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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a ALEMA no biênio 2021/2022 

 
 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição: 
 
 Presidente Othelino Neto (PCdoB) 
 
 1°Vice-presidente  Glalbert Cutrim (PDT); 
 
 2º vice-presidente Detinha (PR) 
 
 3º vice-presidente Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
 4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
 1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
 2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
 3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
 4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra, para manifestar agradecimentos 
ao Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, anifestou sua alegria por 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resta da vida”, declarou. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
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Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
 
Entendimento 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 
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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a ALEMA no biênio 2021/2022 

 
 
Agência Assembleia  
 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
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Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
 
A nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2021/2022, foi anunciada com a seguinte 
composição: 
 
Presidente – Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente – Glalbert Cutrim (PDT); 
 
2º vice-presidente – Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente – Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra para manifestar agradecimentos ao 
Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, falou de sua alegria em 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição, ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal, que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque, hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resto da vida”, declarou. 
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A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
 
Entendimento 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 

  



 

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: 
Othelino Neto é reeleito presidente da Alema para o 

biênio 2021-2022 

SITE: http://garrone.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/05/2019 

Othelino Neto é reeleito presidente da Alema para o biênio 2021-2022 

 
 
O deputado Othelino Neto foi reeleito, na manhã desta segunda-feira (6), presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2021-2022. A chapa “Igualdade e 
Democracia” obeteve 41 votos, um deputado não compareceu na eleição. 
 
Othelino foi reeleito nas eleições de 2018 com mais de 60 mil votos e assumiu o comando 
da Alema em janeiro do ano passado, com o falecimento do ex-presidente Humberto 
Coutinho. 
 
Veja a chapa completa: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB), 1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT), 2º vice-
presidente: Detinha (PR), 3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD), 4º vice-presidente: César 
Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM), 2º secretário: Cleide Coutinho (PDT), 3º 
secretário: Pará Figueiredo (PSL), 4º secretário: Paulo Neto (DEM) 
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Othelino reafirma compromisso de lutar pela autonomia e independência da Assembleia 
Legislativa 

 
 
Logo após a sessão extraordinária na manhã desta segunda-feira (6), que o reelegeu, por 
unanimidade, para presidir a Assembleia Legislativa no segundo biênio (2021-2022) da 
19ª Legislatura, o deputado Othelino Neto (PCdoB) concedeu entrevista à imprensa e foi 
enfático ao afirmar que continuará lutando para preservar a autonomia e a 
independência do Poder Legislativo do Maranhão, em harmonia com os demais Poderes. 
 
Questionado por jornalistas, Othelino salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi 
fruto de conversas, de debates e de entendimento. “Foi opinião predominante nesta 
Casa que este era o melhor momento de fazer a eleição. E o resultado da eleição que 
acabamos de ter demonstra este espírito de unidade”, destacou Othelino, lembrando 
que todos os blocos seguem representados na Mesa Diretora da Casa. 
 
“Eu não canso de enfatizar em todas as minhas falas que quando nós conseguimos 
dialogar com os outros Poderes, isso não significa que nenhum dos Poderes esteja 
abrindo mão de prerrogativas ou que um esteja se curvando para o outro. Isso significa, 
quando o Legislativo dialoga com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, 
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com o Tribunal de Contas, que nós estamos cumprindo com o nosso dever constitucional 
de estabelecer um diálogo franco e aberto com os outros Poderes e as outras instituições 
para o bem da sociedade”, afirmou Othelino. 
 
Ele acrescentou que o equilíbrio entre os Poderes que hoje existem no Maranhão serve 
de exemplo para ao Brasil. “O nosso exemplo para o Brasil é este, um exemplo de diálogo 
respeitoso neste momento, em especial, de crise, nós precisamos ter muita capacidade 
de diálogo para que, juntos, superemos essas dificuldades e possamos reagir para que o 
Brasil reaja e o Maranhão também continue melhorando”, salientou. 
 
DECISÃO CONSENSUAL 
 
Othelino acrescentou que a eleição unânime da nova Mesa tornou-se possível após a 
decisão do Plenário de antecipar a eleição, o que também se deu de forma consensual: 
 
“Os deputados resolveram antecipar a eleição por exigência do melhor momento. Esta 
decisão do Plenário, com certeza, fortalece a Casa, mantém a unidade e faz com que a 
Assembleia possa, de forma ainda mais tranquila, continuar cuidando dos assuntos de 
interesses do Maranhão.” 
 
Quanto à composição da nova Mesa Diretora, eleita nesta segunda-feira, Othelino disse 
que ocorreram mudanças pontuais porque os líderes de bancada decidiram manter o 
respeito a indicações feitas com respeito ao critério de blocos e partidos presentes na 
Casa. 
 
Ainda sobre o resultado da eleição, Othelino declarou que houve um claro 
reconhecimento da unidade, “principalmente porque nesta Casa prevalece o respeito às 
diferenças, às diversidades; o Parlamento não deve ser igual; deve conviver com as 
divergências. Isto é que enriquece o Parlamento, a discussão, o debate sempre 
respeitoso e com o objetivo, claro, de que o Maranhão esteja cada vez melhor”, 
ressaltou. 
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Dr. Leonardo Sá prestigia lançamento da Caravana Gestante ao lado do Governador 
Flávio Dino 

 
 
Na tarde desta segunda-feira (06), o deputado estadual Dr.Leonardo Sá (PR), 
acompanhou o governador Flávio Dino no lançamento da Caravana Gestante, que 
aconteceu no auditório do Palácio Henrique de Lá Rocque em São Luís. 
 
A Caravana Gestante é mais um programa que ajuda a implantar ações que ampliam 
políticas sociais em favor de quem mais precisa, visa ajudar diretamente na saúde 
materno-infantil das gestantes do nosso estado. 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá esteve presente, e ajudou a entregar os primeiros cartões 
do cheque Cesta Básica-Gestantes, que são uma ajuda em dinheiro fornecida pelo estado 
as gestantes carentes, R$ 900, 00 reais,  dividido em parcelas de 100, que serão pagas  
às gestantes que estiverem com o pré natal em dia, o intuito é estimular mulheres a 
fazerem o pré-natal e assim diminuir o índice de mortalidade materno-infantil no estado. 
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Othelino Neto é reeleito presidente da Assembleia Legislativa 

 
 
Sem surpresa e dificuldade, Othelino Neto (PCdoB), foi reeleito presidente da 
Assembleia Legislativa. O atual chefe do parlamento obteve 41 votos dos 42 possíveis. 
 
Apenas Hélio Soares não compareceu à votação. Além de Othelino foram eleitos: 
 
1º vice: Glalbert Cutrim – PDT 
2º vice: Detinha – PR 
3º vice: Rildo Amaral – SD 
4º vice: César Pires – PV 
 
1º sec: Andreia Rezende – DEM 
2º sec: Cleide Coutinho – PDT 
3º sec: Para Figueiredo – PSL 
4º sec: Paulo Neto – DEM 
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Othelino Neto é reeleito, por unanimidade, presidente da Assembleia Legislativa 

 
 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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A nova Mesa Diretora, eleita para o biênio 2021/2022, foi anunciada com a seguinte 
composição: 
 
Presidente – Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente – Glalbert Cutrim (PDT); 
 
2º vice-presidente – Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente – Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra para manifestar agradecimentos ao 
Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, falou de sua alegria em 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição, ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal, que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque, hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resto da vida”, declarou. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
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Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
 
Entendimento 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 
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Dra.Thaiza destaca o lançamento do Programa Alô Bebê, em Pinheiro 

A deputada Dra. Thaiza Hortegal participou da entrega dos primeiros cartões do 
Programa Cheque Cesta Básica – Gestante, feita nesta segunda-feira (6), pelo 
governador Flávio Dino. O benefício é voltado para a redução da mortalidade materno-
infantil no Estado. 
 

 
 
“Uma excelente iniciativa do governo do Maranhão, de extrema necessidade, 
principalmente no interior do estado, onde a carência é muito grande. Às vezes a 
dificuldade de um simples deslocamento para o hospital, por falta de dinheiro, impede 
a mãe de cumprir com a sua consulta do pré-natal”, ressaltou a deputada. 
 
Cada gestante inscrita vai receber do Governo do Estado o total R$ 900. A expectativa é 
que cerca de 20 mil gestantes sejam beneficiadas (saiba mais: http://bit.ly/2Y3yuUO). 
Em entrevista à imprensa, a deputada ressaltou o trabalho da Prefeitura de Pinheiro, que 
proporciona também um programa inédito voltado para consultas e acompanhamento 
ao pré-natal de alto risco, além da entrega de kits enxoval através ações específicas, tudo 
bancado com recursos do próprio município. 
 

http://bit.ly/2Y3yuUO
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“Acompanhei de perto as gestantes da minha região, onde ajudei a implantar, na 
Prefeitura de Pinheiro, ao lado do prefeito Luciano, o Programa Alô Bebê. Do ano 
passado até hoje foram feitos 6.341 atendimentos para toda região da baixada 
maranhense, abrindo as portas para gestantes com gravidez de alto risco e dedicando 
ainda a atenção aos recém-nascidos. O prefeito tem uma equipe fixa do Programa Alô 
Bebê no Hospital Municipal Materno Infantil, com médico obstetra, enfermeira obstetra, 
assistente social, técnico de enfermagem, fisioterapeuta, psicólogo, fonoaudiólogo, 
terapeuta ocupacional, todos dedicados ao programa Alo Bebê. E em ações específicas, 
a prefeitura também entrega kits enxoval para as mães”, destacou Dra. Thaiza. 
 
A ideia da parlamentar é tomar como experiência o Programa Alô Bebê, em pleno 
funcionamento na baixada maranhense, e torna-lo estadual através de proposição na 
Assembleia Legislativa. A iniciativa está sendo estudada pela equipe jurídica da deputada 
Dra. Thaiza com especialistas da rede pública de saúde. 
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“Resultado da eleição mostrou o fortalecimento da Assembleia”, diz Othelino Neto 

Ao discursar em agradecimento à sua reeleição, por unanimidade, em chapa de 
consenso, o presidente Othelino Neto (PCdoB) afirmou que o resultado do pleito 
mostrou o fortalecimento da Assembleia Legislativa. Dos nove cargos na Mesa Diretora 
atual, seis foram mantidos.  Os novos deputados eleitos para compor a Mesa no biênio 
2021/2022 são Rildo Amaral (SD), na 3º vice-presidência; César Pires(PV), na 4º vice; e 
Paulo Neto (DEM), na 4º secretaria. 
 

 
 
“Eu não canso de enfatizar em todas as minhas falas que quando nós conseguimos 
dialogar com os outros Poderes, isso não significa que nenhum dos outros esteja abrindo 
mão de prerrogativas, ou que um esteja se curvando para o outro. Isso significa que, 
quando o Legislativo dialoga com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, 
com o Tribunal de Contas, nós estamos cumprindo com o nosso dever constitucional de 
estabelecer um diálogo franco e aberto com os outros Poderes e as outras instituições 
para o bem da sociedade”, afirmou Othelino. 
 
Agradecimentos 
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Ele ressaltou que a independência do Poderes é necessária como tripé principal do 
estado democrático de direito, que são os poderes funcionando de forma autônoma e 
independente. “Este equilíbrio que o Maranhão tem deve ser exemplo para ao Brasil. Os 
Poderes não devem e não podem se chocar, porque quando isso acontece, a democracia 
sai perdendo e o estado democrático de direito sai fragilizado”, garantiu. 
 
Disse, ainda, que neste momento, em especial, de crise, é preciso ter muita capacidade 
de diálogo a fim de que sejam superadas essas dificuldades para que o Brasil reaja e o 
Maranhão também continue melhorando. 
 
“Agradeço novamente a confiança de cada colega. Nós estaremos sempre juntos. Esta 
Mesa Diretora estará sempre à disposição de cada deputado, independente do partido 
no qual esteja, independentemente de sua preferência político-eleitoral, 
independentemente de qualquer coisa. Esta Assembleia é de todos nós, dos 42 
deputados e, sobretudo, de todos os maranhenses”, assegurou. 
 
Finalizando, Othelino destacou que sempre trabalhou pela unidade do Parlamento, 
respeitando as diferenças e com as mais diferentes forças e blocos de oposição 
permanecendo com acesso aos cargos da Mesa Diretora.  “A Assembleia deve ser uma 
Casa de diferentes com o único intuito de defender os interesses do Estado”. 
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Dr. Leonardo Sá prestigia lançamento da Caravana Gestante ao lado do Governador 
Flávio Dino 

Na tarde desta segunda-feira (06), o deputado estadual Dr. Leonardo Sá (PR), 
acompanhou o governador Flávio Dino no lançamento da Caravana Gestante, que 
aconteceu no auditório do Palácio Henrique de Lá Rocque em São Luís. 
 

 
 
A Caravana Gestante é mais um programa que ajuda a implantar ações que ampliam 
políticas sociais em favor de quem mais precisa, visa ajudar diretamente na saúde 
materno-infantil das gestantes do nosso estado. 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá esteve presente, e ajudou a entregar os primeiros cartões 
do cheque Cesta Básica-Gestantes, que são uma ajuda em dinheiro fornecida pelo estado 
as gestantes carentes, R$ 900, 00 reais,  dividido em parcelas de 100, que serão pagas  
às gestantes que estiverem com o pré natal em dia, o intuito é estimular mulheres a 
fazerem o pré-natal e assim diminuir o índice de mortalidade materno-infantil no estado. 
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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a ALEMA no biênio 2021/2022 

Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 

 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição: 
 
Presidente Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente  Glalbert Cutrim (PDT); 
 
2º vice-presidente Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto. 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra, para manifestar agradecimentos 
ao Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, anifestou sua alegria por 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resta da vida”, declarou. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
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Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
 
Entendimento 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 
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César Pires representará a oposição na nova Mesa Diretora da Assembleia 

 
César Pires com atuais e futuros representantes da Mesa Diretora da Assembleia 

 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2021/2023 foi 
eleita em sessão extraordinária nesta segunda-feira (06), por unanimidade. O deputado 
César Pires integrou a chapa única presidida por Othelino Neto como representante da 
oposição, e exercerá o cargo de quarto vice-presidente. 
 
Para César Pires, sua indicação para a quarta secretaria simboliza o respeito à oposição 
no plenário e na gestão da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
“Temos legitimidade para representar a oposição no comando dos trabalhos legislativos 
e agradeço a confiança dos demais colegas de parlamento, já que tivemos os votos de 
todos os deputados presentes à votação”, ressaltou. 
 
O deputado também fez questão de ressaltar a postura do atual presidente da 
Assembleia, que exercerá o cargo por mais um biênio. 
 
“Othelino Neto construiu o consenso por tratar com igualdade todos os parlamentares, 
independente das divergências políticas e partidárias. Teve habilidade e maturidade para 
encaminhar a eleição em chapa única, eleita por unanimidade”, declarou. 
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César Pires concluiu que a eleição antecipada e consensual dará tranquilidade ao 
presidente e demais membros da Mesa Diretora para a condução dos trabalhos da 
Assembleia Legislativa até fevereiro de 2023. 
 
“Nosso compromisso é o de contribuir para o bom andamento dos trabalhos e para o 
fortalecimento do Poder Legislativo, visando atender aos anseios dos maranhenses que 
nos honraram com o mandato parlamentar”. 
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“Resultado da eleição mostrou o fortalecimento da Assembleia”, diz Othelino Neto 

 
Othelino defendeu o diálogo franco e aberto do Legislativo com os demais poderes 

 
Ao discursar em agradecimento à sua reeleição, por unanimidade, em chapa de 
consenso, o presidente Othelino Neto (PCdoB) afirmou que o resultado do pleito 
mostrou o fortalecimento da Assembleia Legislativa. Dos nove cargos na Mesa Diretora 
atual, seis foram mantidos.  Os novos deputados eleitos para compor a Mesa no biênio 
2021/2022 são Rildo Amaral (SD), na 3º vice-presidência; César Pires(PV), na 4º vice; e 
Paulo Neto (DEM), na 4º secretaria. 
 
“Eu não canso de enfatizar em todas as minhas falas que quando nós conseguimos 
dialogar com os outros Poderes, isso não significa que nenhum dos outros esteja abrindo 
mão de prerrogativas, ou que um esteja se curvando para o outro. Isso significa que, 
quando o Legislativo dialoga com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, 
com o Tribunal de Contas, nós estamos cumprindo com o nosso dever constitucional de 
estabelecer um diálogo franco e aberto com os outros Poderes e as outras instituições 
para o bem da sociedade”, afirmou Othelino. 
 
Agradecimentos 
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Ele ressaltou que a independência do Poderes é necessária como tripé principal do 
estado democrático de direito, que são os poderes funcionando de forma autônoma e 
independente. “Este equilíbrio que o Maranhão tem deve ser exemplo para ao Brasil. Os 
Poderes não devem e não podem se chocar, porque quando isso acontece, a democracia 
sai perdendo e o estado democrático de direito sai fragilizado”, garantiu. 
 
Disse, ainda, que neste momento, em especial, de crise, é preciso ter muita capacidade 
de diálogo a fim de que sejam superadas essas dificuldades para que o Brasil reaja e o 
Maranhão também continue melhorando. 
 
“Agradeço novamente a confiança de cada colega. Nós estaremos sempre juntos. Esta 
Mesa Diretora estará sempre à disposição de cada deputado, independente do partido 
no qual esteja, independentemente de sua preferência político-eleitoral, 
independentemente de qualquer coisa. Esta Assembleia é de todos nós, dos 42 
deputados e, sobretudo, de todos os maranhenses”, assegurou. 
 
Finalizando, Othelino destacou que sempre trabalhou pela unidade do Parlamento, 
respeitando as diferenças e com as mais diferentes forças e blocos de oposição 
permanecendo com acesso aos cargos da Mesa Diretora.  “A Assembleia deve ser uma 
Casa de diferentes com o único intuito de defender os interesses do Estado”. 
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Wellington do Curso cobra de Flávio Dino pagamento a professores do ProJovem, 
atrasado há 4 meses 

 
Wellington denunciou atraso do pagamento dos salários dos professores do ProJovem 

 
O deputado estadual Wellington do Curso apresentou, nesta segunda-feira (6), 
proposições em defesa dos professores do Maranhão. As proposições atendem 
solicitações de professores contratados pelo ProJovem, no Maranhão, que estão há 
quatro meses sem pagamento. As verbas são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação (FNDE), cabendo ao Governo, apenas, administrar os valores repassados. 
 
Ao fundamentar a solicitação, o deputado Wellington cobrou, ainda, esclarecimentos 
dos motivos que fizeram com que o Governo atrasasse o pagamento dos professores, já 
que a verba é federal. 
 
“Recebi as denúncias de vários professores contratados pelo ProJovem e que estão há 
quatro meses sem receber pagamento. As verbas são federais, oriundas do FNDE, ou 
seja, cabe apenas ao Governo do estado administrar os valores repassados e efetivar, 
entre outras coisas, o pagamento dos professores. Já encaminhamos indicação ao 
governador, solicitando que regularize o pagamento. Além disso, cobramos também 
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esclarecimentos: por que atrasaram? Os professores do nosso Maranhão merecem 
respeitos e continuamos firmes para que isso aconteça!”, afirmou Wellington. 
 
Assista: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=9KhSNLWIuqo
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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a ALEMA no biênio 2021/2022 

 
Deputado Othelino Neto foi reeleito para presidir a Assembleia Legislativa no biênio 2021-2022 

 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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Deputados Cleide Coutinho, Edivaldo Holanda e Adriano Sarney na sessão extraordinária em que Othelino foi reeleito 

 
A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição: 
 
Presidente Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente Glalbert Cutrim (PDT); 
 
2º vice-presidente Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
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Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto. 
 

 
O conselheiro do TCE Edmar Cutrim esteve presente à sessão em que os deputados renovaram o mandato de Othelino 

 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra, para manifestar agradecimentos 
ao Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, anifestou sua alegria por 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resta da vida”, declarou. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
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ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
 
Entendimento 
 

 
Com a reeleição, Othelino Neto consolidou sua liderança política no Maranhão 

 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 
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Reeleição de Othelino Neto fortalece o Poder Legislativo 

 
 
A eleição para a composição da nova Mesa Diretora que tomará posse em fevereiro de 
2021 revelou a enorme capacidade de articulação do presidente da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), ao ponto de reunir na 
mesma chapa representantes das mais diversas forças políticas que atuam no plenário 
da Casa, o que permitiu a formando do consenso em torno de sua liderança. 
 
Aliado de primeira hora do governador Flávio Dino (PCdoB) e ciente da missão que terá 
que conduzir até 31 de janeiro de 2023, ao agradecer sua reeleição, por unanimidade, 
Othelino observou que o resultado do pleito foi uma demonstração do fortalecimento 
do Poder Legislativo. Dos 42 deputados, apenas Hélio Soares (PR) não compareceu para 
votar, o que evitou que a chapa fosse eleita por aclamação. 
 
E teve espaço para todas correntes na chapa “Igualdade e Democracia”, até para o 
principal líder da oposição, deputado César Pires (PV), que garantiu a 4ª vice-presidência, 
e novos parlamentares, a exemplo de Rildo Amaral (SD), que ficou com a 3ª vice-
presidência. 
 
“Agradeço a confiança de cada colega. Nós estaremos sempre juntos. Esta Mesa Diretora 
estará sempre à disposição de cada deputado, independente do partido no qual esteja, 
independentemente de sua preferência político-eleitoral, independentemente de 
qualquer coisa. Esta Assembleia é de todos nós, dos 42 deputados e, sobretudo, de todos 
os maranhenses”, enfatizou Othelino. 
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O presidente da Assembleia Legislativa fez ainda uma ardorosa defesa da independência 
dos Poderes constituídos do Estado. “Quando nós conseguimos dialogar com os outros 
Poderes, isso não significa que nenhum dos outros esteja abrindo mão de prerrogativas, 
ou que um esteja se curvando para o outro. Isso significa que, quando o Legislativo 
dialoga com o Executivo, com o Judiciário, com o Ministério Público, com o Tribunal de 
Contas, nós estamos cumprindo com o nosso dever constitucional de estabelecer um 
diálogo franco e aberto com os outros Poderes e as outras instituições para o bem da 
sociedade”, afirmou Othelino. 
 
Outra preocupação do presidente diz respeito ao momento de crise que passa o país. 
Para Othelino, neste momento de crise é preciso ter muita capacidade de diálogo a fim 
de que sejam superadas essas dificuldades para que o Brasil reaja e o Maranhão também 
continue melhorando. 
 
Othelino tem se destacado na presidência da Casa pela capacidade de agregar e 
trabalhar pela unidade do parlamento, respeitando as diferenças e permitindo que 
blocos de oposição permaneçam tendo acesso aos cargos da Mesa Diretora.  “A 
Assembleia deve ser uma Casa de diferentes com o único intuito de defender os 
interesses do Estado”, diz o presidente. 
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DEM intensifica conversações para fortalecer pré-candidatura de Neto Evangelista 

 
 
O presidente estadual do partido Democratas, deputado Federal Juscelino Filho, disse 
nesta manhã de segunda-feira (6) que está intensificando as conversações com vários 
partidos visando o fortalecimento da candidatura do deputado estadual Neto 
Evangelista e prefeito de São Luís, em 2020. 
 
Juscelino observou, porém, que o pleito está ainda muito distante e é natural que todos 
os partidos tenham seus pré-candidatos, daí a necessidade do constante diálogo para 
que no momento oportuno tomem decisões. O parlamentar confirmou, por exemplo, 
que mantém conversações constantes do PDT mesmo sabendo que a legenda pedetista 
também possui pré-candidato. 
 
O presidente do DEM deixou claro que o partido está fechado com Neto Evangelista  e 
que essas conversas com os demais partidos visam justamente compor, no futuro, a 
aliança em torno dele para disputar a sucessão na capital. 

 

  



 

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: 
Othelino Neto é reeleito Presidente da Assembleia 

Legislativa 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/05/2019 

Othelino Neto é reeleito Presidente da Assembleia Legislativa 

 
 
Fruto de um grande consenso envolvendo todas as correntes políticas que atuam no 
plenário da Assembleia Legislativa, a chapa “Igualdade e Democracia”, liderada pelo 
atual presidente Othelino Neto (PCdoB), foi eleita para o biênio 2021-2022. Todos os 41 
deputados presente votaram a favor, apenas o deputado Hélio Soares (PR) esteve 
ausente. 
 
Após a confirmação da vitória, vários líderes partidários se revezaram no 
pronunciamento ressaltando a maturidade da Casa em discutir e optar pelo consenso 
que permitiu a antecipação da eleição. Em seu discurso de agradecimento, o presidente 
reeleito também destacou o consenso com respeito às divergências, natural em 
parlamento plural. 
 
“A opinião predominante que este era o melhor momento para fazer a eleição. O 
resultado demonstra este espírito de unidade. Respeitando as diferenças a diversidade. 
Aqui nesta mesa diretora atual e na que foi eleita estão representadas as mais diversas 
forças da Assembleia inclusive o bloco de oposição. Embora não seja regimental, é 
habitual. É uma forma de reconhecer que a Casa não é de iguais, mas que tem objetivos 
em comum: legislar pelo Maranhão”, observou Othelino. 
 
Outro ponto destacado pelo presidente é a continuidade do trabalho que vem 
desenvolvendo na Casa e o bom relacionamento com os outros poderes. “Quando 
conseguimos dialogar com os outros poderes, não significa se curvar ao outro. Quando 



 

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 

dialogamos estamos cumprindo com nosso dever constitucional pelo bem da sociedade, 
sem abrir mão das nossas prerrogativas. Os poderes não devem se chocar, pois quando 
isso acontece a democracia e o estado democrático de direito sai perdendo”. 
 
Falando a um grupo de jornalista no final da sessão extraordinária, Othelino explicou que 
o movimento a favor da antecipação da eleição começou sendo puxado por alguns 
parlamentares a cerca de uma mês e que esse movimento foi crescendo e acabou no 
consenso que permitiu a eleição da nova Mesa Diretora que tomará posse em fevereiro 
de 2021. 
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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a Assembleia Legislativa 

 
Deputado Othelino Neto 

 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição: 
 
Presidente Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente Glalbert Cutrim (PDT); 
 
2º vice-presidente Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
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Othelino Neto é reeleito presidente da Alema para o biênio 2021-2022 

 
Othelino foi reeleito nas eleições de 2018 com mais de 60 mil votos e assumiu o comando da Alema em janeiro  
do ano passado 

 
O deputado Othelino Neto foi reeleito, na manhã desta segunda-feira (6), presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2021-2022. A chapa “Igualdade e 
Democracia” obeteve 41 votos, um deputado não compareceu na eleição. 
 
Othelino foi reeleito nas eleições de 2018 com mais de 60 mil votos e assumiu o comando 
da Alema em janeiro do ano passado, com o falecimento do ex-presidente Humberto 
Coutinho. 
 
Veja a chapa completa: 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
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4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM) 
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Andreia Rezende é reconduzida à 1ª Secretaria da Assembleia 

 
 
Em uma sessão extraordinária realizada no final da manhã desta segunda-feira (6), a 
deputada Andreia Martins Rezende (DEM), foi reconduzida ao lugar que ocupa no 
presente biênio, na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa: à 1ª secretaria. 
 
Fazendo parte da chapa única, intitulada “Igualdade e Democracia”, encabeçada pelo 
deputado Othelino Neto (PCdoB), a deputada foi votada por unanimidade (41 votos dos 
42 deputados – com uma ausência) pelos demais parlamentares, a continuar o trabalho 
durante o biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 2021. 
 
Para Andreia Martins Rezende, é uma honra seguir fortalecendo a sua relação com o 
Parlamento Estadual e com a sociedade. “Fico imensamente grata pelo voto de cada um 
dos meus amigos. Sei da responsabilidade que é compor a Mesa Diretora desta Casa, e 
o quanto essa união vai nos proporcionar estar sempre mais próximo dos anseios de 
nossa população”, destacou. 
 
A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado Roberto Costa 
(MDB) e contou com a presença dos deputados federais Juscelino Filho (DEM) e Gil 
Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa Civil) e Rodrigo Lago 
(Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar Cutrim, do Tribunal 
de Contas do Estado (TCE). 

 

https://gilbertoleda.com.br/2019/05/06/fruto-de-entendimento-diz-othelino-sobre-reeleicao-antecipada/
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Leonardo Sá prestigia lançamento da ‘Caravana Gestante’ com Flávio Dino 

 
 
O deputado estadual Dr.Leonardo Sá (PR) acompanhou, na tarde desta segunda-feira (6), 
o governador Flávio Dino (PCdoB) no lançamento da ‘Caravana Gestante’, que aconteceu 
no auditório do Palácio Henrique de Lá Rocque em São Luís. 
 
A Caravana Gestante é mais um programa que ajuda a implantar ações que ampliam 
políticas sociais em favor de quem mais precisa, visa ajudar diretamente na saúde 
materno-infantil das gestantes do nosso estado. 
 
O deputado Dr. Leonardo Sá esteve presente, e ajudou a entregar os primeiros cartões 
do cheque Cesta Básica-Gestantes, que são uma ajuda em dinheiro fornecida pelo estado 
as gestantes carentes, R$ 900, 00 reais, dividido em parcelas de 100, que serão pagas às 
gestantes que estiverem com o pré natal em dia, o intuito é estimular mulheres a 
fazerem o pré-natal e assim diminuir o índice de mortalidade materno-infantil no estado. 

 

  



 

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: 
Juscelino Filho: ‘DEM sai fortalecido após eleição da 

Mesa Diretora’ 

SITE: http://gilbertoleda.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 07/05/2019 

Juscelino Filho: ‘DEM sai fortalecido após eleição da Mesa Diretora’ 

 
 
Presidente estadual do Democratas no Maranhão, o deputado federal Juscelino Filho 
(DEM-MA) prestigiou, na manhã desta segunda-feira (6), a eleição da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa (Alema) eleita por unanimidade para o biênio 2021/2022. A nova 
composição da Mesa Diretora terá como presidente o deputado Othelino Neto (PCdoB), 
que foi reeleito para seguir no comando da 19ª Legislatura, que começa em 1º de 
fevereiro de 2021. Neste cenário, o DEM aparece com bastante representatividade com 
dois deputados integrando a Mesa Diretora: Andreia Rezende (1ª secretária) e Paulo 
Neto (4º secretário). 
 
Para o deputado Juscelino Filho, a presença do Democratas na Mesa Diretora da 
Assembleia com dois cargos importantes demonstra o tamanho do prestígio da legenda 
dentro da Casa. Atualmente, o DEM possui a terceira maior bancada na Alema. 
 
“Temos de parabenizar a nova Mesa Diretora que irá tomar posse em fevereiro de 2021 
em nome da nossa bancada do Democratas, que é a terceira maior bancada da Casa. O 
Democratas saiu fortalecido desse processo e, mais uma vez, com representatividade 
expressiva na Mesa Diretora. O DEM continua firme e forte dando sua contribuição aqui 
para o trabalho da Assembleia Legislativa”, afirmou Juscelino Filho. 
 

https://gilbertoleda.com.br/2019/05/06/fruto-de-entendimento-diz-othelino-sobre-reeleicao-antecipada/
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O presidente estadual do DEM aproveitou a oportunidade para destacar a atuação do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto. 
 
“O presidente Othelino Neto vem fazendo um grande trabalho na condução dos 
trabalhos da Casa. E, em prol desse trabalho, foi hoje reconhecido por seus pares e 
reeleito por unanimidade. Desejo sucesso à frente da Assembleia Legislativa no próximo 
biênio”, concluiu o deputado federal. 
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César Pires é a Oposição na nova Mesa Diretora da Assembleia 

 
 
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Maranhão para o biênio 2021/2023 foi 
eleita em sessão extraordinária nesta segunda-feira (06), por unanimidade. O deputado 
César Pires integrou a chapa única presidida por Othelino Neto como representante da 
Oposição, e exercerá o cargo de quarto vice-presidente. 
 
Para César Pires, sua indicação para a quarta secretaria simboliza o respeito à oposição 
no plenário e na gestão da Assembleia Legislativa do Maranhão. “Temos legitimidade 
para representar a oposição no comando dos trabalhos legislativos e agradeço a 
confiança dos demais colegas de parlamento, já que tivemos os votos de todos os 
deputados presentes à votação”, ressaltou. 
 
O deputado também fez questão de ressaltar a postura do atual presidente da 
Assembleia, que exercerá o cargo por mais um biênio. 
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“Othelino Neto construiu o consenso por tratar com igualdade todos os parlamentares, 
independente das divergências políticas e partidárias. Teve habilidade e maturidade para 
encaminhar a eleição em chapa única, eleita por unanimidade”, declarou. 
 
César Pires concluiu que a eleição antecipada e consensual dará tranquilidade ao 
presidente e demais membros da Mesa Diretora para a condução dos trabalhos da 
Assembleia Legislativa até fevereiro de 2023: “Nosso compromisso é o de contribuir para 
o bom andamento dos trabalhos e para o fortalecimento do Poder Legislativo, visando 
atender aos anseios dos maranhenses que nos honraram com o mandato parlamentar”. 
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Othelino é reeleito presidente da Assembleia Legislativa 

 
Mesa diretora eleita hoje e que tomará posse em 2021 

 
A chapa intitulada Igualdade e Democracia foi eleita para o biênio 2021-2022 na 
Assembleia Legislativa do Maranhão. O atual presidente da Casa, Othelino Neto, irá 
comandar o legislativo estadual até o final do mandato. Apenas o deputado Hélio Soares 
esteve ausente. 
 
O consenso para antecipação da eleição foi muito exaltado pelos deputados presidentes. 
O presidente reeleito destacou o consenso pelo respeito às divergências. “A opinião 
predominante que este era o melhor momento para fazer a eleição. O resultado 
demonstra este espírito de unidade. Respeitando as diferenças a diversidade. Aqui nesta 
mesa diretora atual e na que foi eleita estão representadas as mais diversas forças da 
Assembleia inclusive o bloco de oposição. Embora não seja regimental, é habitual. É uma 
forma de reconhecer que a Casa não é de iguais mas que tem objetivos em comum: 
legislar pelo Maranhão”. 
 
Ele também ressaltou que a Assembleia segue com o bom diálogo com os outros 
poderes, o que não significa abrir mão da independência. “Quando conseguimos dialogar 



 

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 

com os outros poderes, não significa se curvar ao outro. Quando dialogamos estamos 
cumprindo com nosso dever constitucional pelo bem da sociedade, sem abrir mão das 
nossas prerrogativas. Os poderes não devem se chocar, pois quando isso acontece a 
democracia e o estado democrático de direito sai perdendo”. 
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Othelino Neto é reeleito por unanimidade para presidir a Assembleia Legislativa no 
biênio 2021/2022 

 
 
Em sessão extraordinária realizada na manhã desta segunda-feira (6), o presidente 
Othelino Neto (PC do B) foi reeleito, por unanimidade, para presidir a Assembleia 
Legislativa no biênio 2021-2022, da 19ª Legislatura, que se inicia em 1º de fevereiro de 
2021. 
 
A nova Mesa Diretora, inscrita em chapa única, intitulada "Igualdade e Democracia", foi 
eleita com o voto de 41 dos 42 deputados. Houve apenas uma ausência: a do deputado 
Hélio Soares (PR). A sessão de eleição da nova Mesa Diretora foi presidida pelo deputado 
Roberto Costa (MDB). 
 
Todos os 41 deputados presentes no Plenário participaram da votação, em chapa única. 
A sessão extraordinária contou, também, com a presença dos deputados federais 
Juscelino Filho (DEM) e Gil Cutrim (PDT), dos secretários de Estado Marcelo Tavares (Casa 
Civil) e Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos Políticos) e do conselheiro Edmar 
Cutrim, do Tribunal de Contas do Estado (TCE). 
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A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição:  
 
 Presidente Othelino Neto (PCdoB) 

 1°Vice-presidente  Glalbert Cutrim (PDT); 

  2º vice-presidente Detinha (PR) 

  3º vice-presidente Rildo Amaral (Solidariedade) 

  4º vice-presidente - César Pires (PV) 

 1ª Secretaria - Andréia Rezende (DEM) 

 2ª Secretaria - Dra. Cleide Coutinho (PDT) 

 3º Secretaria - Pará Figueiredo (PSL) 

 4ª Secretária - Paulo Neto (DEM) 

 
Após a proclamação do resultado, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), ocupou a tribuna e reafirmou o compromisso de manter a 
autonomia e a independência do Poder Legislativo, em harmonia com os demais 
Poderes. Ele salientou que a eleição da nova Mesa Diretora foi fruto de conversas, de 
debates e de entendimento. 
 
“Foi opinião predominante nesta Casa de que este era o melhor momento de fazer a 
eleição. E, assim, fizemos, e o resultado da eleição, que acabamos de ter, demonstra este 
espírito de unidade, respeitando as diferenças, a diversidade. Esse é, sem dúvida, o 
maior segredo para que a Assembleia continue dando uma grande contribuição para o 
Maranhão”, ressaltou Othelino Neto.  
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) fez uso da palavra, para manifestar agradecimentos 
ao Plenário, depois de parabenizar o deputado Othelino Neto por sua recondução à 
Presidência, na chapa da nova Mesa Diretora. Emocionado, anifestou sua alegria por 
poder participar da sessão ao lado do pai, do irmão Gil Cutrim e da esposa, com a filha 
prestes a nascer: “Não foi possível estar aqui, na primeira eleição ao lado do meu pai e 
ao lado do meu irmão eleito deputado federal que não estiveram comigo no dia da 
minha posse. Daí porque hoje, sem dúvida, é um dia muito emocionante para mim. E 
vou guardar para o resta da vida”, declarou. 
 
A deputada Cleide Coutinho (PDT) parabenizou todos os parlamentares que participaram 
da eleição e agradeceu à bancada do PDT a indicação de seu nome para compor a nova 
Mesa Diretora. “Estou muito grata não só a vocês e ao presidente, estou grata ao nosso 
governador Flávio Dino, mas estou grata muito mais àquele que me pediu para ser 
deputada, que pediu que continuasse o trabalho dele e, graças a Deus, estou aqui e 
prometo a você, Humberto (Coutinho), e a vocês que me reelegeram aqui nesta Mesa 
ter um trabalho sério, honesto e comprometido com o futuro do nosso estado”, afirmou 
Cleide Coutinho. 
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Entendimento 
 
O deputado Antônio Pereira (DEM), que foi relator do projeto de antecipação da eleição 
da Mesa Diretora, na Comissão de Constituição e Justiça, disse que a eleição desta 
segunda-feira foi fruto de um entendimento surgido a partir de muita discussão e de 
uma maturidade política que buscou dar tranquilidade ao Poder Legislativo. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB) salientou o trabalho do deputado Othelino na 
legislatura passada e no início dessa legislatura: “Cabe louvar o trabalho do deputado 
Othelino na ausência do saudoso presidente deputado Humberto Coutinho, todas as 
vezes que tão bem presidiu esta Casa e que foi conduzido à Presidência já na atual 
legislatura e agora já para o biênio 2021 e 2022. Sou testemunha do trabalho que 
Othelino, à frente desta Casa, faz sempre respeitando a oposição e sempre no sentido 
de preservar esta Casa com o espírito da harmonia e da independência”, enfatizou. 
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Othelino Neto é reeleito presidente da Assembleia Legislativa e ganha poder de fogo até 
para ser governador 
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Othelino Neto com a futura Mesa Diretora do Poder Legislativo: Glaubert Cutrim,  
Detinha, Rildo Amaral, César Pires, Andreia Resende, Cleide Coutinho,  
Pará Figueiredo e Paulo Neto 

 
A Assembleia Legislativa antecipou ontem, em pouco mais de 20 meses, a eleição da 
Mesa Diretora que norteará os destinos da Casa no biênio 2021/2022. Com a eleição, 
consumada em chapa única pelos 41 deputados presentes – apenas Hélio Soares (PR) 
não compareceu -, o presidente Othelino Neto (PCdoB) e boa parte da atual Mesa 
Diretora foram reeleitos, assegurando o comando do Poder Legislativo por toda a atual 
legislatura. O resultado da sessão conduzida pelo deputado Roberto Costa (MDB), foi 
uma decisão consensual, avalizada por todas as bancadas, incluindo as dos partidos de 
Oposição. Othelino Neto destacou o consenso expressado na votação. Para ele, a eleição 
antecipada revelou que a Casa está harmonizada, em que pesem as profundas diferenças 
que separam a Situação e Oposição. “A Assembleia Legislativa compreendeu que esse 
era o momento e resolvemos antecipar a eleição”, justificou o presidente, que 
encabeçou a chapa “Igualdade e Democracia”, com a seguinte composição: 1º vice 
Glaubert Cutrim (PDT), 2º vice: Detinha (PR), 3º vice: Rildo Amaral (SD), 4º vice: César 
Pires (PV), 1º secretário: Andreia Rezende (DEM), 2º secretário: Cleide Coutinho (PDT), 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) e 4º secretário: Paulo Neto (DEM). 
 
O presidente Othelino Neto saiu fortalecido com a reeleição. Reeleito, ele ganhou 
estatura política para ser o principal interlocutor da classe política com o Palácio dos 
Leões, e para ser uma das vozes de peso nas articulações e composições dentro da 
aliança liderada pelo governador Flávio Dino (PCdoB) visando as eleições municipais do 
próximo ano e as eleições gerais de 2022. E foi exatamente a capacidade de articulação 
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e a habilidade no trato com os deputados, reveladas já na legislatura anterior quando 
substituiu em várias ocasiões o então presidente Humberto Coutinho (PDT), habilidades 
que se acentuaram quando assumiu o comando efetivo da instituição com a morte do 
ex-presidente, em janeiro de 2018. 
 
Discreto, avesso a alardes e adepto da conversa e da articulação, Othelino Neto não 
apenas manteve a estabilidade interna, como foi aos poucos imprimindo sua própria 
marca no funcionamento do Poder Legislativo. A atenção que vem dando a todos os 
deputados eleitos e reeleitos, independentemente da posição política e da cor partidária 
de cada um, lhe deu credibilidade junto aos seus pares. Eles, principalmente os recém-
chegados passaram a tê-lo como um interlocutor importante e eficiente, e como um 
presidente que, ainda jovem, assimilou com perfeição as regras do jogo e tem feito a sua 
parte exercendo uma liderança forte. Seus atos, gestos e movimentos têm surpreendido 
muitos dos que inicialmente imaginaram que ele seria apenas mais um presidente. 
 
A estatura que o presidente reeleito da Assembleia Legislativa ganhou já o coloca como 
um quadro destacado no cenário político estadual. Tanto que nas rodas que se formaram 
no plenário da Assembleia Legislativa após a eleição da futura Mesa Diretora, ele já 
estava sendo inserido nas mais diferentes situações que poderão se formar dependendo 
do rumo que o governador Flávio Dino e o vice-governador Carlos Brandão (PRB) 
tomarem na corrida eleitoral. Como chefe do Poder Legislativo, portanto o segundo na 
linha sucessória, poderá permanecer no cargo e se reeleger deputado estadual. Mas 
também poderá assumir o Governo do Estado e disputar a reeleição de governador, ou 
ainda, numa terceira hipótese, largar tudo e arriscar-se na disputa por um mandato 
federal, de deputado federal ou de senador. 
 
Antes dos desdobramentos que estão a caminho e que deverão ganhar corpo a partir do 
ano que vem com as eleições municipais, o presidente reeleito Othelino Neto tem pela 
frente três enormes desafios. O primeiro é garantir o equilíbrio nas relações internas, 
tornando a Assembleia Legislativa uma instituição ao mesmo tempo ativa e produtiva, 
movida pelo confronto das opiniões num ambiente plural, mas sem crises ou traumas. O 
outro é assegurar que o Poder Legislativo mantenha sua independência e permaneça 
convivendo harmonicamente com o Poder Executivo e o Poder Judiciário. E o terceiro é 
atuar politicamente para fortalecer a aliança partidária liderada pelo governador Flávio 
Dino, com a perspectiva de vencer as eleições em todos os níveis. 
 
– Vou trabalhar muito para isso – declarou, numa demonstração de que está muito 
consciente do papel que passou a desempenhar desde ontem no contexto político 
maranhense. 
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Glaubert Cutrim e Roberto Costa se destacaram na definição da futura Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Na ciranda das articulações que desaguaram na montagem da Mesa Diretora que 
comandará a Assembleia Legislativa no último e decisivo biênio da atual legislatura, dois 
deputados se destacaram: o pedetista Glaubert Cutrim e o emedebista Roberto Costa. 
 
Com o aval do PDT, Glaubert Cutrim (foto) foi reeleito 1º vice-presidente da Assembleia 
Legislativa, um cargo estratégico no segundo biênio. Se o presidente Othelino Neto 
deixar o cargo assumir o Governo ou disputar assento na Câmara federal ou no Senado, 
o parlamentar, que está no segundo mandato, assumirá o comando da Casa, ganhando, 
além do status de chefe de Poder, uma estatura que lhe dará voz de peso na mesa das 
negociações políticas decisivas para a grande guerra eleitoral de 2022. Entusiasmado 
com a reeleição, ele agradeceu ao PDT e, ao lado do pai, o conselheiro do TCE Edmar 
Cutrim, e do irmão, deputado federal Gil Cutrim, Glaubert Cutrim assumiu o 
compromisso honrar o mandato. 
 



 

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 

Roberto Costa (foto) ganhou destaque por outro caminho. No clima de consenso que 
dominou as articulações para a formação da futura Mesa Diretora, o deputado 
emedebista abriu mão de se reeleger 4º vice-presidente para ceder a vaga para o 
deputado César Pires (PV), num grande entendimento na seara oposicionista. Se 
decidisse manter-se no cargo, bastaria levar a decisão para uma votação no plenário, 
que teria sem dúvida a maioria dos votos. Político inteligente, que tem os pés no chão, 
Roberto Costa preferiu abrir mão do cargo e cedê-lo a puxar César Pires para um 
confronto desnecessário. Saiu do episódio em paz com a banda oposicionista e com o 
respeito dos deputados de tidas as correntes, a começar pelo presidente Othelino Neto, 
que foi o mediador e fiador do gesto de Roberto Costa. 
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Juscelino Filho: “DEM sai fortalecido após eleição da Mesa Diretora” 

 
Atualmente, o DEM possui a terceira maior bancada na Alema. 

 
Presidente estadual do Democratas no Maranhão, o deputado federal Juscelino Filho 
(DEM-MA) prestigiou, na manhã desta segunda-feira (6), a eleição da Mesa Diretora da 
Assembleia Legislativa (Alema) eleita por unanimidade para o biênio 2021/2022. A nova 
composição da Mesa Diretora terá como presidente o deputado Othelino Neto (PCdoB), 
que foi reeleito para seguir no comando da 19ª Legislatura, que começa em 1º de 
fevereiro de 2021. Neste cenário, o DEM aparece com bastante representatividade com 
dois deputados integrando a Mesa Diretora: Andreia Rezende (1ª secretária) e Paulo 
Neto (4º secretário). 
 
Para o deputado Juscelino Filho, a presença do Democratas na Mesa Diretora da 
Assembleia com dois cargos importantes demonstra o tamanho do prestígio da legenda 
dentro da Casa. Atualmente, o DEM possui a terceira maior bancada na Alema. 
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“Temos de parabenizar a nova Mesa Diretora que irá tomar posse em fevereiro de 2021 
em nome da nossa bancada do Democratas, que é a terceira maior bancada da Casa. O 
Democratas saiu fortalecido desse processo e, mais uma vez, com representatividade 
expressiva na Mesa Diretora. O DEM continua firme e forte dando sua contribuição aqui 
para o trabalho da Assembleia Legislativa”, afirmou Juscelino Filho. 
 
O presidente estadual do DEM aproveitou a oportunidade para destacar a atuação do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto. 
 
“O presidente Othelino Neto vem fazendo um grande trabalho na condução dos 
trabalhos da Casa. E, em prol desse trabalho, foi hoje reconhecido por seus pares e 
reeleito por unanimidade. Desejo sucesso à frente da Assembleia Legislativa no próximo 
biênio”, concluiu o deputado federal. 
 
Mesa Diretora 
 
A Mesa Diretora para o biênio 2021/2022, encabeçada pelo deputado Othelino Neto 
(PCdoB), foi anunciada com a seguinte composição: 
 
Presidente – Othelino Neto (PCdoB) 
 
1°Vice-presidente – Glalbert Cutrim (PDT) 
 
2º vice-presidente – Detinha (PR) 
 
3º vice-presidente – Rildo Amaral (Solidariedade) 
 
4º vice-presidente – César Pires (PV) 
 
1ª Secretaria – Andréia Rezende (DEM) 
 
2ª Secretaria – Dra. Cleide Coutinho (PDT) 
 
3º Secretaria – Pará Figueiredo (PSL) 
 
4ª Secretária – Paulo Neto (DEM) 
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Nova Mesa Diretora da Assembleia é eleita e ficara até 2022… 

 
Nova Mesa para até 2022… 

 
O atual presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), mostrou 
força e prestígio na manhã desta segunda-feira (06), quando confirmou a antecipação 
de sua eleição. 
 
Após a antecipação da eleição, Othelino conseguiu assegurar a sua reeleição e ficará 
como presidente da Assembleia Legislativa até 2022, ou seja, durante todos os quatro 
anos dessa Legislatura. 
 
Othelino, com a vitória, se posiciona também muito bem para a disputa eleitoral em 
2022, quando teremos eleições gerais no Maranhão. 
 
Presidente: Othelino Neto (PCdoB) 
 
1º vice-presidente: Glalbert Cutrim (PDT) 
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2º vice-presidente: Detinha (PR) 
3º vice-presidente: Rildo Amaral (SD) 
4º vice-presidente: César Pires (PV) 
 
1º secretário: Andreia Rezende (DEM) 
2º secretário: Cleide Coutinho (PDT) 
3º secretário: Pará Figueiredo (PSL) 
4º secretário: Paulo Neto (DEM) 

 


