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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
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entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís

Agência Assembleia
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
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O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
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entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só
a Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com
a Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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César Pires pede informações à SEFAZ sobre leis de incentivos fiscais

O deputado César Pires (PV) protocolou dois ofícios na Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ) solicitando informações ao secretário Marcellus Ribeiro Alves sobre a concessão
de benefícios fiscais a empresas instaladas no Maranhão. Ele quer utilizar dados oficiais
para embasar a audiência pública em que debaterá o tema, após a reabertura dos
trabalhos legislativos.
Os documentos encaminhados ao secretário Marcellus Ribeiro tratam da Lei
10.576/2017, que instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição no Estado do Maranhão, e do Decreto 31.287/2015, que altera dispositivos
do Regulamento do ICMS. Nos últimos dias, foram divulgadas informações
desencontradas sobre a utilização desses incentivos por empresas em operação no
Maranhão.
“Nosso objetivo é esclarecer dúvidas e promover um debate público sobre essas leis de
incentivos fiscais com base em dados oficiais da Sefaz. A intenção é possibilitar que todas
as partes envolvidas, incluindo a classe empresarial e trabalhadores, possam se
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manifestar acerca de um assunto tão sério, e buscar soluções para que a economia e a
geração de empregos no Maranhão não sejam prejudicadas”, justificou César Pires.
No Ofício 007/2019, César Pires solicita, dentre outras informações, a relação de todas
as empresas ativas beneficiadas pela Lei nº 10.576/2017; os relatórios de avaliação de
cumprimento dos Protocolos de Intenções para a conversão em investimentos diretos
no estado, na mesma soma de valores decorrente dos benefícios recebidos, disposto no
artigo 8º da Lei nº 10.576/2017; a avaliação ou estudo dos impactos no comércio
atacadista do Maranhão, para evitar distorções ou monopólio de grupos e/ou empresa
em virtude da exigência elevada de capital mínimo de R$ 100.000.000,00 e geração de
500 empregos diretos ou mais.
Já no Ofício 008/2019, são requisitados pelo deputado a relação de todas as empresas
ativas beneficiadas pelo Decreto 31.287/2015, até a presente data, e o estudo dos
impactos orçamentários decorrente da renúncia fiscal no comércio atacadista,
consoante o art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
“Vamos aguardar que essas informações nos sejam repassadas o mais breve possível
pelo secretário Marcellus Ribeiro”, finalizou César Pires.
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Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal começam a discutir parcerias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre algumas ações que ele está adotando lá, outras que
já adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
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entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís, se
estendendo às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha com
isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.

Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre algumas ações que ele está adotando lá, outras que
já adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís, se
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estendendo às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha com
isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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Bancada do DEM declara apoio a Othelino Neto e Andreia Rezende na AL…
Deputada reuniu em almoço os colegas de bancada Neto Evangelista, Daniella Tema e
Paulo Neto, que reafirmaram também compromisso com o atual presidente da Casa.

Andreia e o marido Stênio receberam Othelino Neto e os colegas de bancada Neto Evangelista, Daniella
Tema e Paulo Neto

A bancada de deputados estaduais do Democratas (DEM), declarou na manhã desta
quinta-feira, 24, o apoio ao nome do deputado Othelino Neto (PCdoB) para estar à frente
do Legislativo Estadual.
Em um almoço na residência da deputada Andreia Martins Rezende e do deputado
Stenio Rezende, a legenda confirmou seu apoio ao atual presidente da Casa e ainda ao
nome da deputada Andreia para ocupar o cargo de primeira secretária.
Marcaram presença na reunião, além do casal Rezende, os deputados Othelino Neto
(PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Daniella Tema (DEM) e Paulo Neto (DEM).
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Antônio Pereira, também deputado da legenda, não esteve presente, mas confirmou seu
apoio aos deputados.
Para a deputada Andreia Rezende, além de ter sido um imenso prazer receber os colegas
de bancada em seu lar para discutir as atividades legislativas referentes à 2019, o apoio
ao seu nome de Othelino e ao seu, vem para unir ainda mais o partido em nome de
grandes conquistas para o Maranhão.
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César Pires pede informações à SEFAZ sobre leis de incentivos fiscais

O deputado César Pires (PV) protocolou dois ofícios na Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ) solicitando informações ao secretário Marcellus Ribeiro Alves sobre a concessão
de benefícios fiscais a empresas instaladas no Maranhão.
Ele quer utilizar dados oficiais para embasar a audiência pública em que debaterá o
tema, após a reabertura dostrabalhos legislativos.
Os documentos encaminhados ao secretário Marcellus Ribeiro tratam da Lei
10.576/2017, que instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição no Estado do Maranhão, e do Decreto 31.287/2015, que altera dispositivos
do Regulamento do ICMS.
Nos últimos dias, foram divulgadas informações desencontradas sobre a utilização
desses incentivos por empresas em operação no Maranhão.
“Nosso objetivo é esclarecer dúvidas e promover um debate público sobre essas leis de
incentivos fiscais com base em dados oficiais da Sefaz. A intenção é possibilitar que todas
as partes envolvidas, incluindo a classe empresarial e trabalhadores, possam se
manifestar acerca de um assunto tão sério, e buscar soluções para que a economia e a
geração de empregos no Maranhão não sejam prejudicadas”, justificou César Pires.
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No Ofício 007/2019, César Pires solicita, dentre outras informações, a relação de todas
as empresas ativas beneficiadas pela Lei nº 10.576/2017; os relatórios de avaliação de
cumprimento dos Protocolos de Intenções para a conversão em investimentos diretos
no estado, na mesma soma de valores decorrente dos benefícios recebidos, disposto no
artigo 8º da Lei nº 10.576/2017; a avaliação ou estudo dos impactos no comércio
atacadista do Maranhão, para evitar distorções ou monopólio de grupos e/ou empresa
em virtude da exigência elevada de capital mínimo de R$ 100.000.000,00 e geração de
500 empregos diretos ou mais.
Já no Ofício 008/2019, são requisitados pelo deputado a relação de todas as empresas
ativas beneficiadas pelo Decreto 31.287/2015, até a presente data, e o estudo dos
impactos orçamentários decorrente da renúncia fiscal no comércio atacadista,
consoante o art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal).
“Vamos aguardar que essas informações nos sejam repassadas o mais breve possível
pelo secretário Marcellus Ribeiro”, finalizou César Pires.
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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís

Othelino Neto e Osmar Filho discutiram uma possível parceria institucional

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
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estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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Assembleia Legislativa realizará posse dos deputados e eleição da Mesa Diretora no dia
1º de fevereiro

Assembleia iniciará 19ª legislatura com posse de deputados eleitos e reeleitos dia 1º de fevereiro

Os deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão serão
empossados no dia 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira, às 9h30, no Plenário Deputado
Nagib Haickel.
De acordo com informações do diretor geral da Mesa, Bráulio Martins, já foram
providenciados todos os preparativos para a primeira sessão preparatória, marcada para
9h30, horário em que acontecerá a posse dos 42 deputados estaduais eleitos e reeleitos
em 7 de outubro de 2018, e que ficarão no Parlamento maranhense nos próximos quatro
anos.
Logo em seguida, além da posse dos parlamentares, acontecerá, na segunda sessão
preparatória, a eleição para a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, marcada
para 11h30.
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O diretor Bráulio Martins informou que tanto a primeira quanto a segunda sessão
preparatória serão presididas pelo deputado Rigo Teles (PV), pelo fato de ter o maior
número de mandatos, dentre os parlamentares reeleitos.
A eleição dos membros da nova Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2019/2020
terá início às 11h30 para escolha dos parlamentares que ocuparão os seguintes cargos:
presidente da Assembleia, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º vice-presidente e
4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário, e para o
cargo de Procuradora da Mulher.
Sessão Solene
A cerimônia de abertura dos trabalhos da 19ª legislatura será realizada dia 4 de fevereiro,
segunda-feira, às 16h. De acordo com informações da chefe do Cerimonial da Casa,
Aristeia Rabelo Machado, logo no início da cerimônia, os participantes da sessão solene
se deslocarão para o hall de entrada da Assembleia Legislativa, onde acontecerá
cerimônia militar.
O governador do Estado, Flávio Dino, deverá passar em revista à tropa da Polícia Militar
do Maranhão. O governador e o vice, Carlos Brandão, assistirão ao desfile da tropa
militar, ao lado de deputados e demais convidados. A programação contará também
com a presença de autoridades das esferas federal, estadual e municipal.
A sessão solene, que marcará o início do ano legislativo de 2019, deverá ser iniciada com
um pronunciamento do governador Flávio Dino, que fará a leitura da Mensagem
Governamental. Em seguida, o novo presidente da Assembleia Legislativa, eleito na
primeira sessão preparatória do dia 1º de fevereiro, fará discurso com o qual deverá ser
encerrada a sessão solene.
Deputados que serão empossados
São estes os 42 deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do
Maranhão, que compreende o período de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de
2023:
Detinha (PR), Cleide Coutinho (PDT), Duarte Jr. (PCdoB), Zé Gentil (PRB), Othelino Neto
(PCdoB), Márcio Honaiser (PDT), Drª Thaiza (PP), Adriano Sarney (PV), Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Marcelo Tavares (PSB), Professor Marco
Aurélio (PCdoB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Andreia Rezende (DEM), Edson

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

Araújo (PSB), Rafael Leitoa (PDT), Ana do Gás (PCdoB), Adelmo Soares (PCdoB), Rigo
Teles (PV), Glalbert Cutrim (PDT), Paulo Neto (DEM), Daniella Tema (DEM), Vinícius Louro
(PR), Yglésio Moisés (PDT), Hélio Soares (PR), Antônio Pereira (DEM), Ciro Neto (PP),
Arnaldo Melo (MDB), Roberto Costa (MDB), Fábio Macedo (PDT), Rildo Amaral
(Solidariedade), Ricardo Rios (PDT), Leonardo Sá (PRTB), Zé Inácio (PT), Pará Figueiredo
(PSL), Helena Duailibe (Solidariedade), Mical Damasceno (PTB), César Pires (PV), Pastor
Cavalcante (PROS), Wellington do Curso (PSDB), Wendell Lajes (PMN), Felipe dos Pneus
(PRTB)

Fonte: Agência Assembleia
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Deputado Wellington faz representação contra Estado e Prefeitura de São Luís por falta
de atendimento médico que resultou em morte de idoso

Deputado Wellington formaliza representação contra Estado e Município
por morte de idoso

O deputado estadual Wellington do Curso ofereceu, na manhã desta quinta-feira (24),
representação contra o governo do estado do Maranhão e Prefeitura de São Luís ao
Ministério Público a fim de responsabilizar os entes pela omissão na assistência médicohospitalar que resultou na morte de um paciente.
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O fato que motivou a representação foi a morte do paciente João Espíndola, de 71 anos,
que faleceu por não ter atendimento médico, algo comprovado em vídeo que circulou
nas redes sociais e demonstra o desespero da família.

Cópia da representação de autoria do deputado Wellington
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“Recebemos os relatos dos familiares do paciente, que amputou uma perna e iria
receber alta no dia seguinte. Após o paciente sofrer uma parada cardíaca, a filha dele
procurou atendimento, mas não conseguiu. Em uma atitude de desespero, ela tentou
com todas as suas forças lutar pela vida do pai, que sofria em uma maca e necessitava
de oxigênio. Foi aí que a filha resolveu empurrar a maca com seu pai pela rua do Norte
em direção ao Socorrão I, na esperança de encontrar um médico e equipamento para
socorrer seu pai. Infelizmente, o paciente, que já era idoso, não resistiu e veio a óbito.
Tanto o governador quanto o prefeito de São Luís precisam entender que com a vida das
pessoas não se brinca. Esperamos que o Ministério Público adote as devidas
providências”, disse Wellington.
A representação foi encaminhada tanto à Promotoria de Justiça de Defesa da Saúde e à
Promotoria de Defesa da Pessoa Idosa, a fim de que as devidas providências sejam
adotadas em caráter de urgência.
Assista ao vídeo que mostra o drama da família do idoso morto:
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Othelino Neto recebe visita de Cortesia do Presidente da Câmara Municipal de São Luís

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
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O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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Othelino Neto recebe visita de cortesia do presidente da Câmara Municipal de São Luís

Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas Legislativas conversaram sobre ações de modernização do
Parlamento e parceria institucional

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre ações que ele está adotando lá, outras que já
adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
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entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís,
estendendo-se às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha
com isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
“Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que tem como
deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que não só a
Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar com a
Assembleia como uma grande parceira”, frisou.
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César Pires pede à SEFAZ dados sobre incentivos fiscais no MA

O deputado César Pires (PV) protocolou dois ofícios na Secretaria de Estado da Fazenda
(SEFAZ) solicitando informações ao secretário Marcellus Ribeiro Alves sobre a concessão
de benefícios fiscais a empresas instaladas no Maranhão. Ele quer utilizar dados oficiais
para embasar a audiência pública em que debaterá o tema, após a reabertura dos
trabalhos legislativos.
Os documentos encaminhados ao secretário Marcellus Ribeiro tratam da Lei
10.576/2017, que instituiu o Programa de Incentivo ao Desenvolvimento dos Centros de
Distribuição no Estado do Maranhão, e do Decreto 31.287/2015, que altera dispositivos
do Regulamento do ICMS. Nos últimos dias, foram divulgadas informações
desencontradas sobre a utilização desses incentivos por empresas em operação no
Maranhão.
“Nosso objetivo é esclarecer dúvidas e promover um debate público sobre essas leis de
incentivos fiscais com base em dados oficiais da Sefaz. A intenção é possibilitar que todas
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as partes envolvidas, incluindo a classe empresarial e trabalhadores, possam se
manifestar acerca de um assunto tão sério, e buscar soluções para que a economia e a
geração de empregos no Maranhão não sejam prejudicadas”, justificou César Pires.
No Ofício 007/2019, César Pires solicita, dentre outras informações, a relação de todas
as empresas ativas beneficiadas pela Lei nº 10.576/2017; os relatórios de avaliação de
cumprimento dos Protocolos de Intenções para a conversão em investimentos diretos
no estado, na mesma soma de valores decorrente dos benefícios recebidos, disposto no
artigo 8º da Lei nº 10.576/2017; a avaliação ou estudo dos impactos no comércio
atacadista do Maranhão, para evitar distorções ou monopólio de grupos e/ou empresa
em virtude da exigência elevada de capital mínimo de R$ 100.000.000,00 e geração de
500 empregos diretos ou mais. Já no Ofício 008/2019, são requisitados pelo deputado a
relação de todas as empresas ativas beneficiadas pelo Decreto 31.287/2015, até a
presente data, e o estudo dos impactos orçamentários decorrente da renúncia fiscal no
comércio atacadista, consoante o art. 14 da Lei Complementar n° 101/2000 (Lei de
Responsabilidade Fiscal). “Vamos aguardar que essas informações nos sejam repassadas
o mais breve possível pelo secretário Marcellus Ribeiro”, finalizou César Pires.
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Bancada do DEM fecha com Othelino e indica Andreia Rezende para 1ª Secretaria

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
segue angariando apoios para sua reeleição. Nesta quinta-feira, 24, foi a vez da bancada
do DEM confirmar que votará com o atual comandante da Casa.
Estiveram com Othelino os deputados reeleitos Neto Evangelista e Paulo Neto, além das
deputadas estaduais eleitas Andreia Rezende e Daniella Tema.
Na ocasião, o DEM indicou Andreia Rezende para a 1ª Secretaria da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa.
Com quatro deputados estaduais, o DEM tem uma das maiores bancadas da Assembleia
Legislativa do Maranhão.
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Uma semana para a posse dos novos deputados e eleição do comando da Assembleia

Na próxima sexta-feira (1º), os novos deputados estaduais tomam posse na Assembleia
Legislativa do Maranhão e escolherão a mesa diretora para o biênio 2019-2020.
A sessão de abertura está marcada para às 9h30 e a eleição para a mesa diretora às
11h30. A sessão solene, que marcará o início do ano legislativo de 2019, deverá ser
iniciada com um pronunciamento do governador Flávio Dino, que fará a leitura da
Mensagem Governamental.
A eleição da mesa está com as negociações bem avançadas, confirmando a presidência
do deputado Othelino Neto e vomo vice o deputado Glaubert Cutrim.
Deputados que serão empossados (ordem de votação):
Detinha (PR), Cleide Coutinho (PDT), Duarte Jr. (PCdoB), Zé Gentil (PRB), Othelino Neto
(PCdoB), Márcio Honaiser (PDT), Drª Thaiza (PP), Adriano Sarney (PV), Carlinhos
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Florêncio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Marcelo Tavares (PSB), Professor Marco
Aurélio (PCdoB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Andreia Rezende (DEM), Edson
Araújo (PSB), Rafael Leitoa (PDT), Ana do Gás (PCdoB), Adelmo Soares (PCdoB), Rigo
Teles (PV), Glalbert Cutrim (PDT), Paulo Neto (DEM), Daniella Tema (DEM), Vinícius Louro
(PR), Yglésio Moisés (PDT), Hélio Soares (PR), Antônio Pereira (DEM), Ciro Neto (PP),
Arnaldo Melo (MDB), Roberto Costa (MDB), Fábio Macedo (PDT), Rildo Amaral
(Solidariedade), Ricardo Rios (PDT), Leonardo Sá (PRTB), Zé Inácio (PT), Pará Figueiredo
(PSL), Helena Duailibe (Solidariedade), Mical Damasceno (PTB), César Pires (PV), Pastor
Cavalcante (PROS), Wellington do Curso (PSDB), Wendell Lajes (PMN), Felipe dos Pneus
(PRTB).
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Presidentes da Assembleia e da Câmara Municipal começam a discutir parcerias

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta
quinta-feira (24), a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da
Câmara Municipal de São Luís. Durante o encontro, os dirigentes das duas Casas
Legislativas conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria
institucional.
Othelino Neto destacou algumas ações, que já começaram a ser implantadas no
Legislativo municipal pelo vereador Osmar Filho, após assumir, recentemente, a
Presidência da Câmara de São Luís. “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que
acaba de assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no
sentido de modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Hoje, trocamos
algumas experiências, falamos sobre algumas ações que ele está adotando lá, outras que
já adotamos aqui e outras que ainda virão, no sentido, também, de modernização e
fazendo com que o Parlamento possa atender melhor à sociedade”, disse.
O presidente da Assembleia também ressaltou a importância da troca de experiências
entre as Casas Legislativas em prol da sociedade maranhense. “Essa relação próxima
entre os Legislativos do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís, se
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estendendo às outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha com
isso”, completou.
Osmar Filho pontuou que a troca de experiências é uma forma de consolidar a parceria
institucional entre os Legislativos municipal e estadual, para que cada um, dentro das
suas especificidades e trabalhando de forma harmônica, possa contribuir para o avanço
não só da capital maranhense, mas de todo o Maranhão.
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Othelino Neto e Osmar Filho: parceria entre Assembleia Legislativa e Câmara de São Luís

Osmar Filho e Othelino Neto: afinidades e parcerias dos membros da nova geração no comando da Câmara
Municipal de São Luís e da Assembleia Legislativa

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu
ontem a visita de cortesia do vereador Osmar Filho (PDT), presidente da Câmara
Municipal de São Luís. Sem uma agenda formal, os dirigentes das duas Casas Legislativas
conversaram sobre ações de modernização do Parlamento e parceria institucional.
Othelino Neto chamou atenção que Osmar Filho começou a implantar no Legislativo da
Capital. E assinalou: “É um prazer receber o presidente Osmar Filho, que acaba de
assumir a Câmara e já está aplicando algumas medidas administrativas, no sentido de
modernizar e dar mais transparência à Câmara Municipal. Essa relação próxima entre o
Legislativo do Estado do Maranhão e a Câmara Municipal de São Luís, estendendo-se às
outras Câmaras, é muito importante, pois é a sociedade quem ganha com isso”.
Osmar Filho, por sua vez, destacou que a troca de experiências é uma forma de
consolidar a parceria institucional entre os Legislativos municipal e estadual. E
completou: “Othelino é um grande amigo. Procuro me aconselhar pela experiência que
tem como deputado e, como presidente, sempre foi muito atencioso. Tenho certeza que
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não só a Câmara de São Luís, mas todo o Legislativo municipal do Maranhão pode contar
com a Assembleia como uma grande parceira”.
Um dado que faz a diferença nesse encontro: Othelino Neto e Osmar Filho são políticos
da nova geração e, embora em partidos diferente, pertencem a uma grande aliança que,
sob o comando do governador Flávio Dino, que desde 2015, vem mudando
profundamente os padrões políticos vigentes no maranhão até 2014, quando o Grupo
Sarney, que dava as cartas na política estadual, foi derrotado nas urnas e tirado do poder,
num processo que se completou com o resultado das eleições de 2018, quando grupo
sarneysista foi praticamente varrido do mapa político estadual. E tudo indica que atuarão
como líderes de uma ampla transição. Othelino Neto com o propósito de completar uma
mudança numa linha de inovação. Osmar Filho com a desafiadora tarefa de livrar a
Câmara Municipal de uma cultura fisiológica que a contaminou nos últimos oito anos.
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Assembleia realizará posse dos deputados e eleição da Mesa Diretora no dia 1º de
fevereiro

O governador do Estado, Flávio Dino, deverá passar em revista à tropa da Polícia Militar do Maranhão.

Os deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do Maranhão serão
empossados no dia 1º de fevereiro de 2019, sexta-feira, às 9h30, no Plenário Deputado
Nagib Haickel.
De acordo com informações do diretor geral da Mesa, Bráulio Martins, já foram
providenciados todos os preparativos para a primeira sessão preparatória, marcada para
9h30, horário em que acontecerá a posse dos 42 deputados estaduais eleitos e reeleitos
em 7 de outubro de 2018, e que ficarão no Parlamento maranhense nos próximos quatro
anos.
Logo em seguida, além da posse dos parlamentares, acontecerá, na segunda sessão
preparatória, a eleição para a nova Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, marcada
para 11h30.
O diretor Bráulio Martins informou que tanto a primeira quanto a segunda sessão
preparatória serão presididas pelo deputado Rigo Teles (PV), pelo fato de ter o maior
número de mandatos, dentre os parlamentares reeleitos.
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A eleição dos membros da nova Mesa Diretora da Assembleia para o biênio 2019/2020
terá início às 11h30 para escolha dos parlamentares que ocuparão os seguintes cargos:
presidente da Assembleia, 1º vice-presidente, 2º vice-presidente, 3º vice-presidente e
4º vice-presidente; 1º secretário, 2º secretário, 3º secretário e 4º secretário, e para o
cargo de Procuradora da Mulher.
Sessão Solene
A cerimônia de abertura dos trabalhos da 19ª legislatura será realizada dia 4 de fevereiro,
segunda-feira, às 16h. De acordo com informações da chefe do Cerimonial da Casa,
Aristeia Rabelo Machado, logo no início da cerimônia, os participantes da sessão solene
se deslocarão para o hall de entrada da Assembleia Legislativa, onde acontecerá
cerimônia militar.
O governador do Estado, Flávio Dino, deverá passar em revista à tropa da Polícia Militar
do Maranhão. O governador e o vice, Carlos Brandão, assistirão ao desfile da tropa
militar, ao lado de deputados e demais convidados. A programação contará também
com a presença de autoridades das esferas federal, estadual e municipal.
A sessão solene, que marcará o início do ano legislativo de 2019, deverá ser iniciada com
um pronunciamento do governador Flávio Dino, que fará a leitura da Mensagem
Governamental. Em seguida, o novo presidente da Assembleia Legislativa, eleito na
primeira sessão preparatória do dia 1º de fevereiro, fará discurso com o qual deverá ser
encerrada a sessão solene.
Deputados que serão empossados
São estes os 42 deputados eleitos para a 19ª legislatura da Assembleia Legislativa do
Maranhão, que compreende o período de 1º de fevereiro de 2019 a 31 de janeiro de
2023:
Detinha (PR), Cleide Coutinho (PDT), Duarte Jr. (PCdoB), Zé Gentil (PRB), Othelino Neto
(PCdoB), Márcio Honaiser (PDT), Drª Thaiza (PP), Adriano Sarney (PV), Carlinhos
Florêncio (PCdoB), Neto Evangelista (DEM), Marcelo Tavares (PSB), Professor Marco
Aurélio (PCdoB), Fernando Pessoa (Solidariedade), Andreia Rezende (DEM), Edson
Araújo (PSB), Rafael Leitoa (PDT), Ana do Gás (PCdoB), Adelmo Soares (PCdoB), Rigo
Teles (PV), Glalbert Cutrim (PDT), Paulo Neto (DEM), Daniella Tema (DEM), Vinícius Louro
(PR), Yglésio Moisés (PDT), Hélio Soares (PR), Antônio Pereira (DEM), Ciro Neto (PP),
Arnaldo Melo (MDB), Roberto Costa (MDB), Fábio Macedo (PDT), Rildo Amaral
(Solidariedade), Ricardo Rios (PDT), Leonardo Sá (PRTB), Zé Inácio (PT), Pará Figueiredo
(PSL), Helena Duailibe (Solidariedade), Mical Damasceno (PTB), César Pires (PV), Pastor
Cavalcante (PROS), Wellington do Curso (PSDB), Wendell Lajes (PMN), Felipe dos Pneus
(PRTB).
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Bancada do DEM fecha com Othelino e indica Andreia Rezende para 1ª Secretaria

Estiveram com Othelino os deputados reeleitos Neto Evangelista e Paulo Neto, além das deputadas estaduais
eleitas Andreia Rezende e Daniella Tema.

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB),
segue angariando apoios para sua reeleição. Nesta quinta-feira, 24, foi a vez da bancada
do DEM confirmar que votará com o atual comandante da Casa.
Estiveram com Othelino os deputados reeleitos Neto Evangelista e Paulo Neto, além das
deputadas estaduais eleitas Andreia Rezende e Daniella Tema.
Na ocasião, o DEM indicou Andreia Rezende para a 1ª Secretaria da Mesa Diretora da
Assembleia Legislativa.
Com quatro deputados estaduais, o DEM tem uma das maiores bancadas da Assembleia
Legislativa do Maranhão.
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