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Em Encontro de Governadores, Othelino Neto ressalta articulação política para que o 
Nordeste não seja prejudicado 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 
Os nove gestores do Nordeste estão reunidos, em São Luís, para, dentre outros 
compromissos, assinar o protocolo que cria o Consórcio Nordeste. Trata-se de uma 
parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver 
ações sociais para a população. 
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 
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Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, frisou. 
 
O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que a criação do consórcio é um 
momento histórico não só para a Região Nordeste, mas para todo o Brasil. “Sob a 
liderança do nosso governador Flávio Dino, temos a oportunidade de inovar com uma 
alternativa especial para o Nordeste, com a implantação do Consórcio Nordeste, uma 
ideia que vem sendo trabalhada com muitas mãos, cabeças e bastante empenho. Se 
torna realidade aqui, em São Luís do Maranhão, e vai permitir essa integração, essa 
capacidade de respostas em áreas essenciais, como segurança, saúde, educação e 
infraestrutura”, completou. 
 
“Aqui são tomadas decisões, de forma colegiada, daquilo que é importante para a região. 
Através dos governadores, nós iremos, aqui, definir o posicionamento que nós 
levaremos, na maioria das vezes, ao Governo Federal, nos posicionando sobre diversos 
projetos do próprio governo e dos interesses da região”, completou João Azevêdo (PSB), 
governador da Paraíba. 
 
Também estão presentes os governadores Paulo Câmara (Pernambuco); Rui Costa 
(Bahia); Belivaldo Chagas (Sergipe); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Camilo 
Santana (Ceará); além do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representando 
o governador Renan Filho. 
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Sessão especial marca homenagem à Campanha da Fraternidade na Assembleia 
Legislativa 

 
 
Agência Assembleia 
 
Com uma sessão especial realizada na manhã desta quinta-feira (14), a Assembleia 
Legislativa prestou homenagem à Campanha da Fraternidade 2019, lançada pela 
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB). A homenagem, proposta pelo 
deputado Zé Inácio (PT), contou com a presença de representantes de diversas 
paróquias, padres, seminaristas, dirigentes e militantes de entidades e movimentos da 
Igreja Católica. 
 
Durante a sessão especial, presidida pela deputada Helena Duailibe (Solidariedade), o 
deputado Zé Inácio elogiou a iniciativa da Igreja de propor, com a Campanha da 
Fraternidade, um amplo debate que tem o objetivo de estimular a participação em 
políticas públicas, à luz da palavra de Deus e da doutrina social da Igreja para fortalecer 
a cidadania e o bem comum. 
 
A Campanha da Fraternidade, neste ano, tem como tema “Fraternidade e Políticas 
Públicas” e o lema é “Serás libertado pelo direito e pela justiça (Is 1,27)”. Zé Inácio 
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declarou que, ao abordar esse assunto, “a Igreja quer renovar a consciência levando em 
consideração que as políticas públicas dizem respeito a toda a sociedade em suas várias 
dimensões, e que visam assegurar os direitos humanos mais elementares para que cada 
pessoa tenha condições de viver com dignidade”. 
 
Na cerimônia, o padre Crisantônio da Conceição Silva, coordenador arquidiocesano, 
representou o arcebispo de São Luís, Dom José Belisário da Silva, e proferiu um discurso 
salientando que a Campanha da Fraternidade representa uma das maiores iniciativas da 
Igreja Católica com vistas à evangelização no Brasil. 
 
Em seu pronunciamento, o padre Crisantônio da Conceição Silva agradeceu e 
parabenizou a Assembleia Legislativa, na pessoa do deputado Zé Inácio, e estendeu suas 
congratulações a todos os parlamentares pela iniciativa “de especial importância que 
colabora para a realização da Campanha da Fraternidade, cujo tema é de interesse 
nacional”. 
 
Missão profética 
 
O padre Luís Carlos Andrade Macedo, coordenador arquidiocesano de São Luís, ressaltou 
que o lema “Serás libertado pelo direito e pela justiça”, extraído do livro do Profeta 
Isaias, “ilumina e anima esta campanha, orientando nossas ações”. Ele ainda destacou 
que, mais uma vez, “a Igreja não pretende oferecer soluções técnicas para problemas 
sociais nem se deixa guiar por ideologias ou partidos”, mas cumpre sua missão profética 
nas condições concretas da história, “oferecendo aqui aquilo que tem de mais precioso 
à luz da fé: a Palavra de Deus, os valores do Evangelho”. 
 
A deputada Helena Duailibe afirmou que a Campanha da Fraternidade pode incentivar a 
participação pública no processo de elaboração das leis: “Falar de políticas públicas com 
o cidadão comum é sempre válido e uma atividade que devemos estimular 
constantemente aqui nesta Casa”, declarou. 
 
Ao final da sessão, o deputado Zé Inácio agradeceu a presença de todos e ressaltou que 
a campanha visa despertar o senso de justiça social nos cidadãos. Ele destacou que o 
tema da campanha e o incentivo da participação dos cidadãos são oportunos para o ano 
atual. “O momento é oportuno porque estamos vendo um desmonte das políticas 
públicas que foram implantadas, conquistadas, a duras penas, com muita luta e com 
mortes”, destacou. 
 
A sessão contou também com a presença do juiz Júlio Prazeres, na condição de 
representante do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-MA), do secretário de Estado de 
Direitos Humanos e Participação Popular, Francisco Gonçalves, do secretário municipal 
de Agricultura, Pesca e Abastecimento, Nonato Chocolate, além de outras autoridades. 
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Othelino Neto participa da primeira reunião de trabalho do Encontro dos Governadores 
do Nordeste 

 
 
Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 
Os nove gestores do Nordeste estão reunidos, em São Luís, para, dentre outros 
compromissos, assinar o protocolo que cria o Consórcio Nordeste. Trata-se de uma 
parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver 
ações sociais para a população. 
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
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ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 
Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, frisou. 
 
O governador do Piauí, Washington Dias (PT), afirmou que a criação do consórcio é um 
momento histórico não só para a Região Nordeste, mas para todo o Brasil. “Sob a 
liderança do nosso governador Flávio Dino, temos a oportunidade de inovar com uma 
alternativa especial para o Nordeste, com a implantação do Consórcio Nordeste, uma 
ideia que vem sendo trabalhada com muitas mãos, cabeças e bastante empenho. Se 
torna realidade aqui, em São Luís do Maranhão, e vai permitir essa integração, essa 
capacidade de respostas em áreas essenciais, como segurança, saúde, educação e 
infraestrutura”, completou. 
 
“Aqui são tomadas decisões, de forma colegiada, daquilo que é importante para a região. 
Através dos governadores, nós iremos, aqui, definir o posicionamento que nós 
levaremos, na maioria das vezes, ao Governo Federal, nos posicionando sobre diversos 
projetos do próprio governo e dos interesses da região”, completou João Azevêdo (PSB), 
governador da Paraíba. 
 
Também estão presentes os governadores Paulo Câmara (Pernambuco); Rui Costa 
(Bahia); Belivaldo Chagas (Sergipe); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Camilo 
Santana (Ceará); além do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representando 
o governador Renan Filho. 
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Othelino Neto participa da primeira reunião de trabalho dos governadores do Nordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 
Os nove gestores do Nordeste estão reunidos, em São Luís, para, dentre outros 
compromissos, assinar o protocolo que cria o Consórcio Nordeste. Trata-se de uma 
parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver 
ações sociais para a população. 
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 
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Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, frisou. 
 
O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que a criação do consórcio é um 
momento histórico não só para a Região Nordeste, mas para todo o Brasil. “Sob a 
liderança do nosso governador Flávio Dino, temos a oportunidade de inovar com uma 
alternativa especial para o Nordeste, com a implantação do Consórcio Nordeste, uma 
ideia que vem sendo trabalhada com muitas mãos, cabeças e bastante empenho. Se 
torna realidade aqui, em São Luís do Maranhão, e vai permitir essa integração, essa 
capacidade de respostas em áreas essenciais, como segurança, saúde, educação e 
infraestrutura”, completou. 
 
“Aqui são tomadas decisões, de forma colegiada, daquilo que é importante para a região. 
Através dos governadores, nós iremos, aqui, definir o posicionamento que nós 
levaremos, na maioria das vezes, ao Governo Federal, nos posicionando sobre diversos 
projetos do próprio governo e dos interesses da região”, completou João Azevêdo (PSB), 
governador da Paraíba. 
 
Também estão presentes os governadores Paulo Câmara (Pernambuco); Rui Costa 
(Bahia); Belivaldo Chagas (Sergipe); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Camilo 
Santana (Ceará); além do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representando 
o governador Renan Filho. 
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Wellington do Curso desafia governador Flávio Dino a baixar ICMS dos combustíveis no 
Maranhão 

Ao se pronunciar em sessão plenária, na Assembleia Legislativa nesta quinta (14), o 
deputado Wellington do Curso desafiou o governador a baixar o ICMS dos combustíveis 
em todo o Estado e lembrou que esse já é o terceiro aumento causado por Flávio Dino, 
ao penalizar os maranhenses com o seu programa “MAIS IMPOSTOS”. 
 

 
 
“Ânsia por arrecadação”. Foi assim que Wellington do Curso classificou a conduta de 
Flávio Dino que já arrecadou R$2.137.284.865,00 (mais de R$ 2 bilhões) apenas com 
petróleo, combustíveis e lubrificantes no Maranhão. Foi por isso, que Wellington 
desafiou Flávio Dino a reduzir o ICMS no Estado. O imposto incide no preço dos 
combustíveis e, ao fazer a cobrança, o deputado relembrou que o governador Flávio Dino 
já fez isso em outra ocasião para beneficiar aliados políticos, reduzindo de 17% para 2% 
o ICMS do óleo diesel. 
 



 

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 

“Esse já é terceiro aumento no preço dos combustíveis causado pelo governador Flávio 
Dino. Todas as vezes, eu votei contra o aumento de impostos. É uma ânsia por 
arrecadação. No Maranhão, atualmente, 30,5% do valor da gasolina são destinados ao 
imposto estadual (ICMS), o que tem atingindo diretamente o bolso do trabalhador 
maranhense. Em 2016, Flávio Dino aumentou o imposto que incide sobre os 
combustíveis. Eu fui contra esse aumento e votei contra a última proposta de aumento 
também. É muito fácil aumentar imposto e pouco se importar se a população tem ou 
não condições para arcar com isto.  Se Flávio Dino tiver o mínimo de sensibilidade para 
com as causas populares, eu desafio o governador a baixar o ICMS dos combustíveis no 
Maranhão, algo que é possível, já que em ano eleitoral Flávio Dino baixou de 17% para 
2% o ICMS do óleo diesel para beneficiar aliados políticos. Ele já fez isso antes para 
beneficiar aliados. Que faça agora para beneficiar a população. Queremos mais 
empregos e menos impostos”, declarou Wellington. 
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Deputada Dra. Thaiza busca melhorias para Pinheiro 

Mais duas Indicações de autoria da deputada Dra. Thaiza, publicadas na Assembleia 
Legislativa do Maranhão, têm o objetivo de levar melhorias de infraestrutura para o 
município de Pinheiro e região. 
 

 
 
“Encaminhei à SINFRA, para o Secretário Clayton Noleto, e para o governador Flávio 
Dino, a necessidade de reforma urgente na ponte José Sarney, que faz parte da MA-106, 
que se encontra desgastada e precisando de manutenção. A estrutura é um dos cartões 
postais da cidade, uma via também importantíssima para o tráfego porque liga a cidade 
a outros municípios da baixada maranhense”, explicou a deputada. 
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A Praça do Centenário de Pinheiro é tema de outra Indicação da deputada Dra. Thaiza à 
SINFRA. A parlamentar solicitou a ajuda do governo para a modernização do espaço, 
ampliação e instalação de estruturas educativas e culturais. 
 

 
 
“O governador Flávio Dino se disponibilizou em ajudar a Prefeitura de Pinheiro, através 
de parceria, para criar essa área de integração social, onde não apenas crianças irão 
desfrutar, mas toda família. Algo como foi feito na praça da Lagoa da Jansen, em São 
Luís, mais moderna, iluminada, espaçosa e útil para as atividades recreativas. E o meu 
trabalho será garantir que essas melhorias sejam viabilizadas para o município”, disse 
Thaíza. 
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Othelino Neto participa da primeira reunião de trabalho do Encontro dos Governadores 
do Nordeste 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 

 
 
Os nove gestores do Nordeste estão reunidos, em São Luís, para, dentre outros 
compromissos, assinar o protocolo que cria o Consórcio Nordeste. Trata-se de uma 
parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver 
ações sociais para a população. 
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 
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Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, frisou. 
 
O governador do Piauí, Wellington Dias (PT), afirmou que a criação do consórcio é um 
momento histórico não só para a Região Nordeste, mas para todo o Brasil. “Sob a 
liderança do nosso governador Flávio Dino, temos a oportunidade de inovar com uma 
alternativa especial para o Nordeste, com a implantação do Consórcio Nordeste, uma 
ideia que vem sendo trabalhada com muitas mãos, cabeças e bastante empenho. Se 
torna realidade aqui, em São Luís do Maranhão, e vai permitir essa integração, essa 
capacidade de respostas em áreas essenciais, como segurança, saúde, educação e 
infraestrutura”, completou. 
 
“Aqui são tomadas decisões, de forma colegiada, daquilo que é importante para a região. 
Através dos governadores, nós iremos, aqui, definir o posicionamento que nós 
levaremos, na maioria das vezes, ao Governo Federal, nos posicionando sobre diversos 
projetos do próprio governo e dos interesses da região”, completou João Azevêdo (PSB), 
governador da Paraíba. 
 
Também estão presentes os governadores Paulo Câmara (Pernambuco); Rui Costa 
(Bahia); Belivaldo Chagas (Sergipe); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Camilo 
Santana (Ceará); além do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representando 
o governador Renan Filho. 
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Rafael Leitoa e Carlos Brandão discutem políticas para o Maranhão… 

 
 
O deputado Rafael Leitoa, na manhã desta quarta-feira (13), se reuniu com o vice-
governador Carlos Brandão, no Palácio Henrique de La Rocque, em São Luís. Os dois, 
discutiram diversos temas relacionados ao Maranhão e ações do governo do estado para 
Timon e região.   
 
Na reunião, Rafael Leitoa apresentou também propostas de investimentos para a Região 
Leste do Maranhão, como as pontes para a MA 040 e comentou sobre a conclusão dos 
leitos de UTI do Hospital Regional Alarico Pacheco, em Timon. 
 
“Sempre buscamos, além da aproximação política, a proximidade física dos secretários 
e staff do governo Flávio Dino em Timon e região. Hoje, após discutir algumas pautas 
como Líder de Governo na Assembleia Legislativa, apresentei ao vice-governador Carlos 
Brandão um convite para mais uma vez visitar nossa cidade no início de abril e conhecer 
de perto nosso exitoso Programa Timon Produtivo, criado pela prefeitura de Timon e 
incentivado pelo governo do estado. O objetivo maior da visita é ampliar este 
maravilhoso programa para outras cidades do Maranhão. Essa parceria trouxe e ainda 
trará diversos benefícios para o Maranhão e para nossa região”, comemorou Rafael 
Leitoa. 
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Projeto de Pedro Lucas obriga prêmios iguais a homens e mulheres em competições 
esportivas 

 
 
Em homenagem às mulheres, que celebraram o seu dia internacional em 8 de março, o 
líder do PTB na Câmara dos Deputados, Pedro Lucas Fernandes (MA), apresentou projeto 
de lei que garante a igualdade nas premiações, para homens e mulheres, em 
competições esportivas em que exista uso de recursos públicos (PL 1416/19). 
 
Segundo a proposta, apresentada nesta quarta-feira (13), as entidades sem fins 
lucrativos que integram o Sistema Nacional do Desporto só poderão receber recursos do 
governo federal – tanto da administração direta, quanto da indireta – caso garantam 
isonomia nos valores pagos a atletas homens e atletas mulheres nas premiações 
concedidas nas competições. 
 
“A diferença salarial entre gêneros, tão comum no mundo empresarial, também é uma 
realidade no mundo desportivo. Essa situação não se combina com o princípio da 
igualdade que está consagrado na Constituição Federal”, destaca. 
 
A proposta de Pedro Lucas muda a Lei 6.615/2018, que define normas gerais sobre 
desporto. 
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Mundo 
 
O parlamentar afirma que a situação do Brasil nesse aspecto não é diferente da de outros 
países. Ele cita reportagem da BBC Brasil de 2014, segundo a qual em 30% das principais 
competições esportivas mundiais, as vencedoras de modalidades femininas recebiam 
menos dinheiro do que os vencedores de modalidades masculinas em prêmios. 
 
“A iniciativa de exigir a isonomia no valor das premiações pagas a homens e mulheres 
em competições organizadas com recursos públicos colabora com a luta contra a 
discriminação de gênero e tem o objetivo de corrigir as diferenças que se consolidaram 
na sociedade ao longo da história”, declara o deputado. 
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De volta à Assembleia Legislativa após 18 anos, parlamentar fez um breve retrospecto 
dos seus primeiros 40 dias de mandato 

 
Deputado Zé Gentil comemora aprovação do projeto de lei e defende união em prol dos interesses do povo de Caxias 

 
Uma das reivindicações apresentadas pelo deputado estadual Zé Gentil (PRB) ao 
Governo do Estado nos primeiros 40 dias de mandato será atendida imediatamente. Em 
reconhecimento à necessidade da obra, a Secretaria de Estado da Infraestrutura (Sinfra) 
iniciará, nos próximos dias, a recuperação do trecho da MA-034, na sede do povoado 
Baú, com duplicação do trecho da BR-316 até a entrada do Parque Balneário Veneza, em 
Caxias. A intervenção tornará mais ágil o fluxo de tráfego e reduzirá o risco de acidentes 
no acesso ao importante pólo turístico da Região dos Cocais. 
 
Zé Gentil e o colega deputado Adelmo Soares aproveitaram a presença do vice-
governador Carlos Brandão à inauguração de um trecho rodoviário em Parnarama, em 
11 de fevereiro, para reivindicar a obra em Caxias. Pouco mais de um mês depois, veio a 
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resposta positiva. “O construtor me telefonou para informar que já deslocou equipes 
para a área para começar a recuperação”, afirmou, acrescentando que estará no 
Balneário Veneza neste fim de semana para conferir in loco a execução do serviço. 
 
Retorno à política 
 
Ao relembrar a razão que o levou a disputar novamente a eleição de deputado estadual, 
após 18 anos fora do parlamento, Zé Gentil explicou que foi a forma que encontrou de 
ajudar o filho, Fábio Gentil, atual prefeito de Caxias. “Eu vi a necessidade que o Fábio 
tinha de ter um representante em São Luís, pois era complicado administrar a cidade e 
viajar à capital do estado e a Brasília em busca de recursos. Após muitas conversas com 
ele, resolvi tentar voltar e colocar meu nome novamente à disposição do povo”, 
recordou. 
 
A resposta das urnas não poderia ter sido mais positiva. Zé Gentil foi muito bem votado. 
Só em Caxias, obteve quase 32 mil votos, de um total de 62.364, a quarta maior votação 
entre os eleitos. “Nenhum outro candidato a deputado estadual, em toda a história, 
conquistou votação tão expressiva em Caxias”, diz, orgulhoso, relembrando que em seus 
dois primeiros mandatos de deputado estadual também fora o mais votado na cidade, 
até então. 
 
Consagrado nas urnas, o experiente político diz que tem procurado, desde que tomou 
posse, cumprir todas as suas obrigações como parlamentar, sempre com a missão 
primordial de ajudar o povo caxiense. “Em Caxias, todos os que me conhecem sabem 
que não minto, que costumo expor a verdade das minhas atitudes”, ressaltou. Zé Gentil 
admite que tem mantido boa relação com a deputada Cleide Coutinho e com o deputado 
Adelmo Soares, também representantes de Caxias. “Estamos unidos no parlamento em 
benefício do povo de Caxias. O futuro político se resolve na ocasião, daqui a um ano e 
meio, dois anos, agora não. “Vamos esquecer as disputas políticas neste momento, pois 
o povo de Caxias aguarda, com as melhores expectativas, o resultado do nosso trabalho”, 
defendeu. 
 
Zé Gentil fez questão de destacar a boa relação com todos os demais parlamentares e a 
atenção que vem recebendo do presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, 
que já era seu amigo e, segundo ele, tornou-se mais ainda depois que ele assumiu o 
mandato. 
 
Projeto aprovado 
 
Em menos de um mês de mandato, Zé Gentil conseguiu aprovar um projeto de lei que, 
uma vez sancionado, será de grande relevância para os maranhenses. Trata-de do RG+, 
assinado em conjunto com o deputado Duarte Jr. (ambos apresentaram propostas 
semelhantes no mesmo dia), que prevê a inclusão, na carteira de identidade, de 
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informações de outros documentos e condições de saúde especiais do titular, além da 
tipagem sanguínea. 
 
Zé Gentil lembra que teve a ideia antes mesmo de ser candidato e que chegou a sugerir 
a um vereador caxiense que apresentasse uma indicação com o mesmo teor. 
 
Porto seco 
 
O deputado destacou, ainda, o projeto que prevê a instalação de um porto seco em 
Caxias e diz que considera o projeto viável. A fim de aprofundar as discussões sobre o 
empreendimento, ele se reuniu com o vice-governador Carlos Brandão, nessa quarta-
feira (13), ocasião em que agendaram uma viagem a São Paulo, na próxima semana, para 
participar, junto com o prefeito Fábio Gentil, da 25ª edição da Intermodal South América, 
em São Paulo, evento no qual serão apresentadas inovações para implantação de portos 
secos. “O vice-governador demonstrou grande interesse na instalação do porto seco em 
Caxias e reafirmou o interesse durante a reunião. Senti nele essa vontade”, afirmou. 
 
Sobre o levantamento de recursos para a instalação do empreendimento, ele considera 
não ser o momento, ainda, de tratar dessa questão. “Sabemos que não é fácil, mas 
também não é tão difícil. O projeto é caro, mas trará muitos benefícios para Caxias, como 
geração de emprego e renda para o povo com a atração de empresas para a região”, 
salientou. 
 
Assembleia Itinerante 
 
Zé Gentil também falou sobre a Assembleia Itinerante, outra proposta de sua autoria 
apresentada em plenário, com o objetivo de tornar o parlamento presente em todas as 
regiões do Maranhão. Ele informou que já colheu as assinaturas de 90% dos deputados 
e que o presidente Othelino Neto demonstrou ter acolhido a iniciativa. “Esta semana, 
cobrei do presidente uma posição e ele determinou que a proposta fosse colocada em 
pauta até, no máximo, a próxima segunda-feira”, comemorou. 
 
Quanto aos benefícios da Assembleia Itinerante, ele acredita que são muitos, com base 
na experiência que viveu em seu último mandato parlamentar, quando o projeto 
Governo Itinerante (criado pela então governadora Roseana Sarney) levou ações do 
Estado a todos os municípios. “Na época, pude ver que todas cidades tiraram proveito 
da iniciativa”, recorda. O deputado sugere que a Assembleia Itinerante inicie suas 
atividades tão logo termine o período chuvoso. 
 
Ao comentar os futuros benefícios da Assembleia Itinerante para a Região dos Cocais, 
que reúne 41 municípios e têm Caxias como cidade-polo, ele crê na importância do 
programa como oportunidade para o povo apresentar suas reivindicações aos 
governantes sem precisar se deslocar a São Luís, como acontece hoje. “Em vez de viajar 

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2019/01/29/prefeito-fabio-gentil-assina-protocolo-de-intencoes-com-a-emap-e-porto-seco-em-caxias-comeca-a-virar-realidade/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2019/01/29/prefeito-fabio-gentil-assina-protocolo-de-intencoes-com-a-emap-e-porto-seco-em-caxias-comeca-a-virar-realidade/
https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2019/03/13/deputado-ze-gentil-debate-com-vice-governador-instalacao-de-porto-seco-em-caxias/
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à capital e protestar em frente ao Palácio dos Leões, as pessoas poderiam dialogar com 
os representantes do governo em Caxias”, destaca. 
 
Diálogo com o governo 
 
O deputado disse que ainda não teve a oportunidade de conversar com o governador 
Flávio Dino (PCdoB), mas informou que uma reunião nesse sentido está sendo agendada. 
Segundo Zé Gentil, tão logo seja recebido pelo chefe do Executivo, solicitará a divisão 
das 15 diretorias regionais subordinadas ao governo, hoje concentradas nas mãos de um 
só grupo político. “Já estive conversando com a deputada Cleide Coutinho e na ocasião 
argumentamos que agora somos três deputados e que esses cargos devem ser 
repartidos. O ideal seria cinco para cada um”, defendeu. 
 
Ainda de acordo com Zé Gentil, a aproximação com Flávio Dino será importante para 
sentir quais intenções ele tem para com o município de Caxias. 
 
Emendas 
 
Em relação às eventuais emendas parlamentares a serem destinadas pelo seu mandato, 
ele diz que o ideal seria torná-las impositivas, por meio de mudança na legislação. “Pela 
lei atual, o governo paga as emendas se quiser”, frisou. Ele questiona o modelo e diz que 
não entende por que ele persiste, já que até na Câmara Municipal de São Luís as 
emendas são impositivas. 
 
Sobre a destinação dos recursos que, eventualmente, vier a obter do governo, por meio 
de emendas parlamentares, ele pretende criar, no espaço onde funcionou a União 
Artística de Caxias, um restaurante popular para atender o contingente expressivo de 
pessoas oriundas do 1º, 2º e 3º distritos do municípios que permanecem, durante a 
semana, na região da Trizidela, sem nenhum acolhimento, sem alimentação, sem 
banheiros e outras instalações. Zé Gentil prevê que nos próximos 10 ou 15 dias 
apresentará suas solicitações de emendas. 
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Para Othelino Neto, o encontro de Governadores do Nordeste “Promove uma 
articulação Política em Benefício da Região” 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 
Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, observou Othelino. 
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Rubens Jr privilegia diálogo e mostra disposição no Executivo 

 
 
Mesmo antes de completar um mês como secretário de Estado, o deputado federal 
licenciado Rubens Pereira Jr (PCdoB) já tem deixado evidente que terá atuação marcante 
no poder executivo. 
 
Na última segunda-feira, Rubens Jr retornou à Assembleia Legislativa do Maranhão, 
onde passou por dois mandatos. Só que desta vez, foi para fazer a defesa do Programa 
Habitar no Centro, um Projeto de Lei de autoria do Governo do Maranhão, que tramita 
na Casa. 
 
Aos deputados estaduais, Rubens Jr mostrou domínio da pauta e detalhou a importância 
da aprovação do PL. Segundo ele, é por meio do programa que o Governo do Estado 
quer criar condições que resultem na requalificação de imóveis ociosos e degradados, 
para uso habitacional, no Centro Histórico de São Luís. 
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Os deputados elogiaram o encontro com o secretário, ainda mais por se tratar de uma 
visita espontânea, que serviu para mostrar a relevância do projeto. “Visitas como essa 
são muito importantes. Recebemos todos os detalhes do projeto e para reconhecer a 
importância da iniciativa. Queremos seja aprovado o quanto antes”, declarou o vice-
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Glaubert Cutrim (PDT). 
 
É inegável que Rubens Jr chegou com vontade e disposição. Mas além disso, é certo que 
sua capacidade de diálogo com os mais diversos interlocutores dos poderes contribuição 
para o sucesso do segundo mandato do governador Flávio Dino. 
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Othelino Neto participa da solenidade de assinatura do protocolo de criação do 
Consórcio Nordeste 

 
Para Othelino Neto, o Maranhão viveu um dia histórico e de fundamental importância, 
ao sediar o Fórum de Governadores do Nordeste, que decidiu sobre a criação do 
Consórcio Nordeste 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, na 
tarde desta quinta-feira (14), no Palácio dos Leões, da solenidade de assinatura do 
protocolo que resultará na criação do Consórcio Nordeste. 
 
Como anfitrião, coube ao governador Flávio Dino (PCdoB) presidir a solenidade, que 
contou com a participação dos nove governadores da região Nordeste, vice-
governadores, parlamentares estaduais e federais (da bancada maranhense), prefeitos, 
secretários e autoridades dos demais poderes. 
 
Para Othelino Neto, o Maranhão viveu um dia histórico e de fundamental importância, 
ao sediar o Fórum de Governadores do Nordeste, que decidiu sobre a criação do 
Consórcio Nordeste.  “O Consórcio Nordeste não é somente uma instância de 
representatividade política do Nordeste, por meio da qual os governadores posicionam-
se sobre temas de interesse da região e nacionais, mas também se constitui em 
importante instrumento de gestão por intermédio do qual os estados poderão trocar 
experiências e licitar conjuntamente, entre outras ações. Enfim, é um ganho muito 
grande para o povo nordestino”, ressaltou. 
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O evento contou também com a presença dos deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT), 
Cleide Coutinho (PDT), Carlinhos Florêncio (PCdoB), Dr. Yglésio (PDT), Zé Inácio (PT), 
Wendell Lages (PMN), Vinícius Louro (PR), Pastor Cavalcante (PROS), Marco Aurélio 
(PCdoB), Ariston (Avante), Fernando Pessoa (Solidariedade), Zito Rolim (PDT), Daniela 
Tema (DEM) e Helena Duailibe (Solidariedade). 
 
Antes da assinatura do protocolo de intenções, os governadores concederam entrevista 
coletiva à imprensa. Flávio Dino e o governador da Bahia, Rui Costa (PT), eleito por 
unanimidade para presidir o Consórcio por um ano, pronunciaram-se conjuntamente e 
divulgaram a Carta dos Governadores do Nordeste. 
 
Deliberações e posicionamento dos governadores 
 
“É uma imensa alegria para o Maranhão sediar este importante Fórum de Governadores 
do Nordeste, com os nove governadores presentes. Tomamos algumas deliberações de 
muita importância, entre as quais, a criação do Consórcio Nordeste, que é uma forma 
jurídica de parceria, por exemplo, para viabilizar programas, ações, aquisições de 
produtos e serviços nas diversas áreas. Também decidimos nos posicionar sobre alguns 
temas atinentes a nossa conjuntura nacional”, declarou Flávio Dino. 
 
Sobre os temas atinentes à conjuntura nacional, Flavio Dino disse que os governadores 
do Nordeste apoiam o debate da Previdência, extremamente necessário para o país. 
“Porém, desde logo, fizemos questão de consignar pontos que consideramos 
incompatíveis com o diálogo que nós desejamos, notadamente a ideia de tirar da 
Constituição as regras da Previdência Social. Nós também somos contrários ao regime 
de capitalização e manifestamos posição contrária às medidas restritivas contidas na 
proposta de reforma da Previdência, por exemplo, as aposentadorias dos trabalhadores 
rurais e o Benefício de Prestação Continuada (BPC)”, frisou. 
 
Rui Costa complementou: “É um importante instrumento político e jurídico para o 
fortalecimento de nossa região e para melhorar a prestação de serviços públicos aos 
cidadãos. Acreditamos que essa cooperação, assim intensificada, resultará em diversas 
conquistas, como, por exemplo, parcerias para a aquisição de produtos e execução de 
ações conjuntas em áreas como a segurança pública”. 
 
Carta dos governadores do Nordeste 
 
Na Carta, os governadores afirmam, dentre outros pontos, que “no mesmo sentido de 
proteção e promoção dos direitos do povo do Nordeste, sublinhamos que vamos 
dialogar com os 153 deputados federais e 27 senadores dos nossos estados, para que 
não haja qualquer retrocesso quanto a mecanismos essenciais para o desenvolvimento 
regional, notadamente o Banco do Nordeste, a CHESF e a Sudene”. 

 



 

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 participa da primeira reunião de trabalho 

do Encontro dos Governadores do Nordeste 

SITE: http://silviatereza.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 15/03/2019 

Othelino Neto participa da primeira reunião de trabalho do Encontro dos Governadores 
do Nordeste 

 
O evento aconteceu no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a 
participação de outros sete governadores e um vice-governador da região 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na manhã desta quinta-feira (14), da primeira reunião de trabalho 
do Encontro dos Governadores do Nordeste – Gestão 2019-2022. O evento aconteceu 
no Palácio dos Leões, sob a mediação do governador Flávio Dino (PCdoB) e a participação 
de outros sete governadores e um vice-governador da região. 
 
Os nove gestores do Nordeste estão reunidos, em São Luís, para, dentre outros 
compromissos, assinar o protocolo que cria o Consórcio Nordeste. Trata-se de uma 
parceria para melhorar os gastos públicos, levar mais eficiência à gestão e desenvolver 
ações sociais para a população.  
 
Othelino Neto destacou que o encontro promove uma articulação política em benefício 
da região, para que os governadores, de forma unida e organizada, estabeleçam ações 
essenciais para o desenvolvimento do Nordeste. O presidente da Alema também 
ressaltou a importância da assinatura do protocolo para a criação do Consórcio 



 

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 

Nordeste, que promoverá mais economia, cooperação, investimentos, projetos 
conjuntos e troca de tecnologia e conhecimento entre os nove estados da região. 
 
“É através desse consórcio que serão estabelecidas políticas e diversas ações de gestão 
em comum, além de uma articulação política para que o Nordeste não seja prejudicado, 
não sofra retaliações e nem perdas na relação com o Governo Federal. Mas, que seja 
reconhecido pela sua importância, densidade populacional e pelas carências históricas, 
que fazem com que o Nordeste mereça uma atenção toda especial”, frisou. 
 
O governador do Piauí, Washington Dias (PT), afirmou que a criação do consórcio é um 
momento histórico não só para a Região Nordeste, mas para todo o Brasil. “Sob a 
liderança do nosso governador Flávio Dino, temos a oportunidade de inovar com uma 
alternativa especial para o Nordeste, com a implantação do Consórcio Nordeste, uma 
ideia que vem sendo trabalhada com muitas mãos, cabeças e bastante empenho. Se 
torna realidade aqui, em São Luís do Maranhão, e vai permitir essa integração, essa 
capacidade de respostas em áreas essenciais, como segurança, saúde, educação e 
infraestrutura”, completou. 
 
“Aqui são tomadas decisões, de forma colegiada, daquilo que é importante para a região. 
Através dos governadores, nós iremos, aqui, definir o posicionamento que nós 
levaremos, na maioria das vezes, ao Governo Federal, nos posicionando sobre diversos 
projetos do próprio governo e dos interesses da região”, completou João Azevêdo (PSB), 
governador da Paraíba. 
 
Também estão presentes os governadores Paulo Câmara (Pernambuco); Rui Costa 
(Bahia); Belivaldo Chagas (Sergipe); Fátima Bezerra (Rio Grande do Norte); Camilo 
Santana (Ceará); além do vice-governador de Alagoas, Luciano Barbosa, representando 
o governador Renan Filho. 
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Othelino participa da solenidade de criação do Consórcio Nordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, na 
tarde desta quinta-feira (14), no Palácio dos Leões, da solenidade de assinatura do 
protocolo que resultará na criação do Consórcio Nordeste. 
 
Como anfitrião, coube ao governador Flávio Dino (PCdoB) presidir a solenidade, que 
contou com a participação dos nove governadores da região Nordeste, vice-
governadores, parlamentares estaduais e federais (da bancada maranhense), prefeitos, 
secretários e autoridades dos demais poderes. 
 
Para Othelino Neto, o Maranhão viveu um dia histórico e de fundamental importância, 
ao sediar o Fórum de Governadores do Nordeste, que decidiu sobre a criação do 
Consórcio Nordeste.  “O Consórcio Nordeste não é somente uma instância de 
representatividade política do Nordeste, por meio da qual os governadores posicionam-
se sobre temas de interesse da região e nacionais, mas também se constitui em 
importante instrumento de gestão por intermédio do qual os estados poderão trocar 
experiências e licitar conjuntamente, entre outras ações. Enfim, é um ganho muito 
grande para o povo nordestino”, ressaltou. 
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Zé Inácio afirma que ‘assassino de Marielle estava no quintal de Bolsonaro’ 

 
 
O deputado Zé Inácio usou a tribuna da Assembleia esta terça-feira (12) para dar 
destaque à prisão de dois suspeitos de envolvimento no assassinato da vereadora do Rio 
de Janeiro Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes. O crime completará um ano 
no dia 14 deste mês. 
 
O deputado destacou a relação do caso com a milícia do Rio de Janeiro e a estreita 
proximidade dos suspeitos com o clã Bolsonaro. “Esse crime tem uma relação muito 
estreita com as milícias do Rio de Janeiro. E eu faço questão de relatar também que o 
ex-policial militar Élcio Queiroz ostenta em seu perfil no Facebook uma foto sorridente 
ao lado do atual presidente Jair Bolsonaro, o que pode não significar nada, mas que 
revela o motivo da lentidão nas investigações para que esse crime não interferisse no 
processo eleitoral do ano passado”, disse o parlamentar. 
 
Zé Inácio também destacou o fato de um dos acusados ser vizinho do atual presidente 
em um condomínio de luxo na Barra da Tijuca. “Quanto ao policial militar reformado 
Ronier Lessa, apontado como autor dos 13 disparos que mataram Marielle e Anderson, 
ele mora no mesmo condomínio de Jair Bolsonaro. Isto é, as digitais do crime estão no 
quintal do atual presidente”, afirmou Zé Inácio. 
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O parlamentar finalizou seu discurso ressaltando a importância dessas prisões e 
afirmando que, apesar da lentidão nas investigações, algumas respostas começam a ser 
dadas. “É preciso ir além, resolver o caso, dar resposta não só àqueles que assassinaram, 
apertaram o gatinho, conduziram o veículo e se empreenderam em fuga, mas identificar 
quem são os mandantes do crime, porque não se trata apenas de um assassinato de uma 
vereadora, mas sim de uma tentativa de calar a voz de uma parlamentar negra, 
defensora das minorias, que era a voz das periferias, portanto um atentado contra o 
Estado Democrático de Direito”, disse. 
 
Zé Inácio também exigiu que a investigação vá além da prisão dos suspeitos do 
assassinato, identificando quem é ou quem são os mandantes deste brutal crime 
político. “Exijo, como Deputado e cidadão brasileiro, que essa investigação vá além dos 
executores, que cheguem aos mandantes, porque é inadmissível que no Brasil 
convivamos com a possibilidade de ter ainda lideranças políticas, parlamentares, 
defensores dos direitos humanos assassinados ou exilados em outro país por 
defenderem seus ideais”, concluiu. 
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Othelino Neto lidera deputados em ato de apoio ao Fórum de Governadores 

 
Othelino Neto e deputados com o governador Flávio Dino, no Palácio dos Leões 

 
Para se tornar uma realidade, o Consórcio Nordeste terá de ser respaldado pela 
Assembleia Legislativa. E pelo que ficou bem claro durante a reunião do Fórum de 
Governadores, o parlamento estadual vai respaldar o projeto. Numa manifestação 
explícita de apoio, o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), fez 
questão de atender ao convite do governador Flávio Dino e foi ao Palácio dos Leões com 
um expressivo grupo de deputados que integram a bases do Governo, todos 
demonstrado muito boa vontade em relação ao documento, e declarando apoio ao novo 
governo 
 
O presidente do Poder Legislativa enxergou no Fórum de Governadores do Nordeste 
uma iniciativa de importância fundamental para melhorar o desenvolvimento regional, 
principalmente se for levada em cinta a posição do Governo Federal. “O Consórcio 
Nordeste não é somente uma instância de representatividade política do Nordeste, por 
meio da qual os governadores posicionam-se sobre temas de interesse da região e 
nacionais, mas também constitui importante instrumento de gestão por intermédio do 
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qual os estados poderão trocar experiências e licitar conjuntamente, entre outras ações. 
Enfim, é um ganho muito grande para o povo nordestino”, ressaltou. 
 
O evento contou também com a presença dos deputados estaduais Rafael Leitoa (PDT), 
Cleide Coutinho (PDT), Carlinhos Florêncio (PCdoB), Dr. Yglésio (PDT), Zé Inácio (PT), 
Wendell Lages (PMN), Vinícius Louro (PR), Pastor Cavalcante (PROS), Marco Aurélio 
(PCdoB), Ariston (Avante), Fernando Pessoa (Solidariedade), Zito Rolim (PDT), Daniela 
Tema (DEM) e Helena Duailibe (Solidariedade). 

 

 


