomoção à população do município. 
 
CLIQUE E VEJA O DISCURSO DO DEPUTADO: 

  

https://www.youtube.com/watch?v=a8zCO2dxhRA
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Em Brasília, Othelino Neto é recebido pelo ministro do STJ, Reynaldo Soares da Fonseca 

 
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o empenho  
de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
esteve em Brasília, nesta quarta-feira (6), para uma visita de cortesia ao ministro do 
Superior Tribunal de Justiça (STJ), Reynaldo Soares da Fonseca. Os dois conversaram 
sobre a importância do bom relacionamento entre os poderes. 
 
“É razão de grande satisfação visitar o nosso conterrâneo e, com ele, ter uma conversa 
bastante produtiva. É imprescindível manter essa relação respeitosa e harmoniosa entre 
os poderes Executivo e Legislativo. Quando isso ocorre, considerando as prerrogativas 
de cada poder, quem ganha é a sociedade”, disse Othelino Neto. 
 
O ministro do STJ afirmou que o respeito entre os poderes é essencial e destacou o 
empenho de Othelino Neto no Parlamento estadual maranhense. 
 
“É uma satisfação enorme recebê-lo, por várias razões: ele conseguiu uma façanha 
extraordinária, que foi unir a classe política, e obteve uma eleição consagradora por 
unanimidade na Assembleia. O deputado tem respeito pela coisa pública, pelo bem 
comum, e prima pelo bom relacionamento. Por isso, estamos em boas mãos. É isso o 
que quer a Constituição: poderes independentes e harmônicos”, afirmou o ministro. 
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Edivaldo Holanda de volta ao legislativo estadual 

 
Pai do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr. (PDT), Edivaldo já foi vereador da Câmara  
Municipal da capital e deputado federal 

 
O primeiro suplente de deputado estadual, Edivaldo Holanda (PTC), está de volta à 
Assembleia Legislativa do Maranhão. Com o retorno do deputado estadual Marcelo 
Tavares (PSB), para a Casa Civil do Governo do Maranhão, Edivaldo volta a assumir uma 
das 42 vagas na Alema. 
 
Pai do atual prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Jr. (PDT), Edivaldo já foi vereador da 
Câmara Municipal da capital e deputado federal. 
 
Foi eleito deputado estadual nas eleições de 2006 pelo PTC, e reeleito nas eleições de 
2010 e 2014. 
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Fernando Pessoa agradece governo pelo atendimento de demandas municipais 

 
 
Na sessão dessa quarta-feira (06), o Deputado Estadual Fernando Pessoa(SDD/MA) 
ocupou por duas vezes a tribuna da Assembléia, para fazer uma indicação e realizar 
alguns agradecimentos. 
 
No pequeno expediente, Fernando Pessoa pediu que fosse encaminhada uma indicação 
ao Governador Flávio Dino, solicitando a construção de uma ponte ligando o centro da 
cidade de Tuntum ao bairro Mil Réis, em substituição a ponte de madeira que se 
encontra deteriorada e oferencendo riscos aos pedestres e condutores que fazem uso 
dessa importante via de acesso. 
 
Já no grande expediente, Fernando Pessoa aproveitou para agradecer o cordial 
acolhimento recebido, antes de tomar posse, nas secretarias de estado onde teve 
atendidas demandas oriundas de municípios nos quais obteve apoio e votação. Os 
agradecimentos foram extensivos aos secretários Márcio Jerry, Simplício Araújo, 
Expedito Rodrigues, Jeferson Portela, Carlos Lula, Felipe Camarão e Marcelo Coelho. 
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Fernando Pessoa, ainda em seu discurso, parabenizou o Prefeito Erlânio Xavier de 
Igarapé Grande e o Prefeito Eric Costa de Barra do Corda, por terem sido eleitos, no 
último dia 30 de janeiro, respectivamente, presidente e vice-presidente da FAMEM – 
Federação dos Municípios Maranhenses. 
 
Por último, o Deputado Fernando Pessoa informou que reuniu-se, nessa terça-feira (05), 
com o Superintendente do INCRA/MA, George de Melo Aragão, ocasião em que tratou 
da regularização de alguns procedimentos que dizem respeito a liberação legal dos 
terrenos onde serão construídas 05 novas escolas em Barra do Corda, as quais, em breve, 
serão entregues à população, pelo prefeito Eric Costa. 
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Com Rildo Amaral no parlamento maranhense a representação de Imperatriz fica com 
maior legitimidade. 

 
 
Com a posse do deputado estadual Rildo Amaral (SDD) na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, a cidade de Imperatriz volta a ter uma representação genuinamente da 
segundo maior cidade do estado. 
 
O último deputado de Imperatriz que passou pela Assembleia Legislativa do Maranhão 
foi Carlinhos Amorim (PDT), que exerceu dois mandatos. Antes dele teve o Francisco 
Alves Freitas Filho, mais conhecido como Freitas Filho, que exerceu o mandato de 
deputado estadual no início dos anos 80 pelo MDB. 
 
Ainda que tenha outros deputados estaduais cuja base é Imperatriz, apenas Rildo Amaral 
pode bater no peito e dizer que é imperatrizense “da gema”, já que os deputados 
Professor Marco Aurélio (PCdoB) e Antônio Pereira (DEM), ambos bem votados naquela 
cidade, são paraense e paraibano, respectivamente. Ainda teve o Léo Cunha PSC), que 
também faz política em Imperatriz, mas é natural de Pastos Bons e não conseguiu se 
reeleger. 
 
Enfim, com Rildo Amaral no parlamento maranhense a representação de Imperatriz fica 
com maior legitimidade. 
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Novatos e desconhecidos, eles precisam mostrar serviço rápido 

 
Fernando Pessoa, Mical Damasceno, Felipe dos Pneus, Wendell Lages, Ciro Neto e Pastor Cavalcante: você já conhece? 

 
A renovação da Assembleia Legislativa foi grande. Mas muitos deputados novos já são 
bem conhecidos do grande público, ou porque eram secretários, ou já tinham passado 
pela Assembleia ou até por serem parentes de políticos e estarem no noticiário antes. 
Mas alguns foram grandes surpresas nas bolsas de apostas e precisam de afirmação para 
passarem de azarões para parlamentares com peso. 
 
Mesmo funcionários da Assembleia Legislativa passam pelos deputados Fernando 
Pessoa (SD), Ciro Neto (PP), Mical Damasceno (PTB), Pastor Cavalcante (PROS), Wendell 
Lages (PMN) e Felipe dos Pneus (PRTB) e não os reconhecem. Eles são conhecidos de 
uma maneira muito restrita regionalmente ou dentro de um segmento bem fechado 
como igreja. Mas pouquíssimo conhecidos a nível estadual. 
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Fernando Pessoa saiu na frente. Já utilizou a tribuna, concedeu algumas entrevistas e 
começa a ser mostrado para o grande público. Ele é cunhado do prefeito de Barra do 
Corda, Erick Costa e foi secretário do município. Pessoa é cotado para disputar a 
prefeitura de Tuntum. Seu grupo faz ferrenha oposição ao prefeito Cleomar Tema. 
 
Outro que o parentesco foi fundamental na eleição foi Ciro Neto, que é filho do prefeito 
de Presidente Dutra, Juran Carvalho. Também com uma grande força regional, é 
desconhecido a nível estadual. Ele foi eleito dentro do mesmo contexto político da briga 
no centro maranhense. Erick e Juran são aliados que se fortaleceram com a vitória de 
Erlânio Xavier na Famem. Agora, resta ver como seus deputados vão aproveitar o bom 
momento. 
 
Mical Damasceno e Pastor Cavalcante se elegeram no mesmo segmento: o religioso. 
Mical é filha do pastor Pedro Aldi Damasceno, presidente da Convenção Estadual da 
Igreja Assembleia de Deus no Maranhão, uma das maiores instituições evangélicas em 
termos de números. O Pastor Cavalcante também é da Assembleia de Deus, mas é 
liderança do sul maranhense, sendo presidente da Assembleia de Deus em Açailândia. 
Ele teve apoio não só da igreja, mas também de políticos da região. Agora, é saber se os 
dois que são muito conhecidos dentro da igreja, mas nada conhecidos fora, serão a 
“bancada da Bíblia” ou atuarão em outras áreas para ampliar o espectro eleitoral. 
 
Wendell Lages e Felipe dos Pneus foram eleitos no mesmo contexto de força econômica 
regional da família. Muito jovens, eles precisam mostrar luz própria agora. Wendell é 
filho do empresário Antônio Lages Barbosa, com negócios na região de Itapecuru-Mirim, 
inclusive tendo parentesco com também com o prefeito Miguel Lauand e contratos com 
a gestão. Felipe dos Pneus é o mais jovem deputado desta legislatura. Ele foi eleito com 
a força econômica do pai, Antonio dos Pneus, que tem contratos com várias prefeituras 
e como pecuarista já foi acusado de usar trabalho análogo à escravidão. 
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Marco Aurélio busca soluções para criar Hospital do Servidor de Imperatriz 

 
 
Em discurso proferido na manhã desta quarta-feira (6), o deputado estadual Professor 
Marco Aurélio (PCdoB) reiterou a necessidade da criação do Hospital do Servidor em 
Imperatriz, unidade que ajudará a melhorar a assistência hospitalar a milhares de 
servidores públicos estaduais que residem nas regiões Tocantina, Sul e Central do 
Maranhão. 
 
Marco Aurélio destacou a qualidade dos serviços oferecidos na unidade do Hospital do 
Servidor de São Luís, ressaltando a importância de se descentralizar esse atendimento, 
levando-o para os servidores das demais regiões. “Apesar de contarmos com um efetivo 
significativo de servidores estaduais na Região Tocantina, os mesmos são obrigados a se 
deslocar até São Luís para buscar assistência médica no único hospital do servidor de 
todo o Maranhão. Muitos, para evitar esse deslocamento, acabam pagando os serviços 
médicos em clínicas particulares de Imperatriz e demais municípios ou deixam de 
contribuir com o Fundo de Benefícios de Servidores do Estado do Maranhão – Funbem”, 
afirmou o parlamentar. 
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O deputado garantiu que continuará buscando uma solução junto ao Governo do Estado 
para que o pleito seja atendido. “Estamos há vários anos trabalhando nessa causa, 
buscando alternativas e apresentando ao Governo do Estado, seja junto à Secretaria de 
Estado de Gestão e Previdência, ao Funbem, ou ao governador Flávio Dino, com quem 
já tratei do assunto por diversas vezes”, ressaltou Marco Aurélio, que garante lutar por 
duas alternativas: a de ser criar o Hospital do Servidor para atender toda a macrorregião, 
ou que sejam credenciados serviços com os hospitais da rede privada para garantir o 
atendimento dos servidores em cidades mais próximas às suas residências. 
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Marcelo Tavares se despede da Assembleia 

 
 
O deputado Marcelo Tavares (PSB) ocupou a tribuna, na manhã desta quarta-feira (6), 
para proferir discurso de despedida aos colegas de Plenário. Ele anunciou ter formulado 
pedido de licença do mandato, para reassumir o cargo de secretário-chefe da Casa Civil 
do Governo do Maranhão. 
 
“Tive a honra de, novamente, ser convidado pelo governador Flávio Dino para chefiar a 
Casa Civil de seu segundo Governo, como assim foi feito no primeiro Governo, daí porque 
me despeço de meus pares, mas apenas, de certa forma, com um até breve, porque a 
nossa convivência com todos continuará sendo muito próxima e, também, muito 
intensa”, discursou Marcelo Tavares. 
 
Ele informou que, nesta quinta-feira (7), já estará novamente investido na função de 
chefiar a Casa Civil no Palácio do Governo. Em seu pronunciamento, Marcelo Tavares 
frisou ter plena confiança de que, mais uma vez, a Assembleia Legislativa cumprirá muito 
bem o seu papel, defendendo os interesses do povo do Maranhão. 
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“Esta Casa, com certeza, continuará aprovando boas medidas, boas leis, propondo 
outras, melhorando algumas, que aqui cheguem enviadas pelo Poder Executivo, para 
fazer com que esta Casa seja realmente a Casa do Povo”, assinalou. 
 
Marcelo Tavares acrescentou que, trabalhando na Casa Civil, continuará lutando por 
“mais asfalto, mais hospitais inaugurados, mais IEMA’s, mais Escolas Dignas, mais 
desenvolvimento para o Maranhão, para que o Brasil cada vez mais possa reconhecer o 
valor do nosso estado. Muito obrigado, um grande abraço a todos e até breve. Todas as 
vezes que for necessário voltar a esta Casa para defender o governo que nós estamos 
fazendo, sob a liderança do governador Flávio Dino, voltarei com muito êxito”, enfatizou. 
 
Durante todo o seu pronunciamento, o deputado Marcelo Tavares abriu espaço para 
apartes, que concedeu aos deputados Neto Evangelista, Cleide Coutinho, Roberto Costa, 
Rigo Teles, Professor Marco Aurélio, Duarte Júnior, Adelmo Soares, Antônio Pereira, 
Márcio Honaiser (PDT), Rafael Leitoa (PDT) e Zé Inácio. 
 
Todos eles foram unânimes em manifestar reconhecimento pelo trabalho realizado pelo 
deputado Marcelo Tavares tanto como parlamentar, como chefe da Casa Civil e, ainda, 
em outras funções que desempenhou anteriormente, como líder do Governo e 
presidente da Assembleia Legislativa no período de 2009 a 2011. 
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Daniella Tema: discurso forte e propositivo sobre exercício do mandato 

 
Daniella Tema inicia mandato com discurso forte e propositivo 
 
De todos os discursos feitos por novos deputados no plenário da Assembleia Legislativa, 
um dos mais enfáticos e propositivos foi pronunciado ontem pela deputada Daniella 
Tema (DEM). Além de cumprir a praxe de agradecer os votos recebidos e de se 
confraternizar com seus colegas parlamentares, ela falou do desafio de exercer um 
mandato parlamentar e discorreu enfaticamente sobre como pretende atuar. Na sua 
fala, a jovem deputada anunciou que sua atuação será focada em quatro pontos 
principais: desenvolvimento econômico e social do estado, inclusão social, avanço das 
políticas públicas e defesa do municipalismo. Além disso, deixou bem claro que, como 
mulher e jovem, terá atuação firme na defesa das mulheres e dos jovens maranhenses, 
assinalando que esses dois entes sociais precisam cada vez mais da atenção e da 
assistência do Estado. Daniella Tema enfatizou a visão segundo a qual a Assembleia “é 
um palco democrático para livre expressão de múltiplas ideias”, pregando ainda que “o 
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respeito às divergências é primordial para o bom andamento dos trabalhos no 
Parlamento”. Ao encerrar, a democrata agradeceu, novamente, aos eleitores por ocupar 
uma cadeira parlamentar, e disse que pretende “continuar com a transparência que 
sempre tive com seus eleitores, mantendo o diálogo e debatendo ideias que venham a 
somar com meu mandato”. Com seu discurso e sua postura, a nutricionista que nasceu 
em Presidente Dutra e é primeira-dama de Tuntum causou a impressão de que poderá 
ser um dos destaques da 19ª legislatura da Casa de Manoel Beckman. 
 
Márcio Honaiser: chega à tribuna um brizolista fiel com três décadas de militância 
 

 
Márcio Honaiser: na tribuna da AL depois de três décadas de militância no PDT 

 
“Do mesmo modo que estive a serviço do Maranhão, com mais de 30 anos de militância 
política, e também como empresário e, depois, como secretário de Estado, agora, como 
membro do Poder Legislativo, me dedicarei ainda mais”. Essa declaração foi a base de 
sustentação do discurso inicial do deputado Márcio Honaiser (PDT) na sua estreia na 
Assembleia Legislativa, terça-feira (5). Na sua fala, o parlamentar destacou algumas de 
suas principais bandeiras: a luta em prol dos pequenos agricultores maranhenses, sua 
representatividade no sul do Maranhão e as ideias e convicções do partido do qual faz 
parte, há 30 anos. “Eu defenderei, com garra, as ideias e convicções do nosso partido, 
algumas delas ligadas ao trabalhismo, aos direitos das crianças, dos jovens, das 
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mulheres, das pessoas com deficiência e tantos outros grupos que lutam por espaço e 
respeito. Sempre respeitando a pluralidade de opiniões e ideologias”, disse. 
 
O agora deputado estadual Márcio Honaiser tem autoridade política para fazer tais 
afirmações e assumir tais compromissos. Ele é um desses militantes movidos por 
bandeiras nas quais de fato acredita. As três décadas de militância que assinala não são 
conversa fiada, não. Elas são o tempo de entrega do hoje deputado estadual ao 
crescimento e à consolidação do PDT, sempre atuando sob a liderança direta do líder 
Jackson Lago desde o movimento estudantil, quando se engajou nas fileiras do PDT. Tem, 
portanto, autoridade para se apresentar como um político de bandeiras, que milita pela 
força do idealismo. Resta esperar que na Assembleia Legislativa ele atue como o 
militante e o idealista de sempre. 

 


