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Blog do Djalma Rodrigues – A exemplo da ampla maioria dos deputados estaduais, 
integrantes da bancada maranhense na Câmara Federal também respaldam o trabalho 
do deputado Othelino Neto como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
Por ocasião da XXI Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que se encerra nesta quinta-
feira (24), vários parlamentares maranhenses falaram a respeito da atuação do dirigente 
do Legislativo Maranhense. O vice-governador Carlos Brandão que representou o 
Governo na manifestação municipalista, também falou sobre a gestão do presidente da 
AL. Veja o que falaram os representantes do Maranhão no Congresso Nacional sobre 
Othelino Neto: 
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Zé Carlos da Caixa (PT) – Observo de longe, mas percebo que o deputado Othelino é um 
político extremamente conciliador, que conduz a Assembleia de forma democrática. Seu 
trabalho repercute também aqui em nossa bancada, pela maneira com que ele conduz 
o Legislativo do Maranhão. Seu trabalho é marcante. 
 

 
 
Rubens Pereira Júnior (PC do B) – O deputado Othelino Neto em tão pouco tempo 
conseguiu deixar sua marca no Legislativo do Maranhão, sobretudo no que concerne ao 
quesito modernização, através de várias ações que se destacam pelo ineditismo. 
Também ampliou o canal de diálogo com os demais entes, como o governo do Estado, 
Tribunal de Justiça e com demais segmentos da sociedade. É um jovem que já entrou 
para a galeria dos grandes presidentes da Assembleia Legislativa. 
 

  
 
Juscelino Filho (DEM) – O deputado Othelino Neto tem mantido a Casa que dirige 
bastante unificada. Dirige com maestria os grandes debates. Ele tem se mostrado um 
grande presidente, um político muito conciliador, e isso é muito importante para o 
Maranhão. 
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Weverton Rocha (PDT) – O presidente Othelino é um político municipalista, que 
consegue construir uma agenda de diálogo com os prefeitos, o governo do Estado e a 
bancada federal. Ele é um dos protagonistas da construção desse momento político, por 
se revelar um grande conciliador. 
 

 
 
Cleber Verde (PRB) – Ele tem feito um trabalho extraordinário, porque, além de colocar 
em pauta projeto de grande relevância para o Maranhão, vem mantendo uma agenda 
de conciliação que envolve toda a classe política e a sociedade maranhense. Por conta 
disso é que quero aqui parabenizar esse jovem político, que é uma grande revelação 
política do nosso Estado.  
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Pedro Fernandes (PTB) – O deputado Othelino representa esse sopro de renovação que 
está acontecendo na política do Maranhão. Ele está fazendo um excelente trabalho. Tive 
oportunidade de estar com ele, na mobilização de políticos que dão apoio ao governador 
Flávio Dino. Ele vem se revelando como uma autêntica liderança e a classe política, assim 
como toda a sociedade só tem a ganhar com seu comportamento. 
 

 
 
Julião Amin (PDT) –É tarefa bastante árdua, dirigir uma Assembleia Legislativa, mas o 
deputado Othelino Neto vem surpreendendo, na condução de uma casa de conflitos. Ele 
é uma grande revelação e está de parabéns, pela forma como vem dirigindo o Poder 
Legislativo do nosso Estado, pautando suas ações pela serenidade, competência e 
democracia. 
 

 
 
Carlos Brandão (Vice-governador) – É uma grande surpresa a performance do 
presidente Othelino Neto. Ele ganhou experiência ao assumir, durante alguns momentos 
a direção da AL, nos períodos de afastamento do saudoso Humberto Coutinho. Ao se 
efetivar, mostrou competência e muito poder de articulação. Manteve a parceria 
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institucional com o governo, o que garante a aprovação de projetos oriundos do 
Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se conduzindo de forma 
irrepreensível, com muita habilidade. 
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Bancada Federal e vice-governador destacam atuação de Othelino Neto no comando da 
AL 

 
 
A exemplo da ampla maioria dos deputados estaduais, integrantes da bancada 
maranhense na Câmara Federal também respaldam o trabalho do deputado Othelino 
Neto como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Por ocasião da XXI 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que se encerra nesta quinta-feira (24), vários 
parlamentares maranhenses falaram a respeito da atuação do dirigente do Legislativo 
Maranhense. O vice-governador Carlos Brandão que representou o Governo na 
manifestação municipalista, também falou sobre a gestão do presidente da AL. Veja o 
que falaram os representantes do Maranhão no Congresso Nacional sobre Othelino 
Neto: 
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Zé Carlos da Caixa (PT) – Observo de longe, mas percebo que o deputado Othelino é um 
político extremamente conciliador, que conduz a Assembleia de forma democrática. Seu 
trabalho repercute também aqui em nossa bancada, pela maneira com que ele conduz 
o Legislativo do Maranhão. Seu trabalho é marcante. 
 

 
 
Rubens Pereira Júnior (PC do B) – O deputado Othelino Neto em tão pouco tempo 
conseguiu deixar sua marca no Legislativo do Maranhão, sobretudo no que concerne ao 
quesito modernização, através de várias ações que se destacam pelo ineditismo. 
Também ampliou o canal de diálogo com os demais entes, como o governo do Estado, 
Tribunal de Justiça e com demais segmentos da sociedade. É um jovem que já entrou 
para a galeria dos grandes presidentes da Assembleia Legislativa. 
 

 
 
Juscelino Filho (DEM) – O deputado Othelino Neto tem mantido a Casa que dirige 
bastante unificada. Dirige com maestria os grandes debates. Ele tem se mostrado um 
grande presidente, um político muito conciliador, e isso é muito importante para o 
Maranhão. 
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Weverton Rocha (PDT) - O presidente Othelino é um político municipalista, que 
consegue construir uma agenda de diálogo com os prefeitos, o governo do Estado e a 
bancada federal. Ele é um dos protagonistas da construção desse momento político, por 
se revelar um grande conciliador. 
 

 
 
Cleber Verde (PRB) – Ele tem feito um trabalho extraordinário, porque, além de colocar 
em pauta projeto de grande relevância para o Maranhão, vem mantendo uma agenda 
de conciliação que envolve toda a classe política e a sociedade maranhense. Por conta 
disso é que quero aqui parabenizar esse jovem político, que é uma grande revelação 
política do nosso Estado. 
 

 
 
Pedro Fernandes (PTB) – O deputado Othelino representa esse sopro de renovação que 
está acontecendo na política do Maranhão. Ele está fazendo um excelente trabalho. Tive 
oportunidade de estar com ele, na mobilização de políticos que dão apoio ao governador 
Flávio Dino. Ele vem se revelando como uma autêntica liderança e a classe política, assim 
como toda a sociedade só tem a ganhar com seu comportamento. 
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Julião Amin (PDT) – É tarefa bastante árdua, dirigir uma Assembleia Legislativa, mas o 
deputado Othelino Neto vem surpreendendo, na condução de uma casa de conflitos. Ele 
é uma grande revelação e está de parabéns, pela forma como vem dirigindo o Poder 
Legislativo do nosso Estado, pautando suas ações pela serenidade, competência e 
democracia. 
 

 
 
Carlos Brandão (vice-governador) – É uma grande surpresa a performance do 
presidente Othelino Neto. Ele ganhou experiência ao assumir, durante alguns momentos 
a direção da AL, nos períodos de afastamento do saudoso Humberto Coutinho. Ao se 
efetivar, mostrou competência e muito poder de articulação. Manteve a parceria 
institucional com o governo, o que garante a aprovação de projetos oriundos do 
Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se conduzindo de forma 
irrepreensível, com muita habilidade. 
 
Com informações do blog do Djalma Rodrigues 
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Wellington discute problemáticas de mobilidade urbana da região metropolitana de São 
Luís 

A pedido do Instituto de Cidadania Empresarial do Maranhão (ICE-MA), o deputado 
Wellington do Curso (PSDB) realizou audiência pública, nesta quinta-feira (24), na 
Assembleia Legislativa, para discutir as políticas de mobilidade urbana desenvolvidas na 
região metropolitana de São Luís. 
 

 
 
Ano passado, as comissões da Casa aprovaram o Projeto de Lei 150/16, de autoria do 
parlamentar, que institui as diretrizes da Política Estadual de Mobilidade Urbana da 
Grande São Luís, composta por 13 municípios. Wellington informou que, na próxima 
semana, a proposição será apreciada em Plenário e, caso seja aprovada, seguirá para 
sanção governamental. 
 
“É um projeto de suma importância, porque dá diretrizes e normatiza a utilização de 
calçadas e de acessibilidade, por exemplo. Foi com muito orgulho que nós construímos 
esse plano, em consonância com a população maranhense, que foi quem ouvimos para 
chegar a esse projeto de lei”, enfatizou o deputado. 
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Em sua fala, o presidente do ICE, Darcy Freitas, explicou como o instituto atua na 
problemática da mobilidade. “Desenvolvemos o projeto MobCidades, que atua a partir 
de ações que possibilitem maior participação popular nas decisões tomadas pelo poder 
público, como por exemplo, no Plano de Mobilidade Urbana, que a cidade precisa 
implementar até abril de 2019”, disse. 
 
Marcelo Brito, presidente da Comissão de Trânsito e Transporte da OAB-MA, reforçou 
que é necessário avançar nas questões de mobilidade urbana. “Precisamos discutir mais 
sobre o item acessibilidade, que ainda precisa ser enfrentado e superado. Temos 
problemas com a pavimentação, principalmente nesse período chuvoso, que 
compromete a trafegabilidade. A qualidade do transporte público também precisa ser 
melhorada. Então, são vários os aspectos que ainda precisamos progredir, apesar de já 
termos tido alguns avanços”, observou. 
 
Por fim, a representante da Comissão dos Direitos da Pessoa com Deficiência, Priscila 
Selares, tratou das dificuldades enfrentadas pelas pessoas com deficiência no dia a dia. 
“ A mobilidade urbana tem como objetivo integrar os modais de transporte existentes, 
mas hoje os meios de transportes são as grandes dificuldades diariamente encontradas 
pelas pessoas com deficiência. Por isso, é necessário ter a regulação de toda a 
infraestrutura para que possamos garantir esse acesso de forma plena”, finalizou. 
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Roberto Costa homenageia curso de Direito da Uema e entrega medalha a Flávio 
Trindade 

 
 
O deputado estadual Roberto Costa (MDB) e o deputado Rafael Leitoa (PDT) realizaram 
sessão solene em homenagem aos 10 anos de Fundação do Curso de Direito da 
Universidade Estadual do Maranhão (Uema), na última quarta-feira (23), na Assembleia 
Legislativa do Maranhão. 
 
Na oportunidade, Roberto Costa condecorou o professor Flávio Trindade com a medalha 
Manuel Beckman, maior honraria do Poder Legislativo. 
 
O deputado Roberto Costa destacou o desempenho do Curso de Direito da Uema, tanto 
em São Luís, quanto em Bacabal, que tem um histórico de resultados positivos no Exame 
Nacional do Ensino Médio (ENEM). Em 2013, alcançou a nota 4,69. No último exame da 
OAB, 71,43% dos alunos do curso foram aprovados e a instituição ficou na14ª posição 
no ranking nacional. 
 
“Sabemos da referência nacional que o curso de Direito da Uema tem em São Luís e 
Bacabal. É um orgulho para todos nós maranhenses saber dessa repercussão positiva e 
da boa estruturação do curso, o que traz resultados significativos”. 
 
O professor Flávio Trindade foi fundador do curso de Direito da instituição e o primeiro 
diretor. “É uma pessoa extraordinária, um obstinado por aquilo que acredita. Por onde 
passou, destacou-se como gestor, sempre trabalhando com amor e dedicação à 
educação”, disse Roberto Costa. 
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O professor Flávio Trindade agradeceu a homenagem do deputado Roberto Costa e 
destacou o trabalho do parlamentar em prol do curso. 
 
“Sinto-me realizado e a homenagem é justa não somente para mim, mas para toda a 
Universidade Estadual do Maranhão. O deputado Roberto Costa acompanhou a criação 
do curso, tanto em São Luís, quanto em Bacabal. Ele apoiou e mediou, com o Governo 
do Estado, a contratação de professores para o curso e a Assembleia foi sensível a esta 
causa. O deputado Roberto Costa é presente no curso de Direito de São Luís e de 
Bacabal”.   
 
O parlamentar falou também sobre o trabalho que o reitor Gustavo Pereira vem 
desenvolvendo na Uema. 
 
“Sei da sua luta pelo engrandecimento da universidade. Continue firme nesse caminho. 
O que fazemos aqui, nesta sessão solene, é justiça, pois quem ganha com tudo isso é o 
povo do Maranhão”, elogiou o deputado. 
 
 Ao final da solenidade, os deputados Rafael Leitoa e Roberto Costa entregaram placas a 
personalidades que, ao longo dos anos, contribuíram para o engrandecimento do Curso 
de Direito da Uema. 
 
Os homenageados foram: o reitor Gustavo Pereira Costa; o chefe do Curso de Direito, 
professor Marcelo Carvalho; a coordenadora do curso, professora Jaqueline Alves; os 
professores Gilson Mendonça, Francisco José Pinto, Gisele Martins, Lúcia Maria Saraiva, 
José de Ribamar Bastos e José Maria Ramos. 
 
A placa também foi entregue ao advogado José Espinosa Lima, aluno da primeira turma. 
E a Medalha “Manuel Beckman” foi entregue ao professor Flávio Trindade, pelo 
deputado Roberto Costa. Roberto Costa informou ainda que prestará uma homenagem 
ao curso de Direito da Uema de Bacabal. 
 
Presença 
 
Os deputados Marco Aurélio (PCdoB), Sousa Neto (PRP), Bira do Pindaré (PSB), Zé Inácio 
(PT) e Wellington do Curso (PSDB) prestigiaram a solenidade. Participaram, ainda, o 
reitor da Uema, Gustavo Pereira da Costa; o chefe do Departamento do Curso de Direito, 
professor Marcelo de Carvalho; a coordenadora Jaqueline Alves, professores, alunos e 
ex-alunos. 
 
Entre as autoridades, o secretário de Estado de Ciência e Tecnologia, Davi Teles, que 
representou o governador Flávio Dino; o presidente da Comissão de Educação da OAB-
MA, Raimundo Gustavo, representando o presidente da instituição, Tiago Diaz; o 
promotor de justiça Raimundo Leite, promotor Gilberto e a promotora Cristiane Lago. 
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“Pintura de escola não garante a qualidade do ensino”, afirma César Pires… 

Deputado diz que avanço estruturante no setor da Educação é a valorização do 
professor, o cérebro, e que citar reforma de escola como avanço – uma obrigação 
periódica – é mediocridade gerencial. 
 

 
 
O deputado César Pires reagiu aos discursos dos parlamentares governistas que usaram 
a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão de terça-feira, 22, para criticar o governo 
Roseana e apontar avanços da atual gestão estadual na área da educação. 
 
Ele afirmou que alardear reforma e pintura de escolas não garante a qualidade do ensino 
e nem pode ser mostrado como obra estruturante pelos parlamentares do governo. 
César Pires lamentou que o governo Flávio Dino dê tratamento diferenciado aos 
professores estaduais, e aponte reforma de escola como um grande avanço educacional. 
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– Para falar em educação de qualidade, é preciso investir em titulação e capacitação 
profissional. Nós reinauguramos mais de 700 escolas reformadas, mas citá-las como 
avanço seria mediocridade interpretativa. Obra estruturante do sistema educacional é o 
cérebro, nunca somente a estrutura física, embora necessite da ambiência e 
complementos materiais – destacou ele. 
 
– É inegável que obtivemos grandes avanços na educação. Como reitor da Universidade 
Estadual do Maranhão, formamos 40 mil professores em nível superior em todo o 
estado, reconhecemos a maioria dos cursos de licenciatura da Uema no governo 
Roseana, implantamos os campus de Balsas, Açailândia, Santa Inês, Bacabal, criamos as 
bases para a criação da UemaSul, implantamos o primeiro mestrado da Uemae o 
primeiro em Imperatriz. Como secretário de Educação no governo Roseana, fizemos 
concurso público, demos as primeiras promoções aos docentes, implantamos a 
meritocracia na escolha de professores – listou César Pires. 
 
O deputado disse que o ensino profissionalizante propagada pelo governo estadual 
precisa ter a estrutura curricular, projeto pedagógico definido e laboratórios para aulas 
práticas adequados, alémde corpo docente qualificado.Ele questionou porque não há 
nenhuma escola em tempo integral entre as melhores do Maranhão. 
 
– É preciso que se avalie. Todo sistema educacional tem que ser avaliado.Temos que 
começar a discutir educação não mais em processos enganosos, mas com conteúdo, com 
lastros de história que nos permita avaliar ou dar cientificidade à discussão – enfatizou 
ele. 
 
Para o deputado, esse debate sobre a educação é bom e necessário, mas deve ser feito 
com base em dados concretos, com cientificidade e não apenas com o intuito de diminuir 
as pessoas, em decorrência do atual contexto político. 
 
– O que percebemos é que a afirmação da candidatura de Roseana mexeu com os pilares 
do Governo, e as visitas que fazemos ao interior do Maranhão nos mostram que a 
pressão popular pode abalar as bases palacianas. Por isso essa reação governista – 
finalizou. 
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Deputado quer ouvir a população dos municípios de Poção de Pedras e Bernardo do 
Mearim, sobre desmembramento e anexação do povoado Belém dos Lages 

 
Rezende explica ao jornalismo Juracy Filho a importância do plebiscito 

 
O Deputado Estadual Stenio Rezende (DEM), protocolou junto à Assembleia Legislativa 
do Estado, o Projeto de Decreto Legislativo, que solicita ao Tribunal Regional Eleitoral do 
Maranhão, a realização de uma Consulta Plebiscitária junto aos municípios de Poção de 
Pedras e Bernardo do Mearim, acerca do desmembramento e anexação do povoado 
Belém do Lages. 
 
O objetivo da Consulta Plebiscitária proposta por Stenio Rezende, é conhecer a opinião 
da população sobre o desmembramento legal do território do povoado Belém dos Lages 
– que hoje pertence à Poção de Pedras – e a inserção ao município de Bernardo do 
Mearim. 
 
Há anos o parlamentar luta em defesa da população que reclama do acesso precário à 
serviços essenciais, em virtude da distância da cidade de Poção de Pedras, o que dificulta 
todo e qualquer desenvolvimento e crescimento do povoado. 
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“Tem uns dez anos que luto aqui dentro do Parlamento Estadual para que a situação do 
povoado Belém do Lages seja efetivamente resolvida. Desta vez propus o Plebiscito para 
que ele cumpra o seu papel de exercício da democracia direta, e a voz do povo seja 
efetivamente ouvida”, destacou Stenio. 
 
 A Consulta Plebiscitária proposta por Stenio Rezende, quando aprovada, será realizada 
junto aos eleitores de ambos municípios e ocorrerá em 2019, de acordo com as normas 
expedidas pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado (TRE-MA). 
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Deputado Wellington parabeniza alunos e professores pelos 10 anos do curso de Direito 
da Uema 

 
Wellington frisou que o curso forma profissionais que atuam na efetivação da Justiça e na  
garantia de direitos 

 
Em pronunciamento durante sessão solene realizada nessa quarta-feira (23), o deputado 
Wellington do Curso (PSDB) parabenizou alunos e professores pelos 10 anos do curso de 
direito da Universidade Estadual do Maranhão (Uema). A homenagem foi proposta por 
meio de requerimento apresentado pelos deputados Rafael Leitoa e Roberto Costa. 
 
Ao se pronunciar, Wellington ressaltou a importância do curso na formação de 
aplicadores do Direito na busca da justiça e parabenizou professores e coordenadores 
do curso no desempenho dessa função. 
 
“Se perguntarmos para qualquer pessoa o significado do que é justiça, muitos dirão que 
é capacidade de ver as dificuldades do outro, principalmente dos mais humildes, que 
esperam da justiça e do direito a garantia de direitos básicos para sobreviver. Por isso, é 
com honra e imensa satisfação que realizamos a Sessão Solene em homenagem aos 10 
anos do curso de Direito da Universidade Estadual do Maranhão que vem formando 
cidadãos que atuam na efetivação da justiça e garantia de direitos, principalmente 
daqueles que mais necessitam”, afirmou Wellington. 
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Partido Verde denuncia governo Flávio Dino por “fake news” 

 
Deputado Adriano Sarney 

 
O deputado estadual Adriano Sarney, presidente do Partido Verde no Maranhão (PV-
MA), informa que o partido ingressou, nesta quarta-feira (23), com denúncia junto à 
Superintendência da Polícia Federal no Maranhão (SPF-MA) e à Procuradoria Regional 
Eleitoral (PRE), contra o secretário de Comunicação do governo Flávio Dino (PCdoB), 
Edinaldo Neves, para que seja apurada a divulgação de “fake News” (notícia falsa, em 
tradução livre do inglês). Constam ainda na denúncia os nomes de Antonio Fabrício 
Oliveira Silva e Uberlandes Alves. 
 
A ação, que é também chamada “notícia de fato”, no jargão jurídico, foi encaminhada à 
PF e à PRE após a divulgação de uma imagem adulterada, em um grupo de Whatsapp, 
onde foi postada foto do evento ocorrido no início desta semana, em que a ex-
governadora Roseana Sarney (MDB) havia confirmado sua pré-candidatura ao Governo 
do Estado, ao lado de diversas autoridades e políticos aliados. 
 
De acordo com a documentação, esse tipo de ato ilícito pode ser enquadrado como 
calúnia, injúria e difamação. Do ponto de vista político, “fake News” pode ter o intento 
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de manipular a opinião pública, desestabilizar a disputa eleitoral, influenciar no 
resultado da eleição de 2018 e prejudicar adversários políticos. 
 
Neste caso, há também como enquadrar o fato a crimes tipificados no §1º e no §2º do 
art. 57-H, da Lei das Eleições, que tratam da “contratação direta ou indireta de grupo de 
pessoas com a finalidade específica de emitir mensagens ou comentários na Internet 
para ofender a honra ou denegrir a imagem de candidato, partido ou coligação”, sendo 
igualmente consideradas criminosas as pessoas contratadas. 
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Bancada federal e vice-governador destacam como promissora ação de Othelino Neto 
no comando da Alema 

 
A exemplo da ampla maioria dos deputados estaduais, integrantes da bancada maranhense na Câmara Federal  
também respaldam o trabalho do deputado Othelino Neto (PCdoB) como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
Do Blog do Djalma Rodrigues 
 
A exemplo da ampla maioria dos deputados estaduais, integrantes da bancada 
maranhense na Câmara Federal também respaldam o trabalho do deputado Othelino 
Neto (PCdoB) como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Por ocasião da 
XXI Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que se encerra nesta quinta-feira (24), vários 
parlamentares maranhenses falaram a respeito da atuação do dirigente do Legislativo 
Maranhense. O vice-governador Carlos Brandão que representou o Governo na 
manifestação municipalista, também falou sobre a gestão do presidente da AL. Veja o 

http://www.djalmarodrigues.com.br/
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que falaram os representantes do Maranhão no Congresso Nacional sobre Othelino 
Neto: 
 
Zé Carlos da Caixa (PT) – Observo de longe, mas percebo que o deputado Othelino é um 
político extremamente conciliador, que conduz a Assembleia de forma democrática. Seu 
trabalho repercute também aqui em nossa bancada, pela maneira com que ele conduz 
o Legislativo do Maranhão. Seu trabalho é marcante. 
 
Rubens Pereira Júnior (PC do B) – O deputado Othelino Neto em tão pouco tempo 
conseguiu deixar sua marca no Legislativo do Maranhão, sobretudo no que concerne ao 
quesito modernização, através de várias ações que se destacam pelo ineditismo. 
Também ampliou o canal de diálogo com os demais entes, como o governo do Estado, 
Tribunal de Justiça e com demais segmentos da sociedade. É um jovem que já entrou 
para a galeria dos grandes presidentes da Assembleia Legislativa. 
 
Juscelino Filho (DEM) – O deputado Othelino Neto tem mantido a Casa que dirige 
bastante unificada. Dirige com maestria os grandes debates. Ele tem se mostrado um 
grande presidente, um político muito conciliador, e isso é muito importante para o 
Maranhão. 
 
Weverton Rocha (PDT) – O presidente Othelino é um político municipalista, que 
consegue construir uma agenda de diálogo com os prefeitos, o governo do Estado e a 
bancada federal. Ele é um dos protagonistas da construção desse momento político, por 
se revelar um grande conciliador. 
 
Cleber Verde (PRB) – Ele tem feito um trabalho extraordinário, porque, além de colocar 
em pauta projeto de grande relevância para o Maranhão, vem mantendo uma agenda 
de conciliação que envolve toda a classe política e a sociedade maranhense. Por conta 
disso é que quero aqui parabenizar esse jovem político, que é uma grande revelação 
política do nosso Estado. 
 
Pedro Fernandes (PTB) – O deputado Othelino representa esse sopro de renovação que 
está acontecendo na política do Maranhão. Ele está fazendo um excelente trabalho. Tive 
oportunidade de estar com ele, na mobilização de políticos que dão apoio ao governador 
Flávio Dino. Ele vem se revelando como uma autêntica liderança e a classe política, assim 
como toda a sociedade só tem a ganhar com seu comportamento. 
 
Julião Amin (PDT) – É tarefa bastante árdua, dirigir uma Assembleia Legislativa, mas o 
deputado Othelino Neto vem surpreendendo, na condução de uma casa de conflitos. Ele 
é uma grande revelação e está de parabéns, pela forma como vem dirigindo o Poder 
Legislativo do nosso Estado, pautando suas ações pela serenidade, competência e 
democracia. 
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Carlos Brandão (Vice-governador) – É uma grande surpresa a performance do 
presidente Othelino Neto. Ele ganhou experiência ao assumir, durante alguns momentos 
a direção da AL, nos períodos de afastamento do saudoso Humberto Coutinho. Ao se 
efetivar, mostrou competência e muito poder de articulação. Manteve a parceria 
institucional com o governo, o que garante a aprovação de projetos oriundos do 
Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se conduzindo de forma 
irrepreensível, com muita habilidade. 
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Bancada federal e vice-governador destacam ação de Othelino no comando da AL 

Do blog do Djalma Rodrigues 
 
A exemplo da ampla maioria dos deputados estaduais, integrantes da bancada 
maranhense na Câmara Federal também respaldam o trabalho do deputado Othelino 
Neto como presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão. Por ocasião da XXI 
Marcha dos Prefeitos a Brasília, evento que se encerra nesta quinta-feira (24), vários 
parlamentares maranhenses falaram a respeito da atuação do dirigente do Legislativo 
Maranhense. O vice-governador Carlos Brandão que representou o Governo na 
manifestação municipalista, também falou sobre a gestão do presidente da AL. Veja o 
que falaram os representantes do Maranhão no Congresso Nacional sobre Othelino 
Neto: 
 

 
 
Zé Carlos da Caixa (PT) – Observo de longe, mas percebo que o deputado Othelino é um 
político extremamente conciliador, que conduz a Assembleia de forma democrática. Seu 
trabalho repercute também aqui em nossa bancada, pela maneira com que ele conduz 
o Legislativo do Maranhão. Seu trabalho é marcante. 
 

 

http://www.djalmarodrigues.com.br/2018/05/24/bancada-federal-e-vice-governador-destacam-como-promissora-acao-de-othelino-neto-no-comando-da-al/
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Rubens Pereira Júnior (PC do B) – O deputado Othelino Neto em tão pouco tempo 
conseguiu deixar sua marca no Legislativo do Maranhão, sobretudo no que concerne ao 
quesito modernização, através de várias ações que se destacam pelo ineditismo. 
Também ampliou o canal de diálogo com os demais entes, como o governo do Estado, 
Tribunal de Justiça e com demais segmentos da sociedade. É um jovem que já entrou 
para a galeria dos grandes presidentes da Assembleia Legislativa. 
 

 
 
Juscelino Filho (DEM) – O deputado Othelino Neto tem mantido a Casa que dirige 
bastante unificada. Dirige com maestria os grandes debates. Ele tem se mostrado um 
grande presidente, um político muito conciliador, e isso é muito importante para o 
Maranhão. 
 

 
 
Weverton Rocha (PDT) - O presidente Othelino é um político municipalista, que 
consegue construir uma agenda de diálogo com os prefeitos, o governo do Estado e a 
bancada federal. Ele é um dos protagonistas da construção desse momento político, por 
se revelar um grande conciliador. 
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Cleber Verde (PRB) – Ele tem feito um trabalho extraordinário, porque, além de colocar 
em pauta projeto de grande relevância para o Maranhão, vem mantendo uma agenda 
de conciliação que envolve toda a classe política e a sociedade maranhense. Por conta 
disso é que quero aqui parabenizar esse jovem político, que é uma grande revelação 
política do nosso Estado. 
 

 
 
Pedro Fernandes (PTB) – O deputado Othelino representa esse sopro de renovação que 
está acontecendo na política do Maranhão. Ele está fazendo um excelente trabalho. Tive 
oportunidade de estar com ele, na mobilização de políticos que dão apoio ao governador 
Flávio Dino. Ele vem se revelando como uma autêntica liderança e a classe política, assim 
como toda a sociedade só tem a ganhar com seu comportamento. 
 

 
 
Julião Amin (PDT) – É tarefa bastante árdua, dirigir uma Assembleia Legislativa, mas o 
deputado Othelino Neto vem surpreendendo, na condução de uma casa de conflitos. Ele 
é uma grande revelação e está de parabéns, pela forma como vem dirigindo o Poder 
Legislativo do nosso Estado, pautando suas ações pela serenidade, competência e 
democracia. 
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Carlos Brandão (Vice-governador) – É uma grande surpresa a performance do 
presidente Othelino Neto. Ele ganhou experiência ao assumir, durante alguns momentos 
a direção da AL, nos períodos de afastamento do saudoso Humberto Coutinho. Ao se 
efetivar, mostrou competência e muito poder de articulação. Manteve a parceria 
institucional com o governo, o que garante a aprovação de projetos oriundos do 
Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se conduzindo de forma 
irrepreensível, com muita habilidade. 

 

  



 

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: 
Atuação de Othelino Neto à frente da Assembleia 

Legislativa se destaca na classe política 

SITE: http://www.marrapa.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 25/05/2018 

Atuação de Othelino Neto à frente da Assembleia Legislativa se destaca na classe política 

 
 
Desde que assumiu a presidência da Assembleia Legislativa, em janeiro deste ano, o 
deputado Othelino Neto (PCdoB) tem se mostrado como um excelente conciliador. 
 
Tendo que lidar diariamente com 42 parlamentares, o desempenho do presidente na 
condução do poder legislativo estadual também ganhou reconhecimento dos deputados 
federias maranhenses e do vice-governador Carlos Brandão. 
 
Durante a XXI Marcha dos Prefeitos a Brasília, a bancada maranhense e Brandão teceram 
elogios a atuação de Othelino. O vice-governador destacou os períodos em que o atual 
presidente substituiu o saudoso Humberto Coutinho como fundamentais para o ganho 
de experiência. 
 
“Othelino mostrou competência e muito poder de articulação. Manteve a parceria 
institucional com o governo, o que garante a aprovação de projetos oriundos do 
Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se conduzindo de forma 
irrepreensível, com muita habilidade”, afirmou Brandão. 
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Avaliação: deputados federais se mostram surpresos e avalizam o desempenho de 
Othelino Neto no comando do Legislativo 

 
Zé Carlos, Rubens Jr., Juscelino Filho. Weverton Rocha, Cléber Verde, Julião Amim, Pedro  
Fernandes e Carlos Brandão aprovam o desempenho de Othelino Neto – na posse com  
Flávio Dino – à frente do Poder Legislativo 

 
O que eram manifestações de entusiasmo e incentivo por conta dos acertos dos 
primeiros momentos, as avaliações positivas do desempenho do deputado Othelino 
Neto (PCdoB) na presidência da Assembleia Legislativa (Alema) passaram a ganhar 
densidade, forte teor de interpretação e um viés mais crítico, inclusive quando feitas por 
olhares de fora do ambiente que domina o Poder Legislativo estadual. Na sua incursão 
por Brasília nesta semana, onde cobriu a participação maranhense na 21ª Marcha dos 
Prefeitos à Brasília, o jornalista Djalma Rodrigues teve a boa e oportuna sacada de ouvir 
deputados federais maranhenses sobre como estão avaliando o desempenho de um 
parlamentar da nova geração no comando de uma das instituições mais sensíveis, ativas 
e complexas entre as que têm o poder de mudar regras, abrigar e administrar conflitos 
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e garantir a estabilidade política e institucional do Estado maranhense. Mesmo levando 
em conta o fato de que há muita diplomacia, as declarações mostram que os sete 
deputados federais ouvidos e o vice-governador Carlos Brandão (PRB) estão de fato 
impressionados com a condução que o presidente Othelino Neto está dando ao Poder 
Legislativo estadual, principalmente nesse momento pré-eleitoral, quando as diferenças 
costumam ganhar força e gerar confrontos. 
 
O deputado Zé Carlos da Caixa (PT), conhecido pelo discurso duro, avesso a confetes, 
revelou que vem observando os fatos de longe, mas percebe que o deputado Othelino 
Neto “é um político extremamente conciliador, que conduz a Assembleia de forma 
democrática”, revelando que “seu trabalho repercute também aqui em nossa bancada, 
pela maneira com que ele conduz o Legislativo do Maranhão”. E concluiu: “Seu trabalho 
é marcante”. Colega de partido, o deputado Rubens Júnior (PC do B) observa a gestão 
que começa a se revelar modernizadora por conta de decisões inéditas. “Também 
ampliou o canal de diálogo com os demais entes, como o governo do Estado, Tribunal de 
Justiça e com demais segmentos da sociedade”, assinalou, avaliando que o deputado “é 
um jovem que já entrou para a galeria dos grandes presidentes da Assembleia 
Legislativa”. 
 
Integrante da novíssima geração de políticos, mas de viés ideológico muito diferente do 
que move o presidente da Alema, o deputado Juscelino Filho (DEM) avaliou que Othelino 
Neto tem mantido a Casa unida, apesar das diferenças que ela abriga. Para ele, o 
presidente vem dirigindo a Alema “com maestria”, assinalando que “ele tem se 
mostrado um presidente muito conciliador, e isso é muito importante para o Maranhão”. 
Weverton Rocha (PDT), um dos destaques da nova geração – tanto é que um forte 
candidato ao Senado -, exaltou a ação do presidente Othelino Neto, destacando-o como 
“um político municipalista, que consegue construir uma agenda de diálogo com os 
prefeitos, o Governo do Estado e a bancada federal”. E o apontou como “um dos 
protagonistas da construção desse momento político, por se revelar um grande 
conciliador”. 
 
Um dos mais bem-sucedidos e tarimbados membros da bancada federal, Cleber Verde 
(PRB) avaliou que Othelino Neto “tem feito um trabalho extraordinário, porque, além de 
colocar em pauta projeto de grande relevância para o Maranhão, vem mantendo uma 
agenda de conciliação que envolve toda a classe política e a sociedade maranhense”. E 
fechou a impressão: “É uma grande revelação política do nosso estado”. Do alto da sua 
experiência de militante partidário e de ação parlamentar, o deputado Julião Amin (PDT) 
observou que “é tarefa bastante árdua dirigir uma Assembleia Legislativa, mas o 
deputado Othelino Neto vem surpreendendo, na condução de uma Casa de conflitos”. E 
foi além: “Ele é uma grande revelação, pautando suas ações pela serenidade, 
competência e democracia”. 
 
Considerado hoje um dos parlamentares mais experientes do Maranhão, com um 
histórico de correção e seriedade, Pedro Fernandes (PTB) definiu o deputado Othelino 
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Neto como “um sopro de renovação que está acontecendo na política do Maranhão”. 
Avaliou: “Ele está fazendo um excelente trabalho, vem se revelando como uma autêntica 
liderança e a classe política, assim como toda a sociedade, só tem a ganhar”. 
 
O vice-governador Carlos Brandão (PRB) fez uma avaliação mais ampla, primeiro 
revelando-se surpreso pela performance do presidente Othelino Neto, afirmando: “Ele 
ganhou experiência ao assumir a presidência Alema nos períodos de afastamento do 
saudoso Humberto Coutinho. Ao se efetivar, mostrou competência e muito poder de 
articulação, manteve a parceria institucional com o Governo, o que garante a aprovação 
de projetos oriundos do Executivo direcionados para o bem-estar do povo e vem se 
conduzindo de forma irrepreensível, com muita habilidade”. 
 
Não foram avaliações graciosas mescladas com elogios manjados. Há, de fato, no meio 
político, a começar pelos seus colegas de Casa, uma sensação de surpresa positiva em 
relação ao desempenho do jovem presidente da Assembleia Legislativa. 
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Stenio sai em defesa da EMAP diante de alerta de greve de funcionários no Porto do 
Itaqui 

 
Em sua fala, Stenio Rezende destacou em números  
os avanços da EMAP à frente da administração  
do Porto do Itaqui. 

 
“Muita gente pensa que todas as empresas que estão no Porto do Itaqui têm uma gestão 
da EMAP, e não é verdade. Lá tem várias empresas, inclusive multinacionais, que a 
gestão é realizada por seus empresários. Essa greve dos funcionários, que está sendo 
anunciada, não tem nada a ver com a EMAP. Mas o que todos nós sabemos, é que 
mesmo não tendo responsabilidade alguma, o presidente Ted Lago e toda sua equipe, 
sempre se posicionou e sempre esteve disposto a ajudar, inclusive as empresas 
particulares que lá estão. ” Este foi um trecho do pronunciamento do deputado estadual 
Stenio Rezende (DEM), na manhã desta quinta-feira (24), na tribuna da Assembleia 
Legislativa do Estado. 
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O deputado e segundo secretário da Mesa Diretora da Casa, fez uso do grande 
expediente para defender – frente ao anúncio de uma possível greve dos funcionários – 
as denúncias que andam circulando na mídia, sobre diversos casos de infrações à lei 
portuária; acidentes de trabalho; prática de crimes ao meio ambiente; além de 
movimentação de dinheiro das empresas para prejudicar os trabalhadores e ocupação 
indevida de postos de trabalhos, que acusam diretamente a Empresa Maranhense de 
Administração Portuária (EMAP), de fazer vista grossa diante de possíveis 
irregularidades. 
 
Em sua fala, Stenio Rezende destacou em números os avanços da EMAP à frente da 
administração do Porto do Itaqui. O parlamentar também teceu elogios à forma 
comprometida e responsável como o presidente Ted Lago, vem conduzindo a empresa. 
“A atual gestão da EMAP recebeu em 2015 uma empresa completamente sucateada, 
com resultados financeiros irrelevantes e desproporcionais ao desempenho operacional 
registrado. Hoje já temos obras executadas com recursos oriundos de uma política de 
gestão eficiente, ” enfatizou Stenio Rezende. 
 
“Todos nós sabemos que nos últimos anos a administração do Porto do Itaqui tem 
ocupado posição de destaque não só no Maranhão. Nos últimos anos, a administração 
daquele porto, que era deficitária, na administração atual, tem tido uma economia de 
mais de 30 milhões por ano, ” ressaltou ainda o parlamentar. 
 
Nos últimos três últimos anos, o Porto do Itaqui teve os melhores resultados de sua 
história, chegando a 21% de aumento na movimentação de carga e lucratividade de R$ 
68,2 milhões já no final do primeiro ano. Quando o trabalho começou, no início de 2015, 
o orçamento aprovado para a EMAP pela gestão anterior previa lucro de R$ 300 mil para 
aquele ano. 
 
É tão perceptível o crescimento e transparente a gestão da EMAP, que atualmente a 
empresa passa por fase de implantação da ISO 14.000, certificação em gestão ambiental. 
Também acabou de receber um prêmio nacional em responsabilidade socioambiental 
da Revista Portos e Navios, principal publicação da área, onde concorreu com portos 
públicos e privados de todo o país. 
 
Além de tudo isso, a EMAP hoje também conta com uma área de ‘Compliance’ 
implantada, ouvidoria e está totalmente aberta a qualquer cidadão que possua 
curiosidade e interesse em conferir suas contas e contratos. 
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Rogério Cafeteira comprova que professor da rede pública estadual ganha mais que 
doutor no Paraná 

 
Rogério Cafeteira destaca avanços do governo  
em áreas prioritárias… 

 
O líder do governo na Assembleia Legislativa, o deputado estadual Rogério Cafeteira, 
comprovou, por meio das suas redes sociais, que os professores do Maranhão – os que 
recebem o maior salário do Brasil – são tão bem remunerados que estão ganhando 
salário maior do que um professor doutor da Universidade Federal do Paraná (UFPR). 
 
“Edital da UFPR (ensino superior com doutorado, 40h). Remuneração: R$ 5.742,14. O 
Governo do Maranhão paga remuneração maior para os professores de ensino médio, 
com licenciatura, 40h. Deputados de oposição não queriam e votaram contra o aumento 
dos professores. Será que achavam que nossos docentes não merecem?”, cutucou 
Cafeteira. 
 
A crítica em relação a postura dos deputados estaduais de oposição, ligados ao clã 
Sarney, é motivada pelo tumulto que eles causaram na votação da Medida Provisória nº 
272/2018, que concedeu reajuste salarial de 6,81% a todos os integrantes do Subgrupo 
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Magistério da Educação Básica do Maranhão e professores contratados, e ratificou o 
estado como o maior salário para professores da rede estadual do país. 
 
Na ocasião, votaram contra o aumento para os professores os deputados estaduais 
Adriano Sarney, Sousa Neto, Max Barros, Edilázio Júnior, Graça Paz e César Pires. Com 
medo de represálias, Wellington do Curso preferiu se abster da votação. 
 
Com a comprovação feita por Rogério Cafeteira, os professores do Maranhão estão 
ganhando não só o maior salário do Brasil, como mais do que docentes que possuem 
doutorado em Universidades Federais do Centro-Sul do país. 

 


