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Veja isso: em vídeo, Wellington flagra reboque da VIP Leilão trazendo carros e motos de 
maranhenses do interior para a capital… 

 
 
Carros e motos jogados e tratados como se fossem “lata velha”. Essa é a descrição do 
modo como os veículos de maranhenses são tratados pelo Governo do Maranhão, por 
meio da VIP Leilões. Tal cenário foi flagrado pelo deputado estadual Wellington do Curso 
ao percorrer a BR-135, que dá acesso aos interiores do Maranhão. 
 
Para o deputado Wellington, que conversa diretamente com a população, o Governador 
do Maranhão não apenas apreende carros e motos, mas sim apreende verdadeiros 
instrumentos de trabalho. 
 
“O governador Flávio Dino deveria entender 3 coisas: primeiro, que ele não está 
apreendendo o carro ou a moto de criminoso. Afinal, se fosse assim, eu seria o primeiro 
a apoiar. O que ele faz e apreender e tratar como se fosse lata velha o instrumento de 
trabalho do maranhense. Em segundo lugar, Governador, entenda que para muitos 
maranhenses o carro e a moto, adquiridos com muito suor, é o que permite o sustento 
da família. E em terceiro, não estamos defendendo inadimplente. Estamos defendendo 
o direito que o maranhense possui. Quem diz isso não sou eu, mas a Constituição da 
República. Flávio Dino, Vossa Excelência não está acima da lei!” 
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Wellington é autor do Projeto de Lei 99/2017, que proíbe a apreensão de veículos pelo 
não pagamento do IPVA. 
 
“Em relação à proibição de apreensão de veículos por não pagamento de IPVA, o 
deputado Wellington já formalizamos representação no Ministério Público, na OAB e 
Defensoria Pública solicitando que adotem providências a fim de impedir esse ato 
reiterado por parte do Governo do Estado. Em menos de 3 anos, mais de 12 mil veículos 
de trabalhadores Maranhenses já foram leiloados. Precisamos dar um basta nessa 
situação. Temos lutado muito contra essa ilegalidade e inconstitucionalidade. Mas, isso 
vai acabar!” Finalizou o deputado Wellington. 
 
Veja o vídeo... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=L0hWHDWeKOU
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Em nota, deputado Zé Inácio volta a cobrar espaço ao PT na chapa majoritária de Flávio 
Dino 

 
 
O petista lembrou da decisão, aprovada no 6° Congresso Estadual do PT Maranhão, que 
condiciona o apoio à reeleição de Flávio Dino a participação do partido na chapa 
majoritária na condição de vice ou ocupando uma das duas vagas ao Senado Federal. 
 
Em nota divulga ontem, 8, o deputado estadual Zé Inácio explica os motivos que o 
levaram a defender a filiação do deputado federal Waldir Maranhão aos quadros do PT 
e volta a cobrar espaço para o partido na chapa majoritária liderada pelo governador 
Flávio Dino (PCdoB). 
 
O petista foi um dos entusiastas da entrada de Waldir Maranhão no PT, em primeiro 
lugar porque a tese era defendida por ampla maioria da sua corrente a Construindo um 
Novo Brasil (CNB) tanto no plano local quanto nacional. 
 
Em segundo lugar, há decisão aprovada no 6° Congresso Estadual do PT Maranhão que 
condiciona o apoio à reeleição de Flávio Dino a participação do partido na chapa 
majoritária na condição de vice ou ocupando uma das duas vagas ao Senado Federal. 
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A filiação de Waldir Maranhão no PT, além de contemplar o partido na majoritária, 
também faria com o governador cumprisse com o acordo feito com deputado quando 
ele, na condição de presidente da Câmara dos Deputados, anulou o impeachment da 
Dilma sob orientação de Dino. 
 
Waldir chegou a filiar no PT, mas como não teve as garantias que seria o segundo nome 
de Flávio Dino ao Senado Federal, preferiu se desfiliar do partido e abriga-se no PSDB. 
(Blog do Robert Lobato) 
 
Confira a íntegra da nota de Zé Inácio. 
 
NOTA À MILITÂNCIA PETISTA 
 
por Deputado Zé Inácio 
 
Companheiras e companheiros, 
 
Dirijo-me a todos e todas para esclarecer os seguintes pontos: 
 
1. Tendo em vista o fortalecimento do PT, sobretudo num momento em que o País 
atravessa uma grave crise política, econômica e social, e a democracia é ameaçada com 
a prisão política e injusta do Presidente Lula, nós fizemos a defesa da filiação do 
Deputado Waldir Maranhão ao PT, parlamentar reconhecido pelo posicionamento 
contrário ao impeachment golpista da Presidenta Dilma; 
 
2. Tal iniciativa foi tomada também com o objetivo de fazer valer a Tese aprovada no 6° 
Congresso Estadual do PT Maranhão, que deliberou pelo apoio à reeleição do 
Governador Flávio Dino com o PT compondo a Chapa Majoritária, já que o Deputado 
Waldir Maranhão era um dos nomes reconhecidos publicamente como um dos prováveis 
pré-candidatos que poderiam compor a sua Chapa Majoritária; 
 
3. Além disso, como afirmei a alguns companheiros do PT e lideranças do Governo, a 
nossa intenção era evitar também uma debandada da base do Governador, já que o 
Deputado Waldir tinha a intenção de se filiar ao PT e, com isso, permanecer na base de 
apoio do Governador Flávio Dino, contribuindo com a sua reeleição; 
 
4. Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se posicionaram 
contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a filiação do 
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando claramente que tal 
postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses escusos e alheios 
aos interesses do Partido; 
 
5. Com a não efetivação da filiação do Deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a 
iniciativa extrema de sair da base do Governo Flávio Dino e, além disso, se filiar ao PSDB. 
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Com isso, embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que o Deputado 
Waldir e eu estamos em palanques opostos e defendendo projetos opostos, já que o 
mesmo decidiu se filiar ao PSDB; 
 
6. Reafirmamos a nossa luta pelo espaço do PT na Chapa Majoritária do Governador 
Flávio Dino, pois o PT é o maior Partido da base do Governo e protagonista das 
conquistas históricas que transformaram a realidade do Maranhão e do Brasil através 
dos Governos Lula e Dilma; 
 
7. A palavra de ordem é Lula Livre! Seguiremos lutando pela liberdade do maior 
Presidente da História do Brasil, pelo seu direito de ser candidato e voltar a governar o 
Brasil para melhorar a vida do nosso povo. 
 
Saudações Petistas! 
Liberdade para Lula! 
Nossos sonhos jamais poderão ser aprisionados! 
 
Deputado Estadual Zé Inácio 
PT/MA 
08.04.2018 
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Zé Inácio anuncia instalação de CPI e cobra punição para a construtora Cyrela no 
Maranhão 

 
 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante seu pronunciamento na última terça-feira, 
na Assembleia Legislativa, anunciou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito-
CPI, que vai investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis que foram 
construídos pela empresa Cyrela no Maranhão. 
 
O requerimento foi aprovado pela Casa Legislativa e já conta com a assinatura de 21 
parlamentares, dentre eles: Bira do Pindaré (PSB), Welligton do Curso (PP), Roberto 
Costa (PMDB), Edson Araújo (PSB), Rogério Cafeteira(PSB), Eduardo Braide (PMN), 
Vinicius Louro (PR), Fábio Braga (SD), Léo Cunha (PSC), Marco Aurélio (PcdoB), Cabo 
Campos (DEM), Sérgio Vieira (PEN), Junior Verde (PRB), Francisca Primo (PcdoB), Paulo 
Neto (PSDC), Valéria Macedo (PDT), Fernando Furtado (PcdoB), Andrea Murad (PMDB), 
Sousa Neto (PROS), Raimundo Cutrim (PcdoB). 
 
Na avaliação de Zé Inácio (PT), que solicitou a CPI “é uma situação que envolve mais de 
cinco mil moradores em São Luís, precisa ser investigada as irregularidades nos 
empreendimentos, assim como dos envolvidos, dos órgãos públicos que concederam 
as licenças, dos diretores da Cyrela pelos erros e crimes que eventualmente 
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cometeram contra o povo do Maranhão para que situações assim não venham a se 
repetir”, disse. 
 
Composta por cinco parlamentares a CPI possui o prazo de 120 dias para apurar as 
responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos condomínios Jardim 
Toscana e Jardim Provence no bairro Altos do Calhau, Vitória no bairro Forquilha e Pleno 
Residencial no bairro Jaracati, que apresentaram vazamento de gás, irregularidades no 
sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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Zé Inácio lamenta filiação de Waldir ao PSDB e reafirma reivindicação do PT na chapa de 
Flávio Dino 

 
 
por Deputado Zé Inácio 
 
Companheiras e companheiros, 
 
Dirijo-me a todos e todas para esclarecer os seguintes pontos: 
 
1. Tendo em vista o fortalecimento do PT, sobretudo num momento em que o País 
atravessa uma grave crise política, econômica e social, e a democracia é ameaçada com 
a prisão política e injusta do Presidente Lula, nós fizemos a defesa da filiação do 
Deputado Waldir Maranhão ao PT, parlamentar reconhecido pelo posicionamento 
contrário ao impeachment golpista da Presidenta Dilma; 
 
2. Tal iniciativa foi tomada também com o objetivo de fazer valer a Tese aprovada no 6° 
Congresso Estadual do PT Maranhão, que deliberou pelo apoio à reeleição do 
Governador Flávio Dino com o PT compondo a Chapa Majoritária, já que o Deputado 
Waldir Maranhão era um dos nomes reconhecidos publicamente como um dos prováveis 
pré-candidatos que poderiam compor a sua Chapa Majoritária; 
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3. Além disso, como afirmei a alguns companheiros do PT e lideranças do Governo, a 
nossa intenção era evitar também uma debandada da base do Governador, já que o 
Deputado Waldir tinha a intenção de se filiar ao PT e, com isso, permanecer na base de 
apoio do Governador Flávio Dino, contribuindo com a sua reeleição; 
 

 
 
4. Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se posicionaram 
contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a filiação do 
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando claramente que tal 
postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses escusos e alheios 
aos interesses do Partido; 
 
5. Com a não efetivação da filiação do Deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a 
iniciativa extrema de sair da base do Governo Flávio Dino e, além disso, se filiar ao PSDB. 
Com isso, embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que o Deputado 
Waldir e eu estamos em palanques opostos e defendendo projetos opostos, já que o 
mesmo decidiu se filiar ao PSDB; 
 
6. Reafirmamos a nossa luta pelo espaço do PT na Chapa Majoritária do Governador 
Flávio Dino, pois o PT é o maior Partido da base do Governo e protagonista das 
conquistas históricas que transformaram a realidade do Maranhão e do Brasil através 
dos Governos Lula e Dilma; 
 
7. A palavra de ordem é Lula Livre! Seguiremos lutando pela liberdade do maior 
Presidente da História do Brasil, pelo seu direito de ser candidato e voltar a governar o 
Brasil para melhorar a vida do nosso povo. 
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Saudações Petistas! 
Liberdade para Lula! 
Nossos sonhos jamais poderão ser aprisionados! 
 
Deputado Estadual Zé Inácio 
PT/MA 
08.04.2018 
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O deputado Rigo Teles (PV) participou, no sábado (7), das ações de assistência do 
governo do Estado aos moradores da cidade de Marajá do Sena, castigados pelas fortes 
chuvas que caíram sobre a região do Médio Mearim, no final do mês de março. 

 
 
O parlamentar estava acompanhado do governador em exercício, Carlos Brandão, do 
prefeito de Marajá do Sena, Lindomar Araújo, do secretário de desenvolvimento social, 
Francisco Júnior, vereadores e de lideranças políticas da região. 
 
Na ocasião, o deputado Rigo Teles ajudou a entregar mais suprimentos, anunciou a 
compra de filtros de água, e de medidas como a antecipação do pagamento do Bolsa 
Família e do Bolsa Escola, para famílias do município que recebem os benefícios. 
 
CESTAS BÁSICAS, ÁGUA E COLCHÕES 
 
Depois, Rigo Teles ajudou a entregar mais 400 cestas básicas, 200 galões de 20 litros de 
água potável, além de 100 colchões para as famílias desabrigadas. “O governo e o 
prefeito Lindomar estão de parabéns”, disse Rigo na tribuna da Assembleia. 
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Diante da situação, Rigo Teles parabenizou a Secretaria de Desenvolvimento Social, por 
realizar ações para tirar novas carteiras de identidade, para os desabrigados que 
perderam os documentos, por causa das fortes chuvas ocorridas em março. 
 
Em nome da população, o prefeito Lindomar Araújo agradeceu a sensibilidade do 
deputado Rigo Teles. Na ocasião, o parlamentar doou, com recursos próprios, 500 
botijões de água mineral para os desabrigados da cidade de Marajá do Sena. 

 

  



 

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 discute demandas do HGG de Grajaú e 

conversa com lideranças da região 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/04/2018 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
na companhia do governador em exercício, Carlos Brandão, participou, na última sexta-
feira, de uma série de inaugurações no município de Grajaú. 

 
 
O parlamentar almoçou na residência de uma das líderes políticas do município, Simone 
Limeira, onde foi recepcionado por um grupo de vereadores de cidades vizinhas, com 
quem discutiu demandas da região, destacando que, dentro de poucos dias, retornará 
para um encontro mais demorado. 
 
Na residência de Simone Limeira, Othelino Neto recebeu um grupo de servidores do 
Hospital Geral de Grajaú (HGG), incluindo o diretor daquela unidade de saúde, Adoan 
Marinho, com quem abordou algumas prioridades. 
 
“ Viemos para a assinatura da recuperação do trecho da MA-006, entre Grajaú e Arame, 
e garanto que retornaremos a esta cidade dentro de mais alguns dias para tratarmos 
destas demandas”, afirmou Othelino Neto. 
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O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) durante seu pronunciamento na última terça-feira, 
na Assembleia Legislativa, anunciou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito-
CPI, que vai investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis que foram 
construídos pela empresa Cyrela no Maranhão. 

 
 
O requerimento foi aprovado pela Casa Legislativa e já conta com a assinatura de 21 
parlamentares, dentre eles: Bira do Pindaré (PSB), Welligton do Curso (PP), Roberto 
Costa (PMDB), Edson Araújo (PSB), Rogério Cafeteira(PSB), Eduardo Braide (PMN), 
Vinicius Louro (PR), Fábio Braga (SD), Léo Cunha (PSC), Marco Aurélio (PcdoB), Cabo 
Campos (DEM), Sérgio Vieira (PEN), Junior Verde (PRB), Francisca Primo (PcdoB), Paulo 
Neto (PSDC), Valéria Macedo (PDT), Fernando Furtado (PcdoB), Andrea Murad (PMDB), 
Sousa Neto (PROS), Raimundo Cutrim (PcdoB). 
 
Na avaliação de Zé Inácio (PT), que solicitou a CPI “é uma situação que envolve mais de 
cinco mil moradores em São Luís, precisa ser investigada as irregularidades nos 
empreendimentos, assim como dos envolvidos, dos órgãos públicos que concederam as 
licenças, dos diretores da Cyrela pelos erros e crimes que eventualmente cometeram 
contra o povo do Maranhão para que situações assim não venham a se repetir”, disse. 
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Composta por cinco parlamentares a CPI possui o prazo de 120 dias para apurar as 
responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos condomínios Jardim 
Toscana e Jardim Provence no bairro Altos do Calhau, Vitória no bairro Forquilha e Pleno 
Residencial no bairro Jaracati, que apresentaram vazamento de gás, irregularidades no 
sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 

 

  



 

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: 
Antônio Pereira cobra duplicação da MA que liga Santa 

Inês a Pindaré-Mirim 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 10/04/2018 

A Assembleia Legislativa aprovou indicação do deputado Antônio Pereira (DEM), 
pedindo que o governo do Estado – por meio da Secretaria de Infraestrutuara (Sinfra) – 
adote, urgentes e inadiáveis providências, para duplicar o trecho de 8 km da MA-320, 
que liga os municípios de Santa Inês e Pindaré-Mirim. 

 
 
No documento enviado por meio de ofícios ao governador Flávio Dino e ao secretário de 
Infraestrutura, Clayton Noleto, Antônio Pereira alerta que a duplicação precisa ser feita, 
por causa do elevado número acidentes, inclusive, com vítimas fatais, que acontecem na 
MA-320, onde é intenso o tráfego de veículos. 
 
O democrata alertou, ainda, sobre a presença de animais soltos e andando sobre a 
rodovia estadual, contribuindo para dificultar, ainda mais, a segurança dos motoristas e 
passageiros. A duplicação do trecho da MA-320 está sendo cobrada pela classe política 
e pela população dos dois municípios. 
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Deputada lembrou discurso de 2016, quando alertou à população do município que 
comunista estava mentindo sobre construção de hospital 

 
 
A deputada Andrea Murad usou a tribuna desta segunda-feira (09) para lembrar seu 
discurso de março de 2016, quando alertou o povo de Barra do Corda sobre a falácia do 
governador Flávio Dino quanto a construção de um novo Hospital para o município. 
 
“Quando teve essa notícia, quando vários e vários deputados subiram nesta tribuna para 
elogiar essa atitude do governador de construir um hospital em Barra do Corda, eu 
também subi, mas para dizer que ele não iria construir. Como é que nós iríamos acreditar 
que ele fosse construir um hospital em Barra do Corda se ele sequer inaugurava os 
hospitais que ele recebeu prontos do governo anterior?! Tantos hospitais construídos e 
equipados pelo interior, equipamentos hoje se estragando, mas ele não teve a 
capacidade de inaugurar e colocar para funcionar. Eu não sei se era ruindade mesmo ou 
falta de competência. Então subi na tribuna e disse: ‘Não vai construir hospital nenhum, 
ele está mentindo’”, lembrou a parlamentar. 
 
Em 2016, pleno ano eleitoral, o comunista divulgou nos canais oficiais do governo que 
realizaria, em parceria com a Prefeitura de Barra do Corda, a construção do Hospital de 
50 leitos, que até hoje nunca recebeu um real dos recursos do Estado. 
 
Andrea Murad revelou ainda que a obra está paralisada desde julho de 2017, em 
completo abandono. 
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“Ele anunciou, está aqui na página do governo: Construção de hospital de 50 leitos. Ele 
também falou das ações em um vídeo que ele iria construir em parceria com a Prefeitura 
o hospital. Depois, no aniversário de 181 anos da cidade, o portal do governo noticiou o 
anúncio de várias obras incluindo a construção de um hospital de 50 Leitos. Não sou eu 
que estou falando, o governador falou, anunciou. O fato é que ele anunciou uma parceria 
e dessa parceria ele não deu um real e agora a obra está parada desde o ano passado. 
Soube prometer ao povo de Barra do Corda, mas enganou a todos. Não vai ter hospital 
por parte dele. Vamos lutar para eleger outro governador, para aí sim ter o Hospital em 
Barra do Corda”, discursou Andrea. 
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Zé Inácio (PT) anuncia instalação de CPI e cobra punição para a construtora Cyrela no 
Maranhão 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) durante seu pronunciamento na última terça-feira, 
na Assembleia Legislativa, anunciou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito-
CPI, que vai investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis que foram 
construídos pela empresa Cyrela no Maranhão. 
 
O requerimento foi aprovado pela Casa Legislativa e já conta com a assinatura de 21 
parlamentares, dentre eles: Bira do Pindaré (PSB), Welligton do Curso (PP), Roberto 
Costa (PMDB), Edson Araújo (PSB), Rogério Cafeteira(PSB), Eduardo Braide (PMN), 
Vinicius Louro (PR), Fábio Braga (SD), Léo Cunha (PSC), Marco Aurélio (PcdoB), Cabo 
Campos (DEM), Sérgio Vieira (PEN), Junior Verde (PRB), Francisca Primo (PcdoB), Paulo 
Neto (PSDC), Valéria Macedo (PDT), Fernando Furtado (PcdoB), Andrea Murad (PMDB), 
Sousa Neto (PROS), Raimundo Cutrim (PcdoB).  
 
Na avaliação de Zé Inácio (PT), que solicitou a CPI “é uma situação que envolve mais de 
cinco mil moradores em São Luís, precisa ser investigada as irregularidades nos 
empreendimentos, assim como dos envolvidos, dos órgãos públicos que concederam as 
licenças, dos diretores da Cyrela pelos erros e crimes que eventualmente cometeram 
contra o povo do Maranhão para que situações assim não venham a se repetir”. 
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Composta por cinco parlamentares a CPI possui o prazo de 120 dias para apurar as 
responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos condomínios Jardim 
Toscana e Jardim Provence no bairro Altos do Calhau, Vitória no bairro Forquilha e Pleno 
Residencial no bairro Jaracati, que apresentaram vazamento de gás, irregularidades no 
sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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Deputada deixa por PSL para reforçar projeto do senador Roberto Rocha na disputa pelo 
Governo do Estado 

 
 
A deputada estadual Graça Paz filiou-se ao PSDB na última sexta-feria, 6. 
 
Junto com o filho, advogado Guilherme Paz, a parlamentar vai fortalecer o projeto 
eleitoral do senador Roberto Rocha na disputa pelo Governo do Estado. 
 
Esposa do ex-deputado Clodomir Paz – que já está filiado ao PSDB e atua na campanha 
de Rocha – Graça Paz diz que vai vestir a camisa tucana pelo interior do Maranhão. 
 
– Estou pronta para sair pelo interior e mostrar ao eleitor a importância de se refletir 
sobre os destinos do Maranhão – afirmou Graça Paz. 
 
A deputada deve liderar a bancada tucana na Assembleia Legislativa… 
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Wellington denuncia ao MPF, ao MPE e à SECCOR possível corrupção na Saúde do 
Maranhão 

 
Deputado Wellington oficializa a denúncia ao MPF 

 
Exercendo a função fiscalizatória, o deputado estadual Wellington do Curso oficializou 
denúncia quanto à possível malversação do dinheiro público na Saúde Pública do 
Maranhão. Wellington encaminhou a denúncia ao Ministério Público, tanto federal 
quanto estadual, e à SECCOR. A denúncia aborda contratos firmados com a Secretaria de 
Saúde do Governo do Maranhão, através do Instituto Acqua, sendo um deles para gerir 
a Santa Casa de Cururupu; outros relacionando-se ao Hospital Regional da Baixada 
Maranhense Dr.º Jackson Lago. 
 
Conteúdo análogo ao da denúncia em que um mesmo agente contrata por meio do 
Instituto e paga a si mesmo foi também encaminhado à Polícia Federal, a fim de que se 
instaure investigação sobre o caso. 
 
“Encaminhamos essa denúncia à Polícia Federal, ao Ministério Público e à 
Superintendência para que adotem as devidas providências. Recebemos a denúncia, as 
provas e, agora, encaminhamos a quem pode investigar, de fato. Estamos apenas 
cumprindo nossa função. Desviar recursos ou não aplica-los, principalmente na saúde, é 
algo repugnante. Esperamos, assim, que se investigue e, caso confirmem as denúncias, 
sejam punidos os envolvidos”, disse Wellington. 
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Em Grajaú, Othelino Neto ressalta que o Governo Flávio Dino é exemplo no exterior 

 
 
“O governo Flávio Dino (PCdoB) está sendo exemplo para a comunidade internacional. É 
uma administração transparente e de resultados altamente positivos. Não existe atraso 
de pagamento de salários de servidores e nem de fornecedores e os avanços podem ser 
constatados de todas as maneiras. Isso fez com que o governador fosse convidado para 
proferir palestra nos Estados Unidos, para mostrar a solidificação e o êxito de seu 
governo”. 
 
Essa foi a declaração do presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), durante pronunciamento na cidade de Grajaú, na sexta-feira da 
semana passada, quando lá esteve a convite do governador em exercício, Carlos 
Brandão, participando de um pacote de inaugurações. 
 
Naquele mesmo dia, o governador Flávio Dino participava da edição do Brazil Conference 
at Harvard & MIT 208, em Boston, nos Estados Unidos, onde proferiu palestra sobre o 
tema “Impulsionando talentos no setor público”. 
 



 

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 

O evento é organizado pela comunidade brasileira de estudantes em Boston. Além do 
governador do Maranhão, também foram palestrantes o ex-governador e ex-ministro 
Ciro Gomes, o ex-prefeito e ex-ministro Fernando Haddad, os ministros do Supremo 
Tribunal Federal Luís Roberto Barroso e Luiz Fux e o médico Dráuzio Varella, entre 
outros. 
 
Othelino Neto assegurou que o governo Flávio Dino, que já foi classificado pelo portal da 
Globo como o melhor do Brasil, alcança agora notoriedade internacional em decorrência 
das ações que estão modificando o panorama do Maranhão no que concerne aos 
indicadores sociais, que estão melhorando. 
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Edilázio viabiliza apoios em Lago da Pedra e Santa Luzia do Paruá 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) recebeu apoio à sua pré-candidatura a 
deputado federal, no último fim de semana, nos municípios de Santa Luzia do Paruá e 
Lago da Pedra. 
 
Em Santa Luzia ele foi recebido pela ex-prefeita dra. Eunice ao lado do ex-prefeito dr. 
Harolfran Melo e todo o grupo político da região, formado por vereadores, ex-
vereadores e lideranças políticas. No encontro, dra. Eunice e dr. Harolfran prometeram 
empenho em prol da pré-candidatura de Edilázio para a Câmara Federal. 
 
O ex-governador do Maranhão e ex-presidente da Assembleia Legislativa Arnaldo Melo, 
ao lado da filha, deputada Nina Melo, participou do ato. 
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Já no município de Lago da Pedra, Edilázio foi recebido pelo ex-prefeito Luiz Osmani. 
Vereadores, ex-vereadores e lideranças políticas da região declararam apoio ao pré-
candidato do PSD. 
 
O vereador do município de Esperantinópolis, Frankson e o ex-prefeito Chico Jovita, 
também fecharam aliança pela pré-candidatura de Edilázio. 
 
O parlamentar agradeceu o gesto das lideranças políticas de Santa Luzia do Paruá e de 
Lago da Pedra, e assegurou dedicação e empenho, caso eleito para a Câmara, em prol 
dos municípios. 
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O PRP pós “janela partidária” no Maranhão… 

 
PRP deve ter candidato próprio ao governo do Maranhão; Na Assembleia, conta com três deputados 

 
O ex-deputado e ex-secretário de Estado da Saúde, Ricardo Murad, anunciou sua pré-
candidatura ao governo do Maranhão pelo PRP e pode ser um dos “candidatos laranjas”, 
apoiando o discurso do grupo Sarney contra o governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
O Partido Republicano Progressista (PRP) ganhou o reforço dos deputados estaduais 
Andreia Murad e Souza Neto. Ricardo Murad não conseguiu filiar nenhum outro político 
com pretensões para a disputa proporcional. 
 
O PRP tem curto tempo de TV e poucos recursos do Fundo Partidário. Agora no mesmo 
partido, Ricardo Murad, Andreia Murad e Souza Neto embarcam na disputa pela 
sucessão estadual. 
 
Na Assembleia Legislativa do Maranhão, o PRP passa a contar com três deputados: 
Andrea, Sousa Neto e Max Barros. 
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Andrea diz que Flávio Dino enganou Barra do Corda sobre hospital 

 
 
A deputada estadual Andrea Murad (MDB) usou a tribuna da Assembleia Legislativa, 
ontem (9), para lembrar um discurso de sua autoria, de março de 2016, alertando o povo 
de Barra do Corda para o que considerou “falácia do governador Flávio Dino” a respeito 
da construção de um novo hospital para o município. 
 
“Quando teve essa notícia, quando vários e vários deputados subiram nesta tribuna para 
elogiar essa atitude do governador de construir um hospital em Barra do Corda, eu 
também subi, mas para dizer que ele não iria construir. Como é que nós iríamos acreditar 
que ele fosse construir um hospital em Barra do Corda se ele sequer inaugurava os 
hospitais que ele recebeu prontos do governo anterior?! Tantos hospitais construídos e 
equipados pelo interior, equipamentos hoje se estragando, mas ele não teve a 
capacidade de inaugurar e colocar para funcionar. Eu não sei se era ruindade mesmo ou 
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falta de competência. Então subi na tribuna e disse: ‘Não vai construir hospital nenhum, 
ele está mentindo’”, lembrou a parlamentar. 
 

 
 
Em 2016, em pleno ano eleitoral, o comunista divulgou nos canais oficiais do governo 
que realizaria, em parceria com a Prefeitura de Barra do Corda, a construção do Hospital 
de 50 leitos, que até hoje nunca recebeu um real dos recursos do Estado. Andrea Murad 
revelou ainda que a obra está paralisada desde julho de 2017, em completo abandono. 
 
“Ele anunciou, está aqui na página do governo: Construção de hospital de 50 leitos. Ele 
também falou das ações em um vídeo que ele iria construir em parceria com a Prefeitura 
o hospital. Depois, no aniversário de 181 anos da cidade, o portal do governo noticiou o 
anúncio de várias obras incluindo a construção de um hospital de 50 Leitos. Não sou eu 
que estou falando, o governador falou, anunciou. O fato é que ele anunciou uma parceria 
e dessa parceria ele não deu um real e agora a obra está parada desde o ano passado. 
Soube prometer ao povo de Barra do Corda, mas enganou a todos. Não vai ter hospital 
por parte dele. Vamos lutar para eleger outro governador, para aí sim ter o Hospital em 
Barra do Corda”, discursou Andrea. 
 
Veja o vídeo... 

 

https://www.youtube.com/watch?v=fR_UOErB9FM
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Othelino Neto discute demandas do Hospital Geral de Grajaú 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
na companhia do governador em exercício, Carlos Brandão, participou, na última sexta-
feira, de uma série de inaugurações no município de Grajaú. 
 
O parlamentar almoçou na residência de uma das líderes políticas do município, Simone 
Limeira, onde foi recepcionado por um grupo de vereadores de cidades vizinhas, com 
quem discutiu demandas da região, destacando que, dentro de poucos dias, retornará 
para um encontro mais demorado. 
 
Na residência de Simone Limeira, Othelino Neto recebeu um grupo de servidores do 
Hospital Geral de Grajaú (HGG), incluindo o diretor daquela unidade de saúde, Adoan 
Marinho, com quem abordou algumas prioridades. 
 
“ Viemos para a assinatura da recuperação do trecho da MA-006, entre Grajaú e Arame, 
e garanto que retornaremos a esta cidade dentro de mais alguns dias para tratarmos 
destas demandas”, afirmou Othelino Neto. 
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Edilázio recebe apoio em Santa Luzia do Paruá e Lago da Pedra 

 
 
O deputado estadual Edilázio Júnior (PSD) recebeu apoio à sua pré-candidatura a 
deputado federal, no último fim de semana, nos municípios de Santa Luzia do Paruá e 
Lago da Pedra. 
 
Em Santa Luzia ele foi recebido pela ex-prefeita dra. Eunice ao lado do ex-prefeito dr. 
Harolfran Melo e todo o grupo político da região, formado por vereadores, ex-
vereadores e lideranças políticas. No encontro, dra. Eunice e dr. Harolfran prometeram 
empenho em prol da pré-candidatura de Edilázio para a Câmara Federal. 
 
O ex-governador do Maranhão e ex-presidente da Assembleia Legislativa Arnaldo Melo, 
ao lado da filha, deputada Nina Melo, participou do ato. 
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Já no município de Lago da Pedra, Edilázio foi recebido pelo ex-prefeito Luiz Osmani. 
Vereadores, ex-vereadores e lideranças políticas da região declararam apoio ao pré-
candidato do PSD. 
 
O vereador do município de Esperantinópolis, Frankson e o ex-prefeito Chico Jovita, 
também fecharam aliança pela pré-candidatura de Edilázio. 
 
O parlamentar agradeceu o gesto das lideranças políticas de Santa Luzia do Paruá e de 
Lago da Pedra, e assegurou dedicação e empenho, caso eleito para a Câmara, em prol 
dos municípios. 
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Braide vai apresentar emenda para corrigir MP dos Professores 

 
 
O deputado Eduardo Braide, a pedido da Associação dos Profissionais da Educação do 
Estado do Maranhão (ASPEMA), realizou, nesta segunda-feira (9), uma audiência pública 
para discutir com os professores a Medida Provisória 272/2018, que dispõe sobre os 
vencimentos dos servidores públicos estaduais do subgrupo Magistério da Educação 
Básica. 
 
“Mais uma vez o Governo do Estado rasgou o Estatuto do Magistério por meio de uma 
Medida Provisória. Desta vez, ao tratar de forma desigual, professores da mesma 
categoria quando o estatuto é claro ao dispor que qualquer reajuste deve ser igual para 
todos. Por isso, essa audiência se faz importante, uma vez que os professores precisam 
ser ouvidos e, mais que isso, entender o que está acontecendo com a MP editada pelo 
Governo do Estado”, disse o parlamentar. 
 
Eduardo Braide também destacou que esta não é a primeira vez que o Estatuto do 
Magistério deixa de ser cumprido pelo Governo do Estado. 
 
“No ano passado, o governador já havia editado outra Medida Provisória que 
desrespeitou o artigo 32 do Estatuto do Magistério, uma vez que dispôs o reajuste 
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salarial sobre uma gratificação (GAM) e não sobre os vencimentos. Se levarmos em 
consideração que em 2016 não houve nenhum tipo de reajuste e que em 2017 os 
vencimentos ficaram congelados, os professores estão há dois anos sem o reajuste 
devido nos vencimentos. E agora que ele poderia corrigir, encaminha mais uma MP 
tratando de forma desigual os professores”, ressaltou. 
 
Participaram também da audiência pública, os deputados César Pires e Wellington do 
Curso, além de Antonísio Furtado, representando a ASPEMA, e o advogado Gustavo 
Mamede, representando a OAB-MA. Ao final da audiência, o deputado Eduardo Braide 
se comprometeu, juntamente aos demais parlamentares, a apresentar uma emenda à 
Medida Provisória 272/2018 no sentido de assegurar o cumprimento do Estatuto do 
Magistério. 
 
“Essa MP 272/2018 é ilegal. E como demonstrado pelos próprios professores durante a 
audiência pública, eles sofrerão perdas. A educação deve ser uma política de Estado e 
não de Governo. Foi com essa finalidade que aprovamos após muita luta dos educadores 
o Estatuto do Magistério aqui na Assembleia em 2013. Mas o que vemos agora é o 
Estatuto ser desmontado anualmente por meio de medidas provisórias sem a discussão 
necessária com a categoria. E o argumento de que o Governo não cumpre o Estatuto do 
Magistério por razões financeiras não é verdadeiro, pois basta usar os milhões gastos em 
propagandas enganosas para valorizar verdadeiramente os professores, cumprindo o 
Estatuto do Magistério”, concluiu. 
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Othelino Neto completa 100 dias mostrando firmeza, equilíbrio e visão larga no comando 
da Assembleia Legislativa 

 
Othelino Neto: presidência consolidada e bem avaliada  
em 100 dias; é a nova geração chegando ao poder 

 
As últimas semanas de vida do presidente Humberto Coutinho (PDT) criaram em muitos 
a expectativa de que sem ele a Assembleia Legislativa mergulharia numa guerra pelo 
poder. Os que aguardavam tal desfecho, por verem uma incógnita no 1º vice-presidente, 
foram surpreendidos por um desenrolar oposto: em que pesem alguns movimentos nos 
bastidores, a Assembleia Legislativa sob o comando do deputado Othelino Filho (PCdoB) 
foi mantida rigorosamente nos trilhos, sem rasuras institucionais nem fraturas políticas 
expostas. Passados 100 dias da ascensão do sucessor à presidência, o que se tem visto é 
um Poder Legislativo respeitando a memória de Humberto Coutinho, mas dando 
seguidas demonstrações de que há uma nova realidade em curso, que vem sendo 
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desenhada por um presidente que expressa como poucos o vigor e a ousadia da geração 
de políticos que começa, de fato, a assumir o poder no Maranhão. 
 
O presidente Othelino Neto tem conduzido com determinação o Poder Legislativo: 
assumiu a interlocução da Casa com o Palácio dos Leões, tem se mostrado um eficiente 
articulador, um eficiente conciliador, tem mantido intacta sua posição política e 
ideológica, não esconde que é linha de frente da aliança partidária liderada pelo 
governador Flávio Dino (PCdoB), e repete com palavras e atos a independência do Poder 
Legislativo e a regras segundo as quais todos os deputados são iguais, 
independentemente da cor política e partidária de cada um. Essa linha de ação ficou 
muito clara quando ele convenceu a Mesa Diretora a respaldar o projeto de Resolução 
Nº 001/2018, o primeiro da sua gestão, extinguindo o Auxílio Moradia de R$ 3.189,75 
para cada deputado, um penduricalho que custava R$ 1.606,122,50 anuais ao 
contribuinte. A articulação foi tão bem conduzida que a Mesa Diretora abraçou o projeto 
e o plenário o aprovou por unanimidade. E reforçou a ideia de renovação ao nomear sua 
mulher, Ana Paula Lobato, para a presidência do Grupo de Esposas de Deputados do 
Estado do Maranhão (Gedema), braço social do Poder Legislativo. 
 
Com pouco mais de 40 anos, jornalista e economista por formação e servidor concursado 
do TCE, e com a experiência de ter exercido vários cargos públicos – foi secretário de 
Meio Ambiente no Governo José Reinaldo -, Othelino Neto exerce o segundo mandato 
como um político integral, seguindo seu viés ideológico na esquerda moderada, que se 
encontrou no PCdoB. No parlamento, vem se destacando como um dos mais duros 
adversários do Grupo Sarney, assumindo ao mesmo tempo posição destacada na aliança 
comandada por Flávio Dino. Chama atenção pelo equilíbrio emocional, o que lhe permite 
“bater” forte nos adversários do Governo Flávio Dino sem gritos ou ofensas pessoais. 
Nem o duro golpe que sofreu com a morte do pai, o renomado jornalista Othelino Filho, 
que era sua referência, alterou sua postura no comando da Casa. 
 
Nestes 100 dias, o deputado Othelino Neto mostrou personalidade e consciência do seu 
papel tão logo se tornou presidente. Sem se deixar impressionar por fuxicos que 
inundaram os bastidores tentando incompatibilizá-lo com seus pares, assumiu 
plenamente o controle administrativo do Poder Legislativo, nomeando técnicos da sua 
confiança para os cargos-chave, a exemplo do experiente jornalista Edwin Jinkins, a 
quem entregou a Diretoria de Comunicação com carta branca para reordenar a política 
de divulgação da instituição. 
 
No delicado campo institucional, estreitou o relacionamento com o governador Flávio 
Dino e estabeleceu bases sólidas para uma convivência normal com o Poder Judiciário, 
tendo mantido uma série de encontros com o também novo presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Desde que assumiu, tem 
cumprindo uma movimentada agenda com secretários de Estado, políticos, empresários 
e lideres corporativistas.  Um exemplo: o secretário de Segurança, Jefferson Portela, o 
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procurou várias vezes para pedir a sua mediação para solucionar impasses relacionados 
com o projeto de reorganização da Polícia Civil. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa não esquece a sua condição de deputado e de 
que tem uma eleição se aproximando. Daí a maratona que vem cumprindo nos 
municípios onde tem bases eleitorais. De Janeiro para cá, já visitou Vargem Grande, 
Conceição do Lago Açu, Urbano Santos, Pinheiro, Nova Iorque, Magalhães de Almeida, 
Nova Olinda, Junco do Maranhão, Paulino Neves, entre outros, além de São Luís, onde 
mantém contatos diretos com o prefeito Edivaldo Jr. (PDT), sempre pleiteando melhorias 
para bairros, como o João de Deus, por exemplo. 
 
Como político engajado, além da defesa intransigente do projeto do governador Flávio 
Dino para o Maranhão, o presidente Othelino Neto é um crítico duro do processo que 
levou o ex-presidente Lula da Silva para a cadeia, defendendo ainda que o líder petista 
seja inocentado e possa participar da corrida para a presidência da República. Tanto que 
não exitou em participar da reunião que, realizada no seu gabinete, criou a “Frente de 
Defesa da Democracia e pelo Direito de Lula ser candidato”. E não pensou duas vezes 
para reunir em na sua residência os chefes dos partidos da base governista – PP, PSB, 
PPS, PTB, SD, PROS, PR, PT, PDT, PTC, DEM e PCdoB – para reforçar a aliança dinista. Mais 
recentemente, prestigiou um encontro de vereadores cujo objetivo é fortalecer as 
Câmaras Municipais. Essa consciência parlamentar ele fez questão de enfatizar na sua 
posse – um ato formal realizado no seu gabinete, no dia 4 de Janeiro, quando declarou: 
 
– Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são debates no campo 
das ideias e com respeito. Eu tenho orgulho de ser político, de ser deputado estadual. 
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Deputados de todas as cores aprovam o desempenho de Othelino Neto na presidência 
do Legislativo 

O desempenho do deputado Othelino Neto na presidência da Assembleia Legislativa 
vem surpreendendo aos gregos e aos troianos no parlamento estadual. Os que o 
conhecem já esperavam que ele fosse bem-sucedido, mas mesmo assim avaliam que ele 
está indo além do esperado. Já os que não tinham muita aproximação, se dizem 
surpresos com o seu desempenho e a sua capacidade de articular, o que faz com 
frequência, e de conciliar, quando necessário. O jornalista Djalma Rodrigues ouviu 11 
deputados governistas e oposicionista e o que registrou foi o seguinte: 
 
Léo Cunha (PTC): “A atuação de Othelino Neto merece elogios sob todos os aspectos. Ele 
surpreendeu pela serenidade na condução dos trabalhos, pela sua larga visão, apesar de 
ser muito jovem e por estabelecer parâmetros democráticos, sem dispensar tratamento 
diferenciado a ninguém”. 
Zé Inácio (PT): “Othelino Neto se traduz como uma excelente surpresa. Ele tem tratado 
todos os colegas com muito respeito, muito diálogo. Ele faz a casa se movimentar de 
forma dinâmica, dando apoio às comissões e a todos os componentes do Legislativo 
Maranhense”. 
 
César Pires (PEN): “Ele ganhou experiência no ano passado, quando assumiu por diversas 
vezes em lugar do Humberto Coutinho. Esteve conosco aqui na planície e agora está no 
planalto, e vem se saindo muito bem na condução da direção do nosso Legislativo. Não 
faz distinção entre parlamentar do governo e nem da oposição. Seu trabalho é louvável”. 
 
Edvaldo Holanda (PTC): “É um deputado muito jovem, que vem mostrando competência 
muito antes de chegar a esta Casa, seja em assessorias, ou em secretarias do Estado e 
do município. Tem desempenhado um trabalho admirável. É uma grande esperança, não 
só para este poder, mas para o futuro do Maranhão”. 
 
Rafael Leitoa (PDT): “A administração do presidente Othelino Neto é proveitosa, 
democrática e extremamente salutar. É um jovem político que vem mostrando muita 
maturidade pelo cargo que ocupa e sua atuação recebe pleno apoio de todos nós. Ele 
vem se transformando numa verdadeira unanimidade entre os componentes da 
Assembleia Legislativa”. 
 
Roberto Costa (MDB): “Othelino já vinha ajudando o nosso saudoso Humberto Coutinho. 
Com a morte do Humberto ele assumiu dando continuidade ao trabalho dele. Mas já 
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tinha uma experiência como secretário de Estado, secretário municipal e vem colocando 
sua experiência a serviço deste poder. Eu fui o autor da proposta que permitiu que 
concorresse à presidência após a morte do Humberto. Não me arrependo. Vem se 
conduzindo como um autêntico líder, um grande companheiro”. 
 
Cabo Campos (DEM): “É uma grata surpresa o deputado Othelino na presidência da 
Assembleia. Apesar da pouca idade, é um homem centrado no trabalho que executa. 
Tem administrado de maneira correta. A democracia pulsa em toda sua plenitude aqui 
nesta Casa sob o comando dele. Tem praticamente a unanimidade de seus pares”. 
Rogério Cafeteira (DEM) – “Olha, temos que analisar desde quando o deputado Othelino 
Neto era vice-presidente desta Casa, sob a presidência do saudoso Humberto Coutinho. 
Sempre exerceu, de forma interina, a direção deste Parlamento acatando às 
determinações do titular, mesmo com ele convalescendo. Agora, de forma democrática 
e republicana, vem executando um excelente trabalho. Vem se comportando de forma 
exemplar. Tem mostrado sabedoria e respeito com relação ao alinhamento partidário e 
ideológico de cada um. Atua como autêntico magistrado”. 
 
Levy Pontes (PC do B): “Avalio o deputado Othelino Neto pelo seu DNA. Seu avô e seu 
pai, os saudosos jornalistas Othelino Nova Alves e Othelino Filho, foram profissionais que 
se destacaram em defesa das liberdades, que travaram o bom combate. Como vice-
presidente atuou com muita competência e humildade. Agora, exerce um trabalho que 
se destaca pela serenidade, estabeleceu a paz, é um grande presidente”. 
Sérgio Frota (PSDB): “O Othelino já vinha assumindo a presidência, com os problemas de 
saúde enfrentados pelo Humberto Coutinho, nosso saudoso ex-presidente. Suas ações 
são democráticas, são transparentes. O governo tem uma base muito forte aqui na Casa, 
mas ele vem estabelecendo um trabalho de fortalecimento do nosso Legislativo. Ele vem 
prestigiando os colegas, independentemente de cores ideológicas e partidárias. Não 
tenho nada o que reclamar do trabalho do Othelino como presidente”. 
 
Fábio Braga (SD): “Com a morte do Humberto Coutinho, ele soube manter a eficiência 
da Casa, manter a tranquilidade, em todas as áreas, como no fortalecimento das 
comissões, realizações das audiências, encaminhamentos de propostas e o bom 
relacionamento com outras instâncias de poder, além do atendimento ao povo. Ele está 
sabendo se conduzir com extrema competência, com muita sabedoria, embora sendo 
um político muito jovem”. 
Paulo Neto (DEM): “O deputado Othelino nos surpreendeu, por ser um jovem político, 
mas que vem se comportando como se fosse um veterano. Ele vem estabelecendo a paz 
e a harmonia aqui na Casa. Tem desenvoltura, tem sensibilidade e muito conhecimento 
político, conseguindo aglutinar forças. Ele tem aprovação quase unânime entre seus 
colegas”. 
 
Bira do Pindaré (PSB) - “Na realidade, não me surpreende muito a performance do 
deputado Othelino Neto, ele sempre mostrou posições firmes, na aprovação de 
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propostas polêmicas, como foi a extinção do auxílio-moradia, que é uma pauta nacional, 
e ele conseguiu número suficiente para aprovar a matéria. 
A atuação do presidente Othelino é diferenciada, ele vem conseguindo êxito e apoio e 
espero que continue com o mesmo desempenho”. 
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Nestes 100 dias, o parlamentar do PCdoB mostrou personalidade e consciência do seu 
papel tão logo se tornou presidente. 

 
Othelino Neto: presidência consolidada e bem avaliada em 100 dias;  
é a nova geração chegando ao poder… 

 
As últimas semanas de vida do presidente Humberto Coutinho (PDT) criaram em muitos 
a expectativa de que sem ele a Assembleia Legislativa mergulharia numa guerra pelo 
poder. Os que aguardavam tal desfecho, por verem uma incógnita no 1º vice-presidente, 
foram surpreendidos por um desenrolar oposto: em que pesem alguns movimentos nos 
bastidores, a Assembleia Legislativa sob o comando do deputado Othelino Filho (PCdoB) 
foi mantida rigorosamente nos trilhos, sem rasuras institucionais nem fraturas políticas 
expostas. Passados 100 dias da ascensão do sucessor à presidência, o que se tem visto é 
um Poder Legislativo respeitando a memória de Humberto Coutinho, mas dando 
seguidas demonstrações de que há uma nova realidade em curso, que vem sendo 
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desenhada por um presidente que expressa como poucos o vigor e a ousadia da geração 
de políticos que começa, de fato, a assumir o poder no Maranhão. 
 
O presidente Othelino Neto tem conduzido com determinação o Poder Legislativo: 
assumiu a interlocução da Casa com o Palácio dos Leões, tem se mostrado um eficiente 
articulador, um eficiente conciliador, tem mantido intacta sua posição política e 
ideológica, não esconde que é linha de frente da aliança partidária liderada pelo 
governador Flávio Dino (PCdoB), e repete com palavras e atos a independência do Poder 
Legislativo e a regras segundo a que todos os deputados são iguais, independentemente 
da cor política e partidária de cada um. Essa linha de ação ficou muito clara quando ele 
convenceu a Mesa Diretora a respaldar o projeto de Resolução Nº 001/2018, o primeiro 
da sua gestão, extinguindo o Auxílio Moradia de R$ 3.189,75 para cada deputado, um 
penduricalho que custava R$ 1.606,122,50 anuais ao contribuinte. A articulação foi tão 
bem conduzida que a Mesa Diretora abraçou o projeto e o plenário o aprovou por 
unanimidade. E reforçou a ideia de renovação ao nomear sua mulher, Ana Paula Lobato, 
para a presença do Grupo de Esposas de Deputados do Extado do Maranhão (Gedema), 
braço social do Poder Legislativo. 
 
Com pouco mais de 40 anos, jornalista e economista por formação e servidor concursado 
do TCE, e com a experiência ainda ter exercido vários cargos público – foi secretário de 
Meio Ambiente no Governo José Reinaldo -, Othelino Neto exerce o segundo mandato 
como um político integral, seguindo seu viés ideológico na esquerda moderada, que se 
encontrou no PCdoB. No parlamento, vem se destacando como um dos mais duros 
adversários do Grupo Sarney, assumindo ao mesmo tempo posição destacada na aliança 
comandada por Flávio Dino. Chama atenção pelo equilíbrio emocional, o que lhe permite 
“bater” forte nos adversários do Governo Flávio Dino sem gritos ou ofensas pessoais. 
Nem o duro golpe que sofreu com a morte do pai, o renomado jornalista Othelino Filho, 
que era sua referência, alterou sua postura no comando da Casa. 
 
Nestes 100 dias, o deputado Othelino Neto mostrou personalidade e consciência do seu 
papel tão logo se tornou presidente. Sem se deixar impressionar por fuxicos que 
inundaram os bastidores tentando incompatibilizá-lo com seus pares, assumiu 
plenamente o controle administrativo do Poder Legislativo, nomeando técnicos da 
confiança para os cargos-chave, a exemplo do experiente jornalista Edwin Jinkins, a 
quem entregou a Diretoria de Comunicação com carta branca para reordenar a política 
de divulgação da instituição. 
 
No delicado campo institucional, estreitou o relacionamento com o governador Flávio 
Dino e estabeleceu bases sólidas para uma convivência normal com o Poder Judiciário, 
tendo mantido uma série de encontros com o também novo presidente do Tribunal de 
Justiça, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Desde que assumiu, tem 
cumprindo uma movimentada agenda com secretários de Estado, políticos, empresários 
e lideres corporativistas.  Um exemplo: o secretário de Segurança, Jefferson Portela, o 
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procurou várias vezes para pedir a sua mediação para solucionar impasses relacionados 
com o projeto de reorganização da Polícia Civil. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa não esquece a sua condição de deputado e de 
que tem uma eleição se aproximando. Daí a maratona que vem cumprindo nos 
municípios onde tem bases eleitorais. De Janeiro para cá, já visitou Vargem Grande, 
Conceição do Lago Açu, Urbano Santos, Pinheiro, Nova Iorque, Magalhães de Almeida, 
Nova Olinda, Junco do Maranhão, Paulino Neves, entre outros municípios, além de São 
Luís, onde mantém contatos diretos com o prefeito Edivaldo Jr. (PDT), sempre pleiteando 
melhorias para bairros, como o João de Deus, por exemplo. 
 
Como político engajado, além da defesa intransigente do projeto do governador Flávio 
Dino para o Maranhão, o presidente Othelino Neto é um crítico duro do processo que 
levou o ex-presidente Lula da Silva para a cadeia, defendendo ainda que o líder petista 
seja inocentado e possa participar da corrida para a presidência da República. Tanto que 
não exilou em participar da reunião que, realizada no seu gabinete, criou a “Frente de 
Defesa da Democrática e pelo Direito de Lula ser candidato”. E não pensou duas vezes 
para reunir em na sua residência os chefes dos partidos da base governista – PP, PSB, 
PPS, PTB, SD, PROS, PR, PT, PDT, PTC, DEM e PCdoB – para reforçar a aliança dinista. Mais 
recentemente, prestigiou um encontro de vereadores cujo objetivo é fortalecer as 
Câmaras Municipais. Essa consciência parlamentar ele fez questão de enfatizar na sua 
posse – um ato formal realizado no seu gabinete, no dia 4 de Janeiro, quando declarou: 
 
– Os debates deixam a Assembleia mais rica, mais forte, porque são debates no campo 
das ideias e com respeito. Eu tenho orgulho de ser político, de ser deputado estadual. 

 


