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Foto: Reprodução 

 
Governador em exercício, o deputado Othelino Neto (PCdoB) concedeu entrevista 
exclusiva ao blog no Palácio dos Leões. Durante a conversa, Othelino disse que defende 
a unidade do grupo político liderado pelo governador Flávio Dino nas eleições do 
próximo ano e afirmou que pretende disputar um cargo majoritário em 2022 (senado 
federal). 
 

 
 
Veja no vídeo acima a íntegra da entrevista. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rEM6jAeyhGQ
https://www.youtube.com/watch?v=rEM6jAeyhGQ
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Governador em exercício, Othelino Neto sanciona leis contemplando o Tribunal de 
Justiça e o Ministério Público 

 
 
O governador em exercício, Othelino Neto, sancionou projeto de lei que institui o Dia 
Estadual do Ministério Público – 15 de Maio. A data marca ocasião histórica para a 
instituição, que neste mesmo dia, no ano de 1967, teve implementada a Procuradoria 
Geral de Justiça do Estado (PGE). Participaram da solenidade de assinatura da lei, o 
presidente do Ministério Público do Maranhão (MPMA), Luiz Gonzaga, que parabenizou 
a iniciativa. O evento ocorreu na manhã desta quinta-feira (15), no Salão de Atos do 
Palácio dos Leões. 
 
“É uma forma de homenagear uma instituição importante para a defesa dos direitos e 
interesses da sociedade. Tive a satisfação de presidir a sessão que aprovou o projeto de 
lei e agora, tornando-a concreta nesta solenidade e na presença do procurador-geral de 
Justiça”, pontuou o governador em exercício, Othelino Neto. A sanção marca ainda o 
jubileu do Ministério do Público do Maranhão, que completou 50 anos. 
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Na avaliação do presidente do Ministério Público do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins 
Coelho, a instituição da data reflete o reconhecimento da importância da instituição para 
o Estado. “É um momento histórico e a data muito representativa por marcar o início da 
autonomia do órgão. A partir de então, passamos a ter um procurador-geral 
representando o Ministério Público e a sociedade. Havia uma resolução tratando deste 
dia e agora temos uma lei que se integra ao calendário estadual. Muito nos honra essa 
deferência”, reforçou. 
 
Outro momento marcante para a instituição, data de 1988, quando foi definida a chefia 
do MPMA como membro da carreira, sendo eleita à época a Elimar Figueiredo como 
primeira procuradora-geral. Presentes à solenidade, os secretários de Estado de 
Comunicação e Articulação Política (Secap), Rodrigo Lago e da Casa Civil, Marcelo 
Tavares; diretor de Comunicação da Assembleia, Edwin Jinkings; o procurador-geral do 
Estado, Rodrigo Maia; e os deputados estaduais Marco Aurélio, Edivaldo Holanda e 
Rubens Pereira. 
 
Sanção ao Tribunal de Justiça 
 
Integrando a agenda da manhã, Othelino Neto sancionou ainda projeto de lei definindo 
o fracionamento das férias dos juízes. “São dois atos importantes a órgãos que têm 
importância fundamental para o andamento da justiça no Estado. Agora, ao poder 
Judiciário, sancionando esta lei de interesse ao órgão. São momentos marcantes desta 
primeira manhã na função de governador em exercício do Maranhão”, destacou 
Othelino Neto. Na ocasião citou, ainda, outros projetos em prol do TJ, que devem ser 
sancionados brevemente. 
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O presidente do Tribunal de Justiça, José Figueiredo dos Anjos, destacou o momento 
impar e mais uma demonstração inequívoca da harmonia dos poderes constituídos do 
Estado. “Os poderes Executivo, Legislativo e Judiciário estão irmanados e refiro também 
especialmente ao deputado Othelino Neto e agora, governador em exercício, não apenas 
como autoridade instituída, mas como amigo pelo qual tenho apreço. Essa lei sancionada 
vai contribuir positivamente para a prestação jurisdicional”, reiterou o magistrado. 
 
A lei define o fracionamento das férias dos juízes. Antes, o magistrado ficava trinta dias 
fora da jurisdição, agora, terá a opção de fracionar, ficando no mínimo dez dias ausente 
e nos demais dias, podendo agilizar processos e outras atividades. Estiveram presentes 
a solenidade o presidente da Associação dos Magistrados (AMMA), juiz Ângelo Santos; 
o diretor-geral do TJMA, Mário Lobão; os secretários de Estado de Comunicação e 
Articulação Política (Secap), Rodrigo Lago e da Casa Civil, Marcelo Tavares; e o 
procurador-geral do Maranhão, Rodrigo Maia. Othelino Neto, que é presidente da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, está como governador interino até esta sexta-feira 
(17). 
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Governador em exercício Othelino Neto recebe deputados e reforça união entre os 
Poderes 

O governador em exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto, cumpriu ampla 
agenda institucional na manhã desta quinta-feira (16). Ao assumir a gestão estadual, ele 
destacou que vai dar continuidade à normalidade das atividades administrativas do 
Estado. 
 
“Nestes dois dias, manteremos a normalidade administrativa, cumprindo o dever 
constitucional de assumir o cargo, na ausência do governador e do vice como presidente 
da Assembleia”. 
 

 
Governador em exercício Othelino Neto em reunião com deputados estaduais 

 
Entre os compromissos, ele recebeu deputados estaduais no Palácio dos Leões. Os 
parlamentares elogiaram o sentido de unidade na relação entre o Poder Legislativo e o 
Governo do Estado. 
 
O deputado César Pires destacou o trabalho do governador em exercício para fortalecer 
a relação e a unidade entre os Poderes. 
 
“Nós hoje temos um cenário de unidade entre a oposição e a situação. Unidade não é 
um aglomerado de deputados lutando por interesses. Unidade é isto: onde não há 
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diferença entre os parlamentares que são e os que não são apoiadores do governo. Isso 
é possível graças a forma como o deputado Otlhelino Neto – agora governador em 
exercício – trata a todos”, destacou Pires. 
 
Para o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, o momento de diálogo com os deputados é 
importante para a garantia constitucional e fortalecimento da representação popular. 
 
“O deputado Othelino está no exercício do cargo de governador porque foi eleito pelo 
povo para o exercício do mandato e eleito pelos pares para presidir a Assembleia 
Legislativa. Por isso, assume de forma legítima. Essa unidade mostra a proximidade entre 
os poderes executivo e legislativo. O Legislativo nos ajuda a governar, levando sempre 
em consideração o interesse público”. 
 
Lei sancionada 
 
No encontro com os deputados estaduais, o governador em exercício sancionou lei que 
institui oficialmente o Festejo de Santo Antônio, realizado no município de Balsas, no 
calendário religioso do Maranhão. 
 
A autora do projeto de lei, deputada Andréia Rezende, destacou a importância para o 
turismo religioso maranhense. 
 
“Ao reconhecer essa linda e tradicional festa que já é realizada há muitos anos, o 
presidente Othelino, que nos representa agora como governador, nos dá muito 
orgulho”. 
 
Dia do MP 
 

 
Sanção da lei do Dia Estadual do Ministério Público 
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Mais cedo, em cerimônia com a presença do procurador geral de Justiça, o governador 
em exercício sancionou a Lei que institui o 15 de maio como data de celebração do Dia 
Estadual do Ministério Público. 
 
“Tive a satisfação de presidir a sessão na Assembleia Legislativa que aprovou o projeto 
de lei e hoje tenho a mesma satisfação ao sancioná-la na presença do procurador geral 
de Justiça. É uma forma de homenagear o Ministério Público, uma instituição importante 
para a sociedade”, disse. 
 
O procurador geral de Justiça do Maranhão, Luiz Gonzaga Martins Coelho, destacou o 
momento histórico para a instituição: “Esta é uma data representativa para o Ministério 
Público Estadual. Este marco representa muito na história de autonomia. Nós tínhamos 
uma portaria que instituía esta data, mas agora ela é uma Lei que entra no calendário 
oficial do Estado do Maranhão”, destacou. 
 
O governador em exercício também recebeu o presidente do Tribunal de Justiça do 
Maranhão (TJ-MA), José Joaquim Figueiredo dos Anjos. Na ocasião, o governador 
sancionou lei que altera a estrutura do Poder Judiciário Estadual. 
 
O presidente do TJ-MA destacou o fortalecimento da harmonia entre os poderes ao ser 
recebido pelo governador em exercício. 
 
“Este é um momento ímpar, uma demonstração inequívoca da harmonia entre os três 
Poderes do Estado, especialmente neste momento em que o presidente da Assembleia, 
Othelino Neto, assume o Governo do Estado”, disse o presidente do TJ-MA. 

 

  



 

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: Carlos Brandão em: “na política é preciso fazer gestos”… 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/05/2019 

Paz e entendimento no palácio? 

Enquanto a política nacional está em ebulição, em Brasília, o momento ainda é de paz 
na praça Pedro II, específicamente no Palácio dos Leões. 
 

 
Governistas demostraram maturidade e entendimento 

 
Explico: 
 
De malas e cuias para outra viagem internacional, desta vez para a Europa, Inglaterra, o 
governador Flávio Dino deixou o governo com seu vice, Carlos Brandão. 
 
Mas o vice resolveu viajar, e quem teve que assumir o governo foi o presidente da 
Assembléia Legislativa, deputado Othelino Neto. 
 
A atitude de Brandão, para Othelino, não passou despercebida no meio político, que 
apreciou o acenono entre as duas importantes vertentes que se preparam para os rumos 
políticos com a saída de Flávio Dino, em 2022. 
 
Não é novidade esses acenos aconteçam, aliás, durante os governos Sarneístas, era 
frenquente esse tipo de “trocas” e “acenos”, que demostra certo entrosamento entre os 
políticos do governo. 
 
Que em 2022, o mesmo clima de paz reine entre os dois lados, que os acentos possam 
ser constantes na Pedro II. 
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Rafael Leitoa alerta para privatização do Parque Nacional dos Lençóis proposta por 
Bolsonaro 

 
 
Em tom de preocupação, o deputado Rafael Leitoa (PDT) direcionou seu 
pronunciamento, na manhã desta quarta-feira (14), na Assembleia Legislativa, para 
alertar sobre o processo de privatização de vários parques nacionais em todo o Brasil, 
como proposta do Governo Federal. No Maranhão, a decisão de Bolsonaro atinge 
diretamente o Parque Nacional dos Lençóis, um dos roteiros turísticos mais visitados do 
mundo. 
 
Conforme Rafael Leitoa, o Ministério do Meio Ambiente, com o aval de Bolsonaro, 
pretende ainda em 2019 privatizar 20 unidades de conservação ambiental, com 
destaque para o Parque Nacional dos Lençóis, Chapada dos Guimarães e Jericoacoara. 
Segundo afirmação do ministro Ricardo Salles, a proposta é ceder os espaços à iniciativa 
privada, com foco na exploração turística e o mínimo de ingerência do governo federal. 
 
Rafael Leitoa lembrou o acordo de salvaguarda para uso da Centro de Lançamento de 
Alcântara como norte para as discussões em relação aos Lençóis, principalmente no que 
diz respeito ao deslocamento das comunidades que vivem no Parque. “Nossa 
preocupação é com a defesa dessas famílias. Uma empresa visará o lucro, deixando, 



 

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 

como de costume, o fator humano de lado. Assim como nossas discussões sobre 
Alcântara, faremos o mesmo em relação aos Lençóis. Juntamente com a bancada federal 
executaremos uma discussão ampla e plural, buscando ouvir todos os envolvidos, para 
proteger um dos nossos maiores bens, que é este parque, de belas piscinas naturais e 
dunas”, finalizou Rafael Leitoa. 
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Othelino Neto vistoria obras nesta sexta (17) 

 
 
Nesta sexta-feira (17), o governador em exercício, Othelino Neto cumpre agenda 
vistoriando diversas obras no interior do Estado. Acompanhado de comitiva de 
secretários de Estado, o governador em exercício estará nos municípios de Imperatriz, 
Jenipapo dos Vieiras e Barra do Corda. A agenda tem início às 8h, em Imperatriz, onde 
Othelino Neto e equipe vistoriam as obras de requalificação da Avenida Bernardo Sayão, 
a climatização do Centro de Convenções da cidade, revitalização do calçadão e encerra 
as atividades na solenidade para anúncio dos serviços de recuperação em ruas e 
avenidas de Imperatriz, às 10h, na Câmara Municipal. 
 
Na ocasião, o secretário de Estado da Infraestrutura (Sinfra), Clayton Noleto detalhará o 
apoio que será dado pelo Estado em reforço aos serviços de recuperação de ruas do 
Centro e corredores de ônibus no município. O Governo do Estado possui cinco frentes 
de serviços na cidade. Participam das vistorias deputados estaduais da região, 
secretários de Estado e representantes das agências Extraordinária da Região Tocantina 
e Metropolitana da Região Tocantina (Agemsul). 
 
A agenda também inclui visita às obras da Feira Municipal de Jenipapo dos Vieiras, a 
partir das 11 horas. Em seguida, a partir das 13h, Othelino Neto estará em Barra do 
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Corda, onde irá na Rua Rio Purus e nos bairros Trizidela e Juá para vistoriar obras que 
compreendem uma extensão de 500 metros lineares, trecho que recebe drenagem 
dupla. Os serviços incluem, ainda, duas sessões de tubulação, que garantirão melhor 
escoamento da água, resolvendo o problema histórico dos alagamentos durante o 
período chuvoso. As obras são realizadas pela Secretaria de Estado da Infraestrutura 
(Sinfra). 
 
SERVIÇO: 
 
O QUÊ? Vistoria de obras em municípios maranhenses 
QUANDO? Nesta sexta-feira (17), a partir das 8h 
ONDE? Em Imperatriz, Barra do Corda e Jenipapo dos Vieiras 
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Deputados estaduais reúnem-se com o governador em exercício no Palácio dos Leões 

 
 
Deputados estaduais reuniram-se, nesta quinta-feira (16), com o governador em 
exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), para parabenizá-lo por 
assumir o comando do Estado nos próximos dois dias. 
 
 Acompanhados do presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado 
Glalbert Cutrim (PDT), os parlamentares desejaram sucesso ao governador e destacaram 
a unidade do Parlamento e a relação harmoniosa entre os poderes. 
 
Na ocasião, Othelino Neto também sancionou um projeto de lei, de autoria da deputada 
Andreia Martins Rezende (DEM), que inclui o Festejo de Santo Antônio, do município de 
Balsas, na rota do turismo religioso do Estado do Maranhão. 
 
“Fico muito grato com a presença de todos os deputados, independente da preferência 
partidária de cada um. É um momento importante para mim e para o Maranhão. 
Escolhemos o projeto de lei da deputada Andreia Rezende para que eu tivesse a 
satisfação de sancionar, afinal de contas foi aprovado pela nossa Assembleia, em uma 
sessão presidida por mim, e nada melhor do que, na presença da deputada Andreia, 
sancionar o projeto que ela propôs”, declarou Othelino, destacando que esse momento, 
de forma concreta, mostra a harmonia que existe entre o Legislativo e o Poder Executivo. 
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“E quem ganha com essa harmonia, inclusive determinada pela nossa Constituição 
Federal, é a sociedade, que é quem recebe os benefícios de quando os poderes 
funcionam de forma harmônica”, completou o governador em exercício. 
 
O presidente em exercício da Alema, deputado Glalbert Cutrim, afirmou que o perfil 
conciliador do deputado Othelino Neto agrega todos no Parlamento, garantindo a 
unidade da Casa enquanto presidente do Legislativo e, no comando do governo, não 
seria diferente. “A sua forma de administrar, tanto nas discussões político-partidárias de 
oposição e situação, vemos que deputados de oposição, pela unidade da Casa, pela sua 
habilidade política, estão aqui lhe prestigiando e isso é o que vale a pena. Parabéns e 
sinta-se abraçado pela Casa”, declarou. 
 
A deputada Andreia Martins Rezende, que teve o projeto de lei de sua autoria 
sancionado, também parabenizou e agradeceu ao governador em exercício. “Agradeço 
a cada um dos meus colegas, por terem aprovado o meu projeto por unanimidade. 
Agradeço ao Othelino por essa honra de sancioná-lo e dizer que os grandes líderes, 
quanto mais poder, mais humildade. E você, com certeza, tem mostrado a cada um de 
nós a capacidade de diálogo e está sempre aberto às nossas demandas”, disse. 
 
Unidade e harmonia 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT), líder do Governo na Alema, afirmou que a relação 
harmoniosa que há no Parlamento mostra a relação de irmandade da Casa, e que, hoje, 
o Governo do Estado está em sintonia com o Poder Legislativo. O deputado Wellington 
do Curso (PSDB) também parabenizou o deputado Othelino Neto por esse momento tão 
importante na sua trajetória política. 
 
“Hoje, temos a satisfação de sermos recebidos no Palácio dos Leões, no palácio do povo 
do Maranhão, e desejamos que, nesses próximos dois dias, o governador Othelino tenha 
sabedoria e serenidade para conduzir o nosso estado”, assinalou. 
 
“Aqui estamos, oposição junto com a situação, e unidade é isso, onde não há diferença 
entre os que são governo e os que não são governo. É isso que dignifica os alicerces e os 
patamares para a sua ascensão e eu quero fazer parte da sua história, como estou 
fazendo agora”, declarou o deputado César Pires. 
 
Também estiveram presentes os deputados Hélio Soares (PR); Helena Duailibe (SD); 
Paulo Neto (DEM); Rigo Teles (PV); Ricardo Rios (PDT); Mical Damasceno (PTB); Daniella 
Tema (DEM); Vinicius Louro (PR); Dr. Leonardo Sá (PR); Fernando Pessoa (SD); Dr. Yglésio 
(PDT); Zé Inácio (PT); Felipe dos Pneus (PRTB); Adelmo Soares (PCdoB); e Antônio Pereira 
(DEM); além dos secretários de Estado Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos 
Políticos), Márcio Honaiser (Desenvolvimento Social), Marcelo Tavares (Casa Civil) e Ana 
Mendonça (Mulher). 
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Deputados estaduais reúnem-se com o governador em exercício no Palácio dos Leões 

Deputados estaduais reuniram-se, nesta quinta-feira (16), com o governador em 
exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), para parabenizá-lo por 
assumir o comando do Estado nos próximos dois dias. 
 

 
 
Acompanhados do presidente em exercício da Assembleia Legislativa, deputado Glalbert 
Cutrim (PDT), os parlamentares desejaram sucesso ao governador e destacaram a 
unidade do Parlamento e a relação harmoniosa entre os poderes. 
 
Na ocasião, Othelino Neto também sancionou um projeto de lei, de autoria da deputada 
Andreia Martins Rezende (DEM), que inclui o Festejo de Santo Antônio, do município de 
Balsas, na rota do turismo religioso do Estado do Maranhão. 
 
“Fico muito grato com a presença de todos os deputados, independente da preferência 
partidária de cada um. É um momento importante para mim e para o Maranhão. 
Escolhemos o projeto de lei da deputada Andreia Rezende para que eu tivesse a 
satisfação de sancionar, afinal de contas foi aprovado pela nossa Assembleia, em uma 
sessão presidida por mim, e nada melhor do que, na presença da deputada Andreia, 
sancionar o projeto que ela propôs”, declarou Othelino, destacando que esse momento, 
de forma concreta, mostra a harmonia que existe entre o Legislativo e o Poder Executivo. 
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“E quem ganha com essa harmonia, inclusive determinada pela nossa Constituição 
Federal, é a sociedade, que é quem recebe os benefícios de quando os poderes 
funcionam de forma harmônica”, completou o governador em exercício. 
 
O presidente em exercício da Alema, deputado Glalbert Cutrim, afirmou que o perfil 
conciliador do deputado Othelino Neto agrega todos no Parlamento, garantindo a 
unidade da Casa enquanto presidente do Legislativo e, no comando do governo, não 
seria diferente. “A sua forma de administrar, tanto nas discussões político-partidárias de 
oposição e situação, vemos que deputados de oposição, pela unidade da Casa, pela sua 
habilidade política, estão aqui lhe prestigiando e isso é o que vale a pena. Parabéns e 
sinta-se abraçado pela Casa”, declarou. 
 
A deputada Andreia Martins Rezende, que teve o projeto de lei de sua autoria 
sancionado, também parabenizou e agradeceu ao governador em exercício. “Agradeço 
a cada um dos meus colegas, por terem aprovado o meu projeto por unanimidade. 
Agradeço ao Othelino por essa honra de sancioná-lo e dizer que os grandes líderes, 
quanto mais poder, mais humildade. E você, com certeza, tem mostrado a cada um de 
nós a capacidade de diálogo e está sempre aberto às nossas demandas”, disse. 
 
Unidade e harmonia 
 
O deputado Rafael Leitoa (PDT), líder do Governo na Alema, afirmou que a relação 
harmoniosa que há no Parlamento mostra a relação de irmandade da Casa, e que, hoje, 
o Governo do Estado está em sintonia com o Poder Legislativo. O deputado Wellington 
do Curso (PSDB) também parabenizou o deputado Othelino Neto por esse momento tão 
importante na sua trajetória política. 
 
“Hoje, temos a satisfação de sermos recebidos no Palácio dos Leões, no palácio do povo 
do Maranhão, e desejamos que, nesses próximos dois dias, o governador Othelino tenha 
sabedoria e serenidade para conduzir o nosso estado”, assinalou. 
 
“Aqui estamos, oposição junto com a situação, e unidade é isso, onde não há diferença 
entre os que são governo e os que não são governo. É isso que dignifica os alicerces e os 
patamares para a sua ascensão e eu quero fazer parte da sua história, como estou 
fazendo agora”, declarou o deputado César Pires. 
 
Também estiveram presentes os deputados Hélio Soares (PR); Helena Duailibe (SD); 
Paulo Neto (DEM); Rigo Teles (PV); Ricardo Rios (PDT); Mical Damasceno (PTB); Daniella 
Tema (DEM); Vinicius Louro (PR); Dr. Leonardo Sá (PR); Fernando Pessoa (SD); Dr. Yglésio 
(PDT); Zé Inácio (PT); Felipe dos Pneus (PRTB); Adelmo Soares (PCdoB); e Antônio Pereira 
(DEM); além dos secretários de Estado Rodrigo Lago (Comunicação Social e Assuntos 
Políticos), Márcio Honaiser (Desenvolvimento Social), Marcelo Tavares (Casa Civil) e Ana 
Mendonça (Mulher). 
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quer disputar cargo majoritário em 2022 
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Othelino Neto confirma a informação do Blog de que quer disputar cargo majoritário em 
2022 

Dois dias depois do blog informar que o presidente da Assembleia Legislativa licenciado, 
deputado Othelino Neto, deve ser o candidato a senador nas prováveis chapas 
encabeças por Weverton Rocha ou Carlos Brandão. Ontem o governador em exercício 
confirmou que pretende disputar um cargo na chapa majoritária em 2022. 
 

 
 
Como o Blog do Luis Cardoso antecipou (reveja aqui), Othelino Neto tem o apoio dos 
seus pares, do próprio governador e das principais lideranças políticas do Maranhão, a 
exemplo dos senadores Weverton Rocha e Eliziane Gama. Político habilidoso, defende e 
prática com maestria a unidade do seu grupo. 
 
As chances de Othelino sair candidato a senador pelo grupo do governador são reais e 
ficam mais nítidas. Ocorre que no grupo existem dois candidatos a governador, o vice 
Carlos Brandão e o senador Weverton Rocha. Qualquer um que for confirmado 
candidato único, o convite para Othelino disputar o Senado já foi lançado. 
 
Além disso, dificilmente Flávio Dino perderá a chance que tem de disputar a presidência 
da República em 2022. Então, a disputa pelo Senado vai cair no colo de Othelino Neto. 
O titular do blog não é vidente, mas já acertou muitas previsões no campo político, 
inclusive nacional. 

 

https://luiscardoso.com.br/politica/2019/05/othelino-deve-ser-o-candidato-a-senador-do-grupo-de-flavio-dino/
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Governador em exercício Othelino Neto sanciona leis aprovadas pela Assembleia 

Em seu primeiro ato administrativo, o governador em exercício do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), sancionou, nesta quinta-feira (16), duas importantes leis 
aprovadas pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma delas institui o dia 15 de maio 
como o Dia Estadual do Ministério Público do Maranhão e a outra altera artigos da Lei 
Complementar nº 14, que dispõe sobre o Código de Divisão e Organização Judiciárias. 
 

 
 
Othelino Neto destacou que, durante os dois dias no comando do Governo do 
Maranhão, seu papel principal será o de manter a normalidade administrativa, a 
estabilidade do Estado e a garantia da continuidade dos serviços públicos, na ausência 
do governador Flávio Dino e do vice, Carlos Brandão. 
 
O governador em exercício também afirmou que as sanções das leis do Ministério 
Público e do Judiciário são marcantes, uma vez que reforçam a relação harmônica e 
respeitosa entre os poderes constituídos. 
 
“Dois momentos importantes. O primeiro ato, sancionando a lei que institui o Dia 
Estadual do Ministério Público, no dia 15 de maio, é uma deferência e uma homenagem 
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ao Ministério Público, que tem uma importância fundamental no sentido de defender os 
interesses da sociedade. Recebi, também, a visita de cortesia do presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador José Joaquim, acompanhado do presidente da Associação dos 
Magistrados, juiz Ângelo Santos, onde agradeci a atenção e a deferência da visita e, na 
oportunidade, sancionei uma lei de interesse do Poder Judiciário”, assinalou. 
 
“É um momento histórico, pois a data 15 de maio é representativa para o Ministério 
Público, porque nós tivemos, a partir de 1967, na Constituição Estadual, instituída a 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado. Este marco representa muito, pois foi o início 
da autonomia do Ministério Público. Nós tínhamos uma resolução, que instituía esse dia, 
mas, hoje, passou a ser lei, entrando para o calendário do estado do Maranhão”, afirmou 
o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. 
 
“Mais uma demonstração inequívoca da harmonia dos poderes constituídos do Estado, 
o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Especialmente, ao eminente presidente da 
Assembleia, deputado Othelino, a quem tenho um carinho muito grande, não só como 
autoridade constituída, como um amigo fraterno”, completou o desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do TJMA. 
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Governador em exercício é fruto direto da mudança de paradigma político que se deu 
no estado e que encorajou jovens sem berços e sem sobrenomes ao jogo do poder 

 
FRUTOS DA RENOVAÇÃO POLÍTICA REUNIDOS NA MESMA MESA: Rodrigo Lago, Edivaldo Júnior, Othelino Neto e  
Osmar Filho 

 
Editorial 
 
Se há uma coisa que se pode destacar de positivo nas mudanças de paradigma é a 
alternância que ele proporciona em todas as instâncias. 
 
Exemplo desta alternância foi vivenciada em síntese, nesta quinta-feira, 16, quando o 
poder central no Maranhão mudou de mãos – ainda que de forma simbólica – elevando 
jovens à condição de chefes de poder, história que os ciclos políticos vividos no estado 
jamais proporcionariam. 
 
Desde 2006, quando ele próprio entrou na política, abandonando a magistratura, o 
agora governador Flávio Dino abriu uma espécie de porteira, por onde passaram 
inúmeros outros homens e mulheres, jovens e maduros. 
 
E ao longo destes 13 anos, o retrato político do estado mudou completamente de mãos 
em todos o seus aspectos. 
 
Mas neste aspecto, é preciso fazer uma referência histórica: a ex-governadora Roseana 
Sarney – ela também, assim como Dino, fruto da elite política maranhense – já havia 
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tentado essa renovação, a partir do seu segundo mandato, em 2008, que revelou outras 
lideranças, como Max Barros, César Pires, João Abreu, Luis Fernando Silva e Roberto 
Costa, para lembrar alguns. 
 

 
OS BAILES QUATROCENTÕES DO PODER; espaços divididos para poucos em um Maranhão de castas e sobrenomes 

 
Mas só a partir da disputa de Flávio Dino em São Luís, em 2008, esse processo de 
mudança se consolidou de vez. 
 
A própria nominata dos que pretendem disputar a Prefeitura de São Luís em 2020 é a 
essência clara da renovação atual na política maranhense. 
 
Se Eduardo Braide (PMN) lidera a corrida – ele um filho de político tradicional que se 
aposentara há quase 10 anos – a maioria dos demais postulantes à sucessão do prefeito 
Edivaldo Júnior (PDT) são nomes recentes da política, que só ascenderam a partir da 
renovação construída no estado. 
 
São frutos desta mudança de paradigmas não apenas o atual governador e o prefeito da 
capital, mas também os três senadores maranhenses – Roberto Rocha (PSDB), Weverton 
Rocha (PDT) e Eliziane Gama (Cidadania) – os presidentes da Assembleia Legislativa e da 
Câmara Municipal, Othelino Neto (PCdoB) e Osmar Filho (PDT), respectivamente, além 
de deputados federais e estaduais, vereadores e prefeitos no interior. 
 
O próprio vice-governador Carlos Brandão (PRB), apesar de estar em uma geração acima 
dos demais, também é fruto da renovação que vem varrendo o Maranhão político há 
pelo menos duas décadas. 
 
Ele dificilmente teria oportunidades que hoje tem, se continuasse no processo de cartas 
marcadas e “duques” nomeados a dedo para os principais postos de poder. 
 



 

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 

 
 
PIRÂMIDE SOCIAL EGÍPCIA SERVIA DE BASE NO MARANHÃO HISTÓRICO para a divisão 
do poder entre governistas e oposicionistas 
 
É claro que o processo que se vive hoje ainda mantém em evidência filhos e filhas, 
esposas e esposos, sobrinhos e netos dos que dividiram o poder por longos anos. 
 
Alguns, hoje príncipes sem reinado; outros, construindo o próprio reino. 
 
Mas a mudança que hoje brinda o estado com um Othelino Neto no exercício do governo 
deu à vida política também nomes como o de Weverton Rocha, Eliziane Gama (PPS), 
Fábio Câmara, Bira do Pindaré, Batista Matos, Wellington do Curso, Duarte Júnior, Dr. 
Yglésio, Cézar Bombeiro, Professor Sá Marques, Beto Castro dentre outros. 
 
Gente comum, que sonhou com um espaço na política, foi atrás e conseguiu. 
 
Mesmo sem sobrenome tradicional, mesmo sem fazer parte da elite quatrocentona que 
dividia os espaços de poder. 
 
Flávio Dino é, ele próprio, fruto desta elite quatrocentona, embora renegue as origens 
elitizadas no Palácio dos Leões dos anos 70. 
 
Mas a partir dele o Maranhão conseguiu dar um passo adiante, iniciando um processo 
de renovação que – se ainda não dá espaço para todos – pelo menos permite a todos 
sonhar. 
 
Sonhos que ficarão ainda mais evidentes em 2020. 
 
E, sobretudo, a partir de 2022… 
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Presidente da Assembleia está no exercício do comando do estado e recebeu chefes de 
poder, colegas parlamentares e várias autoridades neste primeiro dia de mandato 

 
O GOVERNADOR EM EXERCÍCIO, OTHELINO NETO, ASSINOU VÁRIAS LEIS durante o primeiro dia  
no Palácio dos Leões 

 
O governador em exercício Othelino Neto (PCdoB) teve uma agenda digna de chefe do 
poder estadual nesta quinta-feira, 16. Ele está no comando do estado desde as primeiras 
horas, teve diversas audiências e assinou vários atos no Palácio dos Leões. 
 

 
COM O PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA OTHELINO NETO CONVERSOU SOBRE LEIS  
importantes para o estado 
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Othelino esteve com o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos, sancionou leis aprovadas pela Assembleia e conversou sobre o 
Maranhão. 
 

 
OS COLEGAS DE ASSEMBLEIA FORAM EM PESO AO PALÁCIO DOS LEÕES, numa demonstração de prestígio  
sem precedentes de um presidente de Assembleia 

 
O governador em exercício também recebeu neste primeiro dia os colegas deputados 
estaduais, que participaram de uma audiência conjunta, na sala de reuniões do Palácio 
dos Leões. 
 

 
A REUNIÃO COM O PREFEITO EDIVALDO JÚNIOR E COM O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL, Osmar Filho, 
as eleições de 2020 não poderia deixar de ser tratada 

 
Já na parte da tarde, Othelino Neto recebeu o prefeito de São Luís, Edivaldo Júnior, e o 
presidente da Câmara Municipal, Osmar Filho (ambos do PDT); e o assunto não podia ser 
outro; política e eleições. 
 
Mas esta é uma outra história… 

 



 

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: Glalbert Cutrim assume presidência da Assembleia… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/05/2019 

Deputado substitui ao titular Othelino Neto, que está no exercício do Governo do Estado 
até o fim desta sexta-feira, 17 

 
 
O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) assumiu nesta quinta-feira, 16, o comando 
da Assembleia Legislativa. 
 
Ele ficará no posto até o fim desta sexta-feira, 17, em substituição ao titular Othelino 
Neto (PCdoB), que ora exerce o comando do Governo do Estado. 
 
– Em cumprimento ao que estabelece o regimento interno, estaremos até amanhã, 
como presidente em exercício da Assembleia Legislativa. Assim como tem sido, 
manteremos a harmonia e o ritmo de trabalho, voltado sempre para garantir o bom 
trabalho desta casa. Aproveito a oportunidade e parabenizo o companheiro Othelino 
Neto que assumiu hoje, interinamente o Governo do Estado –  Glalbert Cutrim 
 

 
No exercício da presidência, Glalbert reuniu assessores e parlamentares e comandou a sessão  
desta quinta-feira, 16. 
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Governador em exercício recebe a visita do Prefeito de São Luís e do presidente da 
Câmara Municipal 

 
Othelino recebeu a visita de cortesia do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e do presidente da  
Câmara Municipal, vereador Osmar Filho 

 
O governador em exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a 
visita de cortesia do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e do presidente 
da Câmara Municipal, vereador Osmar Filho (PDT), nesta quinta-feira (16), no Palácio dos 
Leões. O secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, 
também acompanhou a visita. 
 
“São dois importantes agentes políticos do nosso estado, um que comanda a nossa 
capital e outro que preside a Câmara de São Luís. Tivemos uma agradável conversa sobre 
São Luís, a política e é muito gratificante receber esses amigos e aliados”, afirmou 
Othelino Neto. 
 
O vereador Osmar Filho ressaltou que, desde o início da sua carreira política, tem voltado 
as suas ações para a cidade de São Luís e, agora, não foi diferente. “Discutimos a situação 
de São Luís, políticas públicas a serem implementadas, em parceria do Governo com a 
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Prefeitura, e a Câmara, na condição de representante da população, também 
participando dessa interlocução. A gente se sente muito feliz com o que ouvimos do 
governador Othelino”, assinalou o presidente da Câmara de São Luís. 
 
“Trouxemos o nosso abraço ao querido amigo Othelino Neto, que exerce, interinamente, 
o Governo do Estado. Conversamos um pouco sobre política, sobre o trabalho que o 
governador Flávio Dino vem fazendo no estado do Maranhão e dando continuidade a 
uma série de ações”, completou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 
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Assembleia promulga lei do deputado Zé Inácio que contempla pessoas transexuais 

 
Zé Inácio diz que a lei dá um exemplo para o país em termos de garantia de direitos aos transexuais 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou a 
Lei nº 11.021, fruto de um projeto do deputado Zé Inácio (PT), que garante o nome social 
às pessoas transexuais. 
 
A lei assegura o reconhecimento e a ampliação dos direitos da população LGBT que, 
segundo o deputado Zé Inácio, necessita ter suas garantias constitucionais preservadas, 
evitando os constantes constrangimentos registrados quando se nomina uma pessoa 
com um nome masculino, enquanto, na verdade, esta mesma pessoa se denomina do 
sexo feminino ou vice-versa. 
 
“Este nosso Projeto de Lei, agora sancionado sob a forma de Lei, que permite o uso do 
nome social, dá um exemplo para o país em termos de garantia de direitos e nós fazemos 
parte desse processo com muito orgulho. Então, agora a população LGBT pode ir a 
qualquer órgão público, estrutura do Governo Estado e se apresentar com seu nome 
social. Uma grande conquista do movimento social instrumentalizada pelo nosso 
mandato”, ressaltou o deputado Zé Inácio. 
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Ele observou que o aumento significativo do número de violações dos direitos humanos, 
denunciadas ao Poder Público é extremamente preocupante e exige uma postura firme 
e comprometida, não só do Governo Federal, como também dos Governos Estaduais e 
Municipais, dos demais Poderes da República, da sociedade civil e de cada cidadão e 
cidadã individualmente. 
 
“Este projeto de lei de nossa autoria, que agora se tornou lei, porque o deputado 
Othelino, presidente desta Casa, promulgou a lei que cria o nome social, o direito ao uso 
do nome social, agora é uma realidade no estado do Maranhão. Portanto, nesse aspecto, 
o Maranhão dá um importante passo na luta contra a discriminação que assola a 
população LGBT em todo o país, e o Maranhão diz não à discriminação desse importante 
segmento da sociedade que é estigmatizada e discriminada. É uma população vulnerável 
que precisa ter o olhar do poder público para que esse direito seja reconhecido”, 
assinalou Zé Inácio. 
 
Ele frisou que seu projeto de lei agora está publicado, sob a forma de lei, no Diário Oficial 
do Estado. 
 
“Agora, as pessoas do grupo LGBT podem se utilizar do nome social em qualquer 
repartição pública vinculada aos órgãos da estrutura do governo do estado. Não há mais 
necessidade de se utilizar de uma ação judicial para fazer retificação a fim de ter o direito 
de usar o nome social. Com a aprovação dessa lei, a população LGBT do estado do 
Maranhão vai poder chegar a qualquer repartição pública e preencher um formulário, 
um cadastro com o nome social e não necessariamente somente se utilizando do nome 
civil”, discursou Zé Inácio. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, o deputado disse que “é um avanço que o Maranhão 
nesse momento dá um grande passo e é necessário que os órgãos da administração 
pública estadual se adequem a essa nova realidade, sempre buscando garantir este 
importante direito da pessoa tran. Uma conquista histórica para o Maranhão, que torna 
o nosso Estado uma referência na luta por igualdade de direitos e no combate à 
homofobia e a todo e qualquer tipo de preconceito”, ressaltou Zé Inácio. 
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Prefeito Edivaldo e Presidente da Câmara Municipal visitam Governador em Exercício 

 
 
O governador em exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu a 
visita de cortesia do prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Júnior (PDT), e do presidente 
da Câmara Municipal, vereador Osmar Filho (PDT), nesta quinta-feira (16), no Palácio dos 
Leões. O secretário de Estado de Comunicação Social e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago, 
também acompanhou a visita. 
 
“São dois importantes agentes políticos do nosso estado, um que comanda a nossa 
capital e outro que preside a Câmara de São Luís. Tivemos uma agradável conversa sobre 
São Luís, a política e é muito gratificante receber esses amigos e aliados”, afirmou 
Othelino Neto. 
 
O vereador Osmar Filho ressaltou que, desde o início da sua carreira política, tem voltado 
as suas ações para a cidade de São Luís e, agora, não foi diferente.  “Discutimos a situação 
de São Luís, políticas públicas a serem implementadas, em parceria do Governo com a 
Prefeitura, e a Câmara, na condição de representante da população, também 
participando dessa interlocução. A gente se sente muito feliz com o que ouvimos do 
governador Othelino”, assinalou o presidente da Câmara de São Luís. 
 
“Trouxemos o nosso abraço ao querido amigo Othelino Neto, que exerce, interinamente, 
o Governo do Estado. Conversamos um pouco sobre política, sobre o trabalho que o 
governador Flávio Dino vem fazendo no estado do Maranhão e dando continuidade a 
uma série de ações”, completou o prefeito Edivaldo Holanda Júnior. 
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Governador em Exercício Othelino Neto recebe Deputados e Reforça União entre os 
Poderes 

 
 
O governador em exercício do Maranhão, deputado Othelino Neto, cumpriu ampla 
agenda institucional na manhã desta quinta-feira (16). Ao assumir a gestão estadual, ele 
destacou que vai dar continuidade à normalidade das atividades administrativas do 
Estado. 
 
“Nestes dois dias, manteremos a normalidade administrativa, cumprindo o dever 
constitucional de assumir o cargo, na ausência do governador e do vice como presidente 
da Assembleia”. 
 
Entre os compromissos, ele recebeu deputados estaduais no Palácio dos Leões. Os 
parlamentares elogiaram o sentido de unidade na relação entre o Poder Legislativo e o 
Governo do Estado. 
 
O deputado César Pires destacou o trabalho do governador em exercício para fortalecer 
a relação e a unidade entre os Poderes. 
 
“Nós hoje temos um cenário de unidade entre a oposição e a situação. Unidade não é 
um aglomerado de deputados lutando por interesses. Unidade é isto: onde não há 
diferença entre os parlamentares que são e os que não são apoiadores do governo. Isso 
é possível graças a forma como o deputado Otlhelino Neto – agora governador em 
exercício – trata a todos”, destacou Pires. 
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Para o chefe da Casa Civil, Marcelo Tavares, o momento de diálogo com os deputados é 
importante para a garantia constitucional e fortalecimento da representação popular. 
 
“O deputado Othelino está no exercício do cargo de governador porque foi eleito pelo 
povo para o exercício do mandato e eleito pelos pares para presidir a Assembleia 
Legislativa. Por isso, assume de forma legítima. Essa unidade mostra a proximidade entre 
os poderes executivo e legislativo. O Legislativo nos ajuda a governar, levando sempre 
em consideração o interesse público”. 
 
Lei sancionada 
 
No encontro com os deputados estaduais, o governador em exercício sancionou lei que 
institui oficialmente o Festejo de Santo Antônio, realizado no município de Balsas, no 
calendário religioso do Maranhão. 
 
A autora do projeto de lei, deputada Andréia Rezende, destacou a importância para o 
turismo religioso maranhense. 
 
“Ao reconhecer essa linda e tradicional festa que já é realizada há muitos anos, o 
presidente Othelino, que nos representa agora como governador, nos dá muito 
orgulho”. 
 
Mais cedo, em cerimônia com a presença do procurador geral de Justiça, o governador 
em exercício sancionou a Lei que institui o 15 de maio como data de celebração do Dia 
Estadual do Ministério Público. 
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Governador em exercício discute ações de moradia e parcerias para São Luís 

 
Outro assunto abordado nas reuniões foi o programa de habitações do Governo do Estado executado pela Secid 

 
O governador em exercício Othelino Neto recebeu, na tarde de quinta-feira (16), no 
Palácio dos Leões, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o presidente da 
Câmara dos Vereadores, Osmar Filho; o secretário de Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid), Rubens Junior, e o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, 
Rodrigo Lago. Além das visitas de cortesia, nas reuniões eles discutiram detalhes sobre 
os programas de moradia do Governo do Estado, além das ações específicas voltadas 
para São Luís. 
 
“Recebo com muita alegria a visita do presidente da Câmara e do prefeito, dois 
importantes agentes políticos do Estado, um comanda a nossa capital; o outro, a 
Câmara”, destacou o governador em exercício. 
 
Edivaldo Holanda Júnior destacou a aproximação entre governo estadual e município: 
“O deputado assume interinamente e nós viemos aqui trazer um abraço e também 
conversar um pouco sobre política, sobre o grande trabalho que o governador Flávio 
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Dino vem fazendo no Estado do Maranhão, dando continuidade a uma série de ações 
também para São Luís”, comentou. 
 
O presidente da Câmara, Osmar Filho, também falou das ações do governo e da 
representação popular na reunião. “Sabemos que, desde o começo de sua atuação 
política, há ações para a cidade de São Luís e agora não foi diferente. Discutimos a 
situação da capital, as políticas públicas a serem implementadas pelo governo em 
parceria com a Prefeitura e a Câmara e, na condição de representante da população, 
também participamos dessa interlocução. Nos sentimos muito felizes com o que 
ouvimos do governador Othelino”, declarou o presidente da Câmara. 
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Governador em exercício Othelino Neto sanciona leis aprovadas pela Assembleia 

 
Othelino Neto destacou que, durante os dois dias no comando do Governo do Maranhão, seu papel principal 
será o de manter a normalidade administrativa, a estabilidade do Estado e a garantia da continuidade dos  
serviços públicos, na ausência do governador Flávio Dino e do vice, Carlos Brandão. 

 
Em seu primeiro ato administrativo, o governador em exercício do Maranhão, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), sancionou, nesta quinta-feira (16), duas importantes leis 
aprovadas pela Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma delas institui o dia 15 de maio 
como o Dia Estadual do Ministério Público do Maranhão e a outra altera artigos da Lei 
Complementar nº 14, que dispõe sobre o Código de Divisão e Organização Judiciárias. 
 
“Dois momentos importantes. O primeiro ato, sancionando a lei que institui o Dia 
Estadual do Ministério Público, no dia 15 de maio, é uma deferência e uma homenagem 
ao Ministério Público, que tem uma importância fundamental no sentido de defender os 
interesses da sociedade. Recebi, também, a visita de cortesia do presidente do Tribunal 
de Justiça, desembargador José Joaquim, acompanhado do presidente da Associação dos 
Magistrados, juiz Ângelo Santos, onde agradeci a atenção e a deferência da visita e, na 
oportunidade, sancionei uma lei de interesse do Poder Judiciário”, assinalou. 
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“É um momento histórico, pois a data 15 de maio é representativa para o Ministério 
Público, porque nós tivemos, a partir de 1967, na Constituição Estadual, instituída a 
Procuradoria Geral de Justiça do Estado. Este marco representa muito, pois foi o início 
da autonomia do Ministério Público. Nós tínhamos uma resolução, que instituía esse dia, 
mas, hoje, passou a ser lei, entrando para o calendário do estado do Maranhão”, afirmou 
o procurador-geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho. 
 
“Mais uma demonstração inequívoca da harmonia dos poderes constituídos do Estado, 
o Executivo, o Judiciário e o Legislativo. Especialmente, ao eminente presidente da 
Assembleia, deputado Othelino, a quem tenho um carinho muito grande, não só como 
autoridade constituída, como um amigo fraterno”, completou o desembargador José 
Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente do TJMA. 
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Agora é Lei! Alema promulga projeto de Zé Inácio que contempla pessoas transexuais 

 
A lei assegura o reconhecimento e a ampliação dos direitos da população LGBT que, segundo o deputado  
Zé Inácio, necessita ter suas garantias constitucionais preservadas 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), promulgou a 
Lei nº 11.021, fruto de um projeto do deputado Zé Inácio (PT), que garante o nome social 
às pessoas transexuais. A lei assegura o reconhecimento e a ampliação dos direitos da 
população LGBT que, segundo o deputado Zé Inácio, necessita ter suas garantias 
constitucionais preservadas, evitando os constantes constrangimentos registrados 
quando se nomina uma pessoa com um nome masculino, enquanto, na verdade, esta 
mesma pessoa se denomina do sexo feminino ou vice-versa. 
 
“Este nosso Projeto de Lei, agora sancionado sob a forma de Lei, que permite o uso do 
nome social, dá um exemplo para o país em termos de garantia de direitos e nós fazemos 
parte desse processo com muito orgulho. Então, agora a população LGBT pode ir a 
qualquer órgão público, estrutura do Governo Estado e se apresentar com seu nome 
social. Uma grande conquista do movimento social instrumentalizada pelo nosso 
mandato”, ressaltou o deputado Zé Inácio. 
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Ele observou que o aumento significativo do número de violações dos direitos humanos, 
denunciadas ao Poder Público é extremamente preocupante e exige uma postura firme 
e comprometida, não só do Governo Federal, como também dos Governos Estaduais e 
Municipais, dos demais Poderes da República, da sociedade civil e de cada cidadão e 
cidadã individualmente. 
 
“Este projeto de lei de nossa autoria, que agora se tornou lei, porque o deputado 
Othelino, presidente desta Casa, promulgou a lei que cria o nome social, o direito ao uso 
do nome social, agora é uma realidade no estado do Maranhão. Portanto, nesse aspecto, 
o Maranhão dá um importante passo na luta contra a discriminação que assola a 
população LGBT em todo o país, e o Maranhão diz não à discriminação desse importante 
segmento da sociedade que é estigmatizada e discriminada. É uma população vulnerável 
que precisa ter o olhar do poder público para que esse direito seja reconhecido”, 
assinalou Zé Inácio. 
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Othelino admite que quer disputar vaga majoritária em 2022 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa e governador do Maranhão em exercício, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), admitiu ontem (16), que pretende mesmo disputar um 
cargo majoritário na eleição de 2022. 
 
As opções, é claro, seriam governador, vice, ou senador. 
 
Reeleito presidente da Casa – que estará comandando até o próximo pleito estadual – e 
vivendo seu melhor momento político, Othelino recebeu ontem autoridades e a 
imprensa no Palácio dos Leões para os primeiros atos à frente do Executivo. 
 
Após as formalidades, confirmou ao Blog do Gilberto Léda alguns dos seus planos, 
frisando sempre que pretende atuar como um vetor de unidade do seu grupo. 
 
“Eu quero ser, e, com a benção de Deus, serei, um instrumento de unidade do grupo. 
Claro que como presidente da Assembleia é natural que eu olhe para 2022 com o desejo 
de ter uma atuação intensa, uma participação intensa na eleição. Não definindo ainda 
qual seria o espaço, mas sem deixar em nenhum momento de considerar a hipótese de 
participar da chapa majoritária”, declarou. 
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Glalbert Cutrim solicita recuperação da MA-332 

 
 
O deputado Glalbert Cutrim (PDT) solicitou, por meio de indicação aprovada na 
Assembleia Legislativa, que o Governo Flávio Dino, através da Secretaria de 
Infraestrutura, tome providências para realizar a recuperação da MA-332. 
 
Principal rodovia que liga os municípios de Pirapemas e Cantanhede à BR-135, a via foi 
castigada pelas fortes chuvas que atingiram o Estado. 
 
A indicação, que visa garantir a recuperação da MA e propor mais comodidade à 
população da região é fruto de pedido das lideranças de Cantanhede, vereadores Jairon 
Dantas, Emerson Costa, Edmilson Peroba, Denis, do ex-prefeito Mundinho, dos ex-
vereadores Cleber Calas e Toinho e dos empresários Ronildo e Edmilson Maranhão, que 
fazem parte do grupo político do deputado no município e do ex-prefeito de Pirapemas, 
Eliseu Moura. 
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DEM e PDT cada vez mais unidos 

 
 
O DEM e o PDT dão mostras de união em torno de um projeto para São Luís. E o nome 
escolhido parece ser o do deputado estadual Neto Evangelista. 
 
Nesta quinta-feira, 16, o presidente do PDT, Weverton, e o presidente do DEM, Juscelino 
Filho, além de Neto e do deputado federal pedetista Gil Cutrim estiveram reunidos com 
o presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia, em Brasília. 
 
Na pauta do encontro, de acordo com as redes sociais de Neto Evangelista, assuntos 
importantes do cenário político nacional, do Maranhão e de São Luís. 
 
Assim, crescem os rumores de um possível apoio do PDT à candidatura de Neto para a 
Prefeitura de São Luís. 

 

  



 

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

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

ASSUNTO: 
Othelino discute ações de moradia e parcerias para São 

Luís com Edivaldo e Osmar Filho 

SITE: http://clodoaldocorrea.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 17/05/2019 

Othelino discute ações de moradia e parcerias para São Luís com Edivaldo e Osmar Filho 

 
 
O governador em exercício Othelino Neto recebeu, na tarde desta quinta-feira (16), no 
Palácio dos Leões, o prefeito de São Luís, Edivaldo Holanda Junior; o presidente da 
Câmara dos Vereadores, Osmar Filho; o secretário de Cidades e Desenvolvimento 
Urbano (Secid), Rubens Junior, e o secretário de Comunicação Social e Assuntos Políticos, 
Rodrigo Lago. 
 
Além das visitas de cortesia, nas reuniões eles discutiram detalhes sobre os programas 
de moradia do Governo do Estado, além das ações específicas voltadas para São Luís. 
 
“Recebo com muita alegria a visita do presidente da Câmara e do prefeito, dois 
importantes agentes políticos do Estado, um comanda a nossa capital; o outro, a 
Câmara”, destacou o governador em exercício. 
 
Edivaldo Holanda Júnior destacou a aproximação entre governo estadual e município: 
“O deputado assume interinamente e nós viemos aqui trazer um abraço e também 
conversar um pouco sobre política, sobre o grande trabalho que o governador Flávio 
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Dino vem fazendo no Estado do Maranhão, dando continuidade a uma série de ações 
também para São Luís”, comentou. 
 
O presidente da Câmara, Osmar Filho, também falou das ações do governo e da 
representação popular na reunião. 
 
“Sabemos que, desde o começo de sua atuação política, há ações para a cidade de São 
Luís e agora não foi diferente. Discutimos a situação da capital, as políticas públicas a 
serem implementadas pelo governo em parceria com a Prefeitura e a Câmara e, na 
condição de representante da população, também participamos dessa interlocução. Nos 
sentimos muito felizes com o que ouvimos do governador Othelino”, declarou o 
presidente da Câmara. 
 
Habitação 
 
Outro assunto abordado nas reuniões foi o programa de habitações do Governo do 
Estado executado pela Secid. 
 
“Aproveitamos a oportunidade para prestar contas ao governador Othelino sobre as 
ações de habitação voltadas para a Secretaria de Cidades. Com destaque para 1.700 
apartamentos que nós entregaremos até o final do primeiro semestre, especialmente 
para famílias de baixa renda”, destacou o secretário Rubens Júnior. 
 
“Foi uma reunião produtiva, muito bom saber no detalhe aquilo que está sendo 
produzido pelo Governo do Maranhão, na pasta da Secretaria das Cidades”, completou 
o governador em exercício. 
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Othelino Neto já despacha como governador interino 

 
 
O governador em exercício, Othelino Neto começou cedo sua missão à frente do 
comando do Estado nesta manhã de quinta-feira (16). 
 
Entre outras atividades, Othelino cumpre nestes dois dias uma extensa agenda de 
compromissos. Nesta manhã sancionará a Lei aprovada pela Assembleia Legislativa que 
criou o Dia do Ministério Público. E na sexta feira (17) irá à cidade de Imperatriz 
acompanhar e fiscalizar obras. 
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Ivaldo Rodrigues é o perfil de vice que Neto Evangelista quer… 

 
 
O vereador licenciado Ivaldo Rodrigues, atual secretário Municipal de Agricultura, Pesca 
e Abastecimento da prefeitura de São Luís é o possível nome do PDT que deverá ser 
indicado para compor a chapa do pré-candidato a prefeito Neto Evangelista (DEM), caso 
o acerto entre as duas siglas seja concretizado. 
 
Desgastado na política de São Luís pelas décadas no comando do Palácio de La 
Ravardière, o PDT não deve lançar candidato a prefeito e, o caminho natural, será apoiar 
um nome com potencial e que agregue valores, como é o caso de Neto. 
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A figura política com maior potencial da legenda na capital é o presidente da Câmara, 
Osmar Filho, no entanto, se não for a disputa da prefeitura o parlamentar prefere buscar 
a reeleição e concorrer novamente a presidência da Casa. 
 
Nesse contexto, Ivaldo une “a fome com a vontade de comer” e se encaixa 
perfeitamente no perfil de vice que o Democratas quer… 

 


