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Assembleia nomeia comissão de deputados para atuar durante o período de recesso
parlamentar

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Assembleia nomeia comissão de deputados para atuar durante o período de recesso
parlamentar
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.

O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Deputado Leonardo Sá emite nota de pesar pelo falecimento de Elisângela Cardoso
O deputado estadual, Dr. Leonardo Sá (PL), utilizou suas redes sociais para emitir uma
nota de pesar pelo falecimento da Secretária-Adjunta Estadual de Direitos Humanos,
Elisângela Cardoso, neste domingo (14).
Elisângela foi pedagoga e ex-presidente da Fundação da Criança e do Adolescente do
Maranhão (Funac), onde militava na área de Direitos Humanos há mais de 20 anos,
tornando-se referência na luta por direitos, em todo o Estado.
“Neste momento me solidarizo com familiares e amigos da Secretária-Adjunta Estadual
de Direitos Humanos, Elisângela Cardoso, que faleceu neste domingo. Que Deus possa,
em sua divina misericórdia, consolar a todos, por esta perda irreparável em defesa da
criança e do adolescente no Maranhão”, lamentou o Dr. Leonardo Sá e família.

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:

PT entre Bira e Duarte Júnior em São Luís…

SITE:

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

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

17/07/2019

Caso não prospere a ideia de candidatura própria na legenda, partido do ex-presidente
Lula deve discutir alianças apenas com PSB e com PCdoB na disputa de 2020 na capital
maranhense

ZÉ CARLOS, HONORATO E ZÉ INÁCIO são opções para uma candidatura própria do PT em São Luís

O partido dos Trabalhadores iniciou o seu debate interno para definir nos rumos das
eleições municipais, sobretudo em São Luís.
A princípio, os petistas pensam em candidatura própria na capital maranhense, tendo
como opções o deputado federal Zé Carlos, o estadual Zé Inácio e o vereador Honorato
Fernandes.
Caso não prospere essa hipótese, outras duas são as mais prováveis no PT: aliança com
o PCdoB – que tem como candidatos Rubem Júnior e Duarte Júnior – ou com o PSB, do
deputado federal Bira do Pindaré.
O PT de São Luís dificilmente discutirá aliança com o PDT; os petistas se ressentem do
tratamento que receberam na gestão de Edivaldo Júnior.
Mas ainda faltam pouco mais de um ano para o pleito.
E até lá, muita água vai rolar…
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Sem espaço no PCdoB, que força a candidatura de Rubens Pereira Júnior, deputado
estadual tenta viabilizar nova legenda para manter projeto de candidatura a prefeito de
São Luís

DUARTE COM FUFUQUINHA; PP é cobiçado também pelo deputado Wellington do Curso

O deputado estadual Duarte Júnior esteve nesta terça-feira, 16, com o presidente
regional do PP, deputado federal André Fufuca.
Vice-líder nas pesquisas de intenção de votos sobre as eleições de São Luís, Duarte tenta
viabilizar-se partidariamente, uma vez que é rejeitado pela própria legendam, o PCdoB.
Além de Fufuca, ele já conversou também com o presidente do PL, deputado federal
Josimar de Maranhãozinho. No caso de Fufuca, caminho pode ser inviabilizado pela volta
de Wellington do Curso, que também busca um partido para chamar de seu.
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:
SITE:

Assembleia nomeia comissão de deputados para atuar
durante o período de recesso parlamentar
http://www.blogsoestado.com/danielmatos/

EDITORIA:

POLÍTICA

DATA:

17/07/2019

Assembleia nomeia comissão de deputados para atuar durante o período de recesso
parlamentar

Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão durante sessão

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Deputado Wellington se reúne com comandante do Exército em São Luís para discutir
Plano Estadual de Combate ao Suicídio

Deputado Wellington pediu ao comandante do Exército em São Luís apoio para execução do plano

O deputado estadual Wellington do Curso se reuniu, na tarde desta terça-feira (16), com
o tenente-coronel Sousa Filho, comandante do 24º Batalhão de Infantaria de Selva (24º
BIS). Na reunião, foi discutida a criação do Plano Estadual de Combate ao Suicídio e de
Valorização da Vida, ocasião em que abordaram o que é possível fazer para combater a
depressão, suicídio e problemas de saúde mental.
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A finalidade da reunião é planejar, definir e executar as ações para levar à população
informações tanto para pessoas que sofrem de depressão como para a população em
geral.
“A depressão, outros problemas que afetam a saúde mental e, até mesmo, o suicídio são
assuntos sérios, que vão maltratando a pessoa até matá-la. É algo que tem afetado boa
parte da nossa população e que, por isso, exige que tenhamos ações. O objetivo da nossa
reunião com o Comandante do Exército é planejar, definir e executar as ações tanto para
quem sofre de depressão e outros problemas mentais como para a população em geral,
que possam gerar a prevenção, o tratamento e, finalmente, evitar o suicídio”, disse o
deputado Wellington.
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Othelino nomeia Comissão de Deputados para atuar durante o período de recesso
Parlamentar

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Alema nomeia comissão de deputados para atuar durante o período de recesso
parlamentar

O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da Comissão de Recesso é analisar
casos inadiáveis

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
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pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Sem apoio no PCdoB e atrás de Braide, Duarte Jr. busca o PP

O deputado estadual Duarte Júnior segue em busca de um rumo para sua candidatura a
prefeito de São Luís, em 2020.
Sem apoio no próprio PCdoB, e vendo seu principal adversário, Eduardo Braide,
disparado nas pesquisas, ele agora tenta conversas com o PP.
Nesta terça-feira, por exemplo, esteve com o presidente estadual da sigla no Maranhão,
deputado federal André Fufuca.
Estuda a possibilidade de filiar-se ao partido para a disputa do ano que vem.
Esta já é a segunda legenda cogitada por Duarte. Antes ele já manteve contatos com o
PL (antigo PR, de Josimar de Maranhãozinho).
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Nomeada a comissão de recesso da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
“O recesso parlamentar é um momento onde nós apenas suspendemos as sessões
ordinárias. Os deputados voltam para suas bases. E, neste período, ficam se dedicando
a outra parte importante da atividade parlamentar, que é a visita às bases. Esse contato
é essencial para que nós possamos exercer com mais eficiência os mandatos conferidos
pelo povo do Maranhão. Dou essa explicação para que fique claro que a atividade
parlamentar continua”, explicou o presidente da Casa.
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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Deputados pré-candidatos não escondem disposição pra trocar de legenda para
concorrer à prefeitura

São pelo menos três deputados estaduais que já se lançaram como pré-candidatos à
prefeitura de São Luís: Neto Evangelista (DEM), Duarte Júnior (PCdoB) e Yglésio Moises
(PDT). Destes, apenas Neto tem a preferência e todas as garantias de seu partido de que
poderá concorrer.
Enquanto isso, Duarte Júnior e Yglésio têm sérios problemas para conseguir a
candidatura por suas atuais legendas. Duarte, mesmo bem posicionado nas pesquisas,
não é nem de perto o preferido do PCdoB.
E os dois já deixaram claro que se não puderem ser candidatos por suas atuais legendas,
buscarão novo caminho. Duarte, depois de um namoro prolongado com o PL (antigo PR),
de Josimar de Maranhãozinho, agora está mais próximo do PP, do deputado federal
André Fufuca. Mas ele vai deixando outros partidos como carta na manga, ainda na
esperança de ser candidato pelo PCdoB.
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Yglésio também espera ainda ser ungido pelo PDT, que tem como preferência a précandidatura do presidente da Câmara municipal, Osmar Filho, que não decola. Mas se o
PDT não o der legenda, ele deixou claro em entrevista ao programa Ponto Continuando,
da Mais FM, há duas semanas, que se sua candidatura tiver viabilidade, ou seja, crescer
mais nas pesquisas, irá ser candidato pelo PDT ou outro partido. Mas se ti ver que sair
do PDT, tentará uma saída amigável.
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Presidente agradece apoio de deputados e faz balanço positivo do primeiro período da
atual legislatura

Tendo ao lado os deputados Glaubert Cutrim e Ricardo Rios, Othelino Neto destaca desempenho da
Assembleia Legislativa

A Assembleia Legislativa encerrou, na tarde de segunda-feira (15), o primeiro semestre
na nova legislatura cumprindo a função básica da sua razão de existir como instituição:
legislando. Naquela sessão, os deputados estaduais aprovaram, por unanimidade,
Projeto de Lei proposto pelo Poder Judiciário instituindo a exigência do diploma de
Bacharel em Direito para acesso à carreira de Oficial de Justiça. A reunião plenária
ganhou mais importância quando, antes de encerrar os trabalhos, o presidente Othelino
Neto (PCdoB) fez um rápido pronunciamento no qual, além de alimentar a praxe de
agradecer a participação e o desempenho dos deputados, destacou o fato de a
Assembleia Legislativa do Maranhão, ao contrário das Casas legislativas de vários
estados, viveu um período de absoluta normalidade institucional e de tranquilo cenário
político.
“Mais uma vez, o Maranhão dá um exemplo de equilíbrio institucional para o Brasil, o
que é fundamental entre os Poderes, respeitadas as prerrogativas de cada um, mas
tendo relação independente e harmônica. E, hoje, a Assembleia faz mais um gesto que
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espelha isso. Enquanto em outros estados os Poderes têm momentos de enfrentamento,
no Maranhão a convivência é harmônica e quem ganha com isso é a sociedade. Nesse
sentido, ratifico o agradecimento a todos que se dispuseram a estar presentes na sessão
de hoje”, disse o presidente, referindo-se também à aprovação do projeto proposto pelo
Poder Judiciário com um pedido de urgência atendido na linha de harmonia e
cooperação entre os Poderes.
Sobre o recesso parlamentar de duas semanas, a exemplo do Congresso Nacional, o
presidente da Assembleia Legislativa Othelino Neto esclareceu que o período é marcado
apenas pela suspensão das sessões plenárias, mas não das atividades parlamentares.
“Nesse período, os deputados dedicam-se à outra parte importante da atividade
parlamentar, que é a visita às bases, para ter um contato direto com o povo. Contato
que é essencial para que nós, enquanto parlamentares, possamos exercer com mais
eficiência os mandatos a nós conferidos”, disse.
E fez um agradecimento aos deputados que atenderam ao chamamento para a sessão
de segunda-feira: “A maioria dos deputados presente não estaria em São Luís nesta
segunda-feira, não fosse este convite que fizemos, provocado pelo presidente do
Tribunal de Justiça, que nos solicitou que apreciássemos, antes do recesso, o projeto de
lei que altera a escolaridade do cargo de oficial de Justiça”.
O presidente do Poder Legislativa concluiu sua fala fazendo uma avaliação do
desempenho da Casa: “A Assembleia produziu muito e cumpriu seu papel de legislar,
fiscalizar o Poder Executivo e promover o bom debate político sobre o Maranhão e o
Brasil, a partir de um relacionamento equilibrado, harmônico e independente com os
demais Poderes e as demais instituições. Isso nos deixa com a consciência tranquila e
certos de que estamos cumprindo nosso papel e atendendo às expectativas do povo do
Maranhão”.
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Recesso na Assembleia começa nesta quinta (18) e vai até 1º de agosto
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema), deputado Othelino Neto
(PCdoB), nomeou a Comissão de Representação Interna, formada por cinco deputados,
para atuar durante o recesso parlamentar, que vai do dia 18 de julho a 1º de agosto de
2019.
O Plenário aprovou as indicações em votação na sessão de segunda-feira (15) e dela
fazem parte os deputados Neto Evangelista (DEM), Ricardo Rios (PDT), Wendell Lages
(PMN), Dra. Helena Duailibe (SD) e Wellington do Curso (PSDB).
O diretor-geral da Mesa Diretora, Bráulio Martins, informou que uma das funções da
Comissão de Recesso é analisar casos inadiáveis, a exemplo da prorrogação de licenças,
como determina o Regimento Interno da Casa.
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