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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

 
 
Em pronunciamento na Sessão Solene de comemoração aos 184 anos de instalação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada nesta segunda-feira (25), no Plenário 
Nagib Haikel, o presidente, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que a 
homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual. 
 
Segundo o deputado, foi um presente receber o escritor e ex-deputado estadual Sálvio 
Dino, que durante sua palestra, relembrou trechos importantes da história maranhense. 
“O Sálvio nos fez mergulhar em casos que muitos de nós não conhecíamos. Tanto ele, 
quanto o Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras, presente na 
solenidade, são histórias vivas do Legislativo Estadual. Foram deputados que tiveram 
seus mandatos cassados pelo regime de exceção e que, anos depois, tive o prazer de 
participar da sessão em que lhes foram devolvidos, ainda que simbolicamente, seus 
mantados, na gestão do então presidente, deputado Arnaldo Melo”, lembrou. 
 
O presidente destacou, em seguida, a importância de ter acesso a essas informações 
para a valorização do processo democrático. “Nesse momento pelo qual passa o país, é 
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muito importante que todos nós, principalmente as novas gerações, tenham acesso à 
história do nosso estado, afinal não há caminho que não seja o da política”, enfatizou 
 
Othelino disse ainda que a democracia precisa ser valorizada e o Poder Legislativo 
preservado. “É aqui que são representadas todas as forças da sociedade e a democracia 
é o único regime que permite que tenhamos liberdade e que o estado democrático de 
direito seja valorizado, assim cultuemos a democracia, porque o Brasil precisa cada vez 
mais disso”. 
 
Memorial do Legislativo Maranhense 
 
Instituído pela Resolução Legislativa 805/16, oriunda de PL 026/16, de autoria do 
deputado Cesar Pires, o Memorial do Legislativo Maranhense foi concretizado como 
parte das comemorações do aniversário de 184 anos da Casa. 
 
Obras raras e importantes foram resgatadas durante o processo de instalação do 
memorial, aberto hoje ao público. Para Othelino, uma oportunidade para que a 
sociedade conheça, mais de perto, a história do Parlamento e do nosso estado. “Nossa 
história se confunde em grande parte com a história do Maranhão, que foi recuperada, 
digitalizada e, agora, está disponível em exposição e em rede digital para todos 
maranhenses”, finalizou. 
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Políticos manifestam pesar pela morte do blogueiro Robert Lobato 

 
 
Leonardo Sá 
 
Com muito pesar me solidarizo pelo falecimento do querido Blogueiro Robert Lobato 
acorrido ontem. Ele parte deixando-nos muitas lições de amizade, profissionalismo, ética 
e humanidade. 
 
As pessoas são insubstituíveis em sua existência, além da falta que fazem àqueles que as 
amam, deixam o mundo mais pobre, e agora o mundo perde um pouco do seu brilho, 
alegria e cor com a prematura partida de Robert. 
Não temos palavras para expressar os nossos sentimentos. Pedimos a Deus que conforte 
o coração dos familiares e amigos neste momento de dor. Que a luz e o amor divino 
pairem sobre a alma de quem sofre esta imensurável perda, e os console e lhes dê 
serenidade para atravessar esta tempestade. 
 
A Deus pedimos também que dê ao nosso amigo o merecido repouso eterno em seu 
reino. Muito respeitosamente, prestamos as nossas condolências e deixamos os nossos 
mais sinceros pêsames. 
 
Nota de pesar, Deputado Estadual DR. Leonardo Sá e família 
 
Wellington do Curso 
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Wellington do Curso disse que nutria sentimentos sinceros de respeito e carinho e que 
Robert Lobato foi, em alguns momentos, seu confidente e consultor. “É com pesar que 
recebemos a triste notícia do falecimento do nosso amigo Robert Lobato. Um blogueiro 
e jornalista que muito fez pela transmissão de notícias no Maranhão. Um protagonista 
no nosso tempo, com uma escrita refinada, análises políticas coerentes, respeito e 
notoriedade de todos que o conheciam. Eu, em particular, nutria sentimentos sinceros 
de respeito e carinho por quem reciprocamente foi um parceiro e em alguns momentos 
confidente e consultor. Pedimos a Deus que console os corações dos familiares e amigos 
e que o receba de braços abertos. Deixamos aqui os nossos mais sinceros sentimentos a 
um amigo. Descanse em paz, amigo Bob!” 
 
Zé Inácio 
 
O deputado Zé Inácio, que por muitos anos militou ao lado de Bob no PT, manifestou 
certo inconformismo com a tragédia que vitimou o companheiro ao registrar que sua 
morte não parece justa. “Foi com tristeza e consternação que recebi, hoje (24), a notícia 
do falecimento do jornalista maranhense Robert Lobato. Robert exerceu com maestria 
a profissão de jornalista. A sua morte inesperada não me parece justa. Fará falta não 
apenas aos seus familiares, mas também aos seus amigos e a todo o jornalismo 
maranhense. Solidarizo-me neste momento de dor e pesar com todos os familiares de 
Robert Lobato. Estamos tristes e ainda incrédulos em relação ao seu falecimento”. 
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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

 
 
Em pronunciamento na Sessão Solene de comemoração aos 184 anos de instalação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada nesta segunda-feira (25), no Plenário 
Nagib Haikel, o presidente, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que a 
homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual. 
 
Segundo o deputado, foi um presente receber o escritor e ex-deputado estadual Sálvio 
Dino, que durante sua palestra, relembrou trechos importantes da história maranhense. 
“O Sálvio nos fez mergulhar em casos que muitos de nós não conhecíamos. Tanto ele, 
quanto o Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras, presente na 
solenidade, são histórias vivas do Legislativo Estadual. Foram deputados que tiveram 
seus mandatos cassados pelo regime de exceção e que, anos depois, tive o prazer de 
participar da sessão em que lhes foram devolvidos, ainda que simbolicamente, seus 
mantados, na gestão do então presidente, deputado Arnaldo Melo”, lembrou. 
 
O presidente destacou, em seguida, a importância de ter acesso a essas informações 
para a valorização do processo democrático. “Nesse momento pelo qual passa o país, é 
muito importante que todos nós, principalmente as novas gerações, tenham acesso à 
história do nosso estado, afinal não há caminho que não seja o da política”, enfatizou 
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Othelino disse ainda que a democracia precisa ser valorizada e o Poder Legislativo 
preservado. “É aqui que são representadas todas as forças da sociedade e a democracia 
é o único regime que permite que tenhamos liberdade e que o estado democrático de 
direito seja valorizado, assim cultuemos a democracia, porque o Brasil precisa cada vez 
mais disso”.  
 
Memorial do Legislativo Maranhense 
 
Instituído pela Resolução Legislativa 805/16, oriunda de PL 026/16, de autoria do 
deputado Cesar Pires, o Memorial do Legislativo Maranhense foi concretizado como 
parte das comemorações do aniversário de 184 anos da Casa. 
 
Obras raras e importantes foram resgatadas durante o processo de instalação do 
memorial, aberto hoje ao público. Para Othelino, uma oportunidade para que a 
sociedade conheça, mais de perto, a história do Parlamento e do nosso estado. “Nossa 
história se confunde em grande parte com a história do Maranhão, que foi recuperada, 
digitalizada e, agora, está disponível em exposição e em rede digital para todos 
maranhenses”, finalizou. 
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Dra. Thaiza participa de posse de novos secretários e destaca futura atuação de Rafael 
Carvalho frente à SEMA 

 
 
Na manhã desta segunda-feira (25), a deputada Dra. Thaiza Hortegal participou da 
cerimônia de posse dos novos secretários de estado no governo Flávio Dino. O Partido 
Progressistas, legenda que a parlamentar faz parte, também integra a nova equipe do 
Poder Executivo. 
 
“Além do deputado federal André Fufuca, em Brasília, eu aqui no Legislativo Estadual, o 
partido integra também o Poder Executivo no governo Flávio Dino através do engenheiro 
ambiental Rafael Carvalho, cujo nome temos confiança de que dará um grande salto nas 
políticas de meio ambiente do estado. Em todas as esferas, esperamos trazer 
importantes benefícios ao Maranhão”, ressaltou a deputada. 
 
Entre as primeiras medidas do novo secretário será tomar conhecimento das atividades 
da pasta e elaborar uma agenda positiva de cumprimento de metas para o setor. “Vamos 
avaliar a situação do quadro técnico da SEMA e seguir trabalhando nas metas previstas 
pelo governador Flávio Dino no caráter da política ambiental, sejam elas ligadas aos 
recursos florestais, recursos hídricos, ou até mesmo a agenda marrom, que é a extração 
mineral”, ressaltou o novo secretário, Rafael Carvalho. 
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Pinheiro 
 
O secretário Rafael Carvalho destacou ainda as demandas que o município de Pinheiro e 
região têm na área ambiental, e que precisam ser atendidas. 
 
“Aproveitar a situação que ela tem, isso a nível dos parques ambientais que podem ser 
integrados à cidade. Sem contar nos termos de compromisso e de habilitação para que 
a cidade possa praticar também a sua política municipal”, disse. 
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Artigo de Adriano Sarney: Imobilidade urbana e propostas – Parte 1 

 
 
Por Adriano Sarney 
 
De 1990 até hoje a mobilidade urbana em São Luís sofreu uma dura e penosa jornada. 
Governada por pedetistas, a Ilha Rebelde penou com a falta de prioridade no setor. A 
cada dia fica mais difícil se locomover por São Luís, eis uma infeliz constatação. Sem 
arrojo e criatividade, sem abrir mão das soluções fáceis e temporárias, nossa cidade 
corre o risco de parar, literalmente, à médio prazo. 
 
Nos últimos 30 anos o legado do partido na construção de grandes empreendimentos 
na mobilidade urbana se resume a um punhado de terminais da integração, a 
reconstrução da avenida Santos Dumont e o prolongamento da avenida litorânea. 
 
O prefeito Edivaldo terminará uma década de mandato de forma melancólica. Muitos 
aumentos de passagens, uma licitação vendida como solução que em nada mudou a vida 
do ludovicense e obras pequenas apresentadas como grandiosas revoluções na 
engenharia. O completo vazio de ideias é desolador. 
 
Vejam só: as duas únicas ações na avenida Jerônimo de Albuquerque, a maior e mais 
movimentada avenida de nossa capital, nas últimas décadas foram desenvolvidas pela 
ex-governadora Roseana Sarney. O viaduto da Cohab e o viaduto da Cohama, ambos 
entregues na década de 1990. 
 
A avenida Casemiro Junior, no Anil, foi simplesmente esquecida. No trecho que liga o 
Viaduto do Café até a Aurora, todos os dias milhares de motoristas perdem horas de suas 
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vidas sem nenhum auxílio da Prefeitura ou do Governo do Estado. Nem mesmo um 
simples guarda de trânsito se vê no local. 
 
Bairros em que o trânsito se encontra em situação crítica também foram esquecidos 
como o Anil, João Paulo, Cidade Operária, Ipase, Centro da Cidade e Área Itaqui-Bacanga 
ou Cohab. 
 
São Luís precisa de uma revolução completa na mentalidade de gestão da mobilidade 
urbana de nossa cidade. É preciso modificar desde os pequenos protocolos até as 
grandes atitudes. 
 
Existem pequenas situações que poderiam muito facilitar a vida dos motoristas e 
pedestres de nossa cidade. 
 
Isso pode ser feito de três formas: 1) Exigir seguro e garantia nas próximas licitações. 
Qualquer problema será resolvido pela seguradora. 2) Determinar às construtoras o uso 
de asfalto acrescido de borracha e polímeros nas pavimentações para aumentar a vida 
útil do asfalto. 3) Substituir os remendos em pedaços por recapeamento de trechos na 
largura da via. 
 
Os semáforos de nossa cidade são outro problema crônico. Basta a menor chuva para 
que o sistema entre em pane em vários pontos. É preciso mudar toda a rede de 
semáforos da seguinte forma: 1) Aplicar tecnologia inteligente que garanta fluidez ao 
trânsito com semáforos que identifiquem os momentos para abrir e fechar. 2) Aumentar 
a distância entre os semáforos nos grandes corredores. 
 
Qual foi a última vez que se viu alguma propaganda educativa da Prefeitura ou do 
Governo sobre o trânsito? Pois bem, aqui esbarramos em outro ponto que poderia 
ajudar muito a vida dos moradores de São Luís. 
 
Os elevados, muitos deles construídos pela ex-governadora Roseana Sarney, também 
precisam ser modernizados. Não se pode aceitar a ideia de que, do jeito que estão, eles 
irão ter o mesmo efeito para sempre. É preciso verificar as alças coletoras, fazer ajustes 
no entorno e ações que dinamizem a fluidez. 
 
Essas são pequenas mudanças que, sabe-se lá por qual razão, não são colocadas em 
prática. Em breve voltaremos a falar sobre o assunto. 
 
Adriano Sarney 
 
Deputado Estadual, Economista com pós-graduação pela Université Paris (Sorbone, 
França) e em Gestão pela Universidade Harvard. 
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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

Em pronunciamento na Sessão Solene de comemoração aos 184 anos de instalação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada nesta segunda-feira (25), no Plenário 
Nagib Haikel, o presidente, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que a 
homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual. 
 

 
 
Segundo o deputado, foi um presente receber o escritor e ex-deputado estadual Sálvio 
Dino, que durante sua palestra, relembrou trechos importantes da história maranhense. 
“O Sálvio nos fez mergulhar em casos que muitos de nós não conhecíamos. Tanto ele, 
quanto o Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras, presente na 
solenidade, são histórias vivas do Legislativo Estadual. Foram deputados que tiveram 
seus mandatos cassados pelo regime de exceção e que, anos depois, tive o prazer de 
participar da sessão em que lhes foram devolvidos, ainda que simbolicamente, seus 
mantados, na gestão do então presidente, deputado Arnaldo Melo”, lembrou. 
 
O presidente destacou, em seguida, a importância de ter acesso a essas informações 
para a valorização do processo democrático. “Nesse momento pelo qual passa o país, é 
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muito importante que todos nós, principalmente as novas gerações, tenham acesso à 
história do nosso estado, afinal não há caminho que não seja o da política”, enfatizou 
 
Othelino disse ainda que a democracia precisa ser valorizada e o Poder Legislativo 
preservado. “É aqui que são representadas todas as forças da sociedade e a democracia 
é o único regime que permite que tenhamos liberdade e que o estado democrático de 
direito seja valorizado, assim cultuemos a democracia, porque o Brasil precisa cada vez 
mais disso”. 
 
Memorial do Legislativo Maranhense 
 
Instituído pela Resolução Legislativa 805/16, oriunda de PL 026/16, de autoria do 
deputado Cesar Pires, o Memorial do Legislativo Maranhense foi concretizado como 
parte das comemorações do aniversário de 184 anos da Casa. 
 
Obras raras e importantes foram resgatadas durante o processo de instalação do 
memorial, aberto hoje ao público. Para Othelino, uma oportunidade para que a 
sociedade conheça, mais de perto, a história do Parlamento e do nosso estado. “Nossa 
história se confunde em grande parte com a história do Maranhão, que foi recuperada, 
digitalizada e, agora, está disponível em exposição e em rede digital para todos 
maranhenses”, finalizou. 
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Deputada Dra. Thaiza participa de posse de novos secretários 

Na manhã desta segunda-feira (25), a deputada Dra. Thaiza Hortegal participou da 
cerimônia de posse dos novos secretários de Estado do governo Flávio Dino (PCdoB). O 
Partido Progressista, legenda da qual a parlamentar faz parte, também integra a nova 
equipe do Poder Executivo. 
 

 
 
“Além do deputado federal André Fufuca, em Brasília, eu aqui no Legislativo Estadual, o 
partido integra também o Poder Executivo no governo Flávio Dino, por meio do 
engenheiro ambiental Rafael Carvalho, cujo nome temos confiança de que dará um 
grande salto nas políticas de meio ambiente no estado. Em todas as esferas, esperamos 
trazer importantes benefícios ao Maranhão”, ressaltou a deputada. 
 
A primeira medida do novo secretário será tomar conhecimento das atividades da pasta 
e elaborar uma agenda positiva de cumprimento de metas para o setor. “Vamos avaliar 
a situação do quadro técnico da SEMA e seguir trabalhando nas metas previstas pelo 
governador Flávio Dino no caráter da política ambiental, sejam elas ligadas aos recursos 
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florestais, recursos hídricos ou até mesmo a agenda marrom, que é a extração mineral”, 
ressaltou o novo secretário, Rafael Carvalho. 
 
Pinheiro 
 
O secretário Rafael Carvalho destacou ainda as demandas do município de Pinheiro e 
região na área ambiental e que precisam ser atendidas. “Em se tratando dos parques 
ambientais que podem ser integrados à cidade. Sem contar os termos de compromisso 
e de habilitação para que a cidade possa praticar sua política municipal”, disse. 
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Sálvio Dino e Othelino Neto elogiam César Pires… 

 
 
O deputado César Pires saiu extremamente agradecido da solenidade em comemoração 
aos 184 anos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Desde a palestra do advogado e 
historiador Sálvio Dino, que na sessão solene fez referências elogiosas à sua atuação 
parlamentar, até a visitação ao Memorial Parlamentar de Proteção ao Patrimônio 
Histórico e Documental da Assembleia Legislativa do Maranhão, criado por um projeto 
de resolução de sua autoria. 
 
Para uma plateia de desembargadores, secretários de Estado e historiadores, Sálvio Dino 
falou do seu desejo de escrever um livro sobre os grandes oradores do Maranhão, e 
apontou César Pires como “um dos poucos bons tribunos que existem no Brasil, do 
Oiapoque ao Chuí”. 
 
“Ele é um orador preparado, que enobrece qualquer Poder Legislativo”, ressaltou Sálvio 
Dino. 
 
Ele também destacou que César Pires exerceu grande influência no processo que 
resgatou, em livros, a história do Legislativo Maranhense, quando foi primeiro secretário 
da Casa. 
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Ainda na programação comemorativa, o presidente Othelino Neto abriu a exposição do 
acervo que integra o Memorial Parlamentar de Proteção ao Patrimônio Histórico e 
Documental da Assembleia Legislativa do Maranhão, instituído pela Resolução 
Legislativa 805/2016, oriunda de projeto de César Pires. 
 

 
 
“Cumprimento ao deputado César Pires pela brilhante iniciativa que hoje se materializa”, 
reconheceu Othelino Neto, ao final da sessão solene. 
 
“Gestos como esses, de reconhecimento de lideranças que militam em campos políticos 
opostos ao nosso, ficam hospedados no coração, guardados a sete chaves”, concluiu 
César Pires. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=tyhrlels4S4
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César Pires propõe modernização dos símbolos que indicam atendimento preferencial a 
idosos 

 
 
O deputado César Pires apresentará na Assembleia Legislativa um projeto de lei visando 
modificar a imagem (pictografia) utilizada atualmente nas vagas de estacionamento e 
placas que indicam atendimento preferencial ao idoso. 
 
Para o parlamentar, a imagem atual é pejorativa e não mais reflete a realidade das 
pessoas com 60 anos ou mais.Por meio das redes sociais, ele fará uma consulta popular 
sobre o assunto. 
 
“Hoje, quando buscamos atendimento ou vagas preferenciais de estacionamento nos 
deparamos com imagens que indicam idosos debilitadas, corcundas, com problema de 
coluna, dificuldade de locomoção e amparadas por bengalas. Com certeza, essas 
imagens não mais representam pessoas com 60 anos de idade ou mais”, justificou César 
Pires, ao anunciar o projeto. 
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Ele ressaltou que os brasileiros estão vivendo mais e com mais qualidade de vida, 
desenvolvendo diversas atividades profissionais, recreativas e esportivas. “A nossa 
legislação deve ser adequada a essa nova realidade, pois a terceira idade não é mais 
sinônimo de inatividade e doença”, enfatizou. 
 
César Pires acrescentou que fará uma consulta popular, por meio das redes sociais, para 
que a população maranhense se manifeste sobre o assunto e até sugira novas imagens 
para serem utilizadas nas placas de atendimento e vagas de estacionamento para 
pessoas com mais de 60 anos. 
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César Pires propõe modernização dos símbolos que indicam atendimento preferencial a 
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O deputado César Pires apresentará na Assembleia Legislativa um projeto de lei visando 
modificar a imagem (pictografia) utilizada atualmente nas vagas de estacionamento e 
placas que indicam atendimento preferencial ao idoso. Para o parlamentar, a imagem 
atual é pejorativa e não mais reflete a realidade das pessoas com 60 anos ou mais. Por 
meio das redes sociais, ele fará uma consulta popular sobre o assunto. 
 
“Hoje, quando buscamos atendimento ou vagas preferenciais de estacionamento nos 
deparamos com imagens que indicam idosos debilitadas, corcundas, com problema de 
coluna, dificuldade de locomoção e amparadas por bengalas. Com certeza, essas 
imagens não mais representam pessoas com 60 anos de idade ou mais”, justificou César 
Pires, ao anunciar o projeto. 
 
Ele ressaltou que os brasileiros estão vivendo mais e com mais qualidade de vida, 
desenvolvendo diversas atividades profissionais, recreativas e esportivas. “A nossa 
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legislação deve ser adequada a essa nova realidade, pois a terceira idade não é mais 
sinônimo de inatividade e doença”, enfatizou. 
 
César Pires acrescentou que fará uma consulta popular, por meio das redes sociais, para 
que a população maranhense se manifeste sobre o assunto e até sugira novas imagens 
para serem utilizadas nas placas de atendimento e vagas de estacionamento para 
pessoas com mais de 60 anos. 
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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

 
 
Em pronunciamento na Sessão Solene de comemoração aos 184 anos de instalação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada nesta segunda-feira (25), no Plenário 
Nagib Haikel, o presidente, deputado Othelino Neto (PC do B), afirmou que a 
homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual. 
 
Segundo o deputado, foi um presente receber o escritor e ex-deputado estadual Sálvio 
Dino, que durante sua palestra, relembrou trechos importantes da história maranhense. 
“O Sálvio nos fez mergulhar em casos que muitos de nós não conhecíamos. Tanto ele, 
quanto o Benedito Buzar, presidente da Academia Maranhense de Letras, presente na 
solenidade, são histórias vivas do Legislativo Estadual. Foram deputados que tiveram 
seus mandatos cassados pelo regime de exceção e que, anos depois, tive o prazer de 
participar da sessão em que lhes foram devolvidos, ainda que simbolicamente, seus 
mantados, na gestão do então presidente, deputado Arnaldo Melo”, lembrou. 
 
O presidente destacou, em seguida, a importância de ter acesso a essas informações 
para a valorização do processo democrático. “Nesse momento pelo qual passa o país, é 
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muito importante que todos nós, principalmente as novas gerações, tenham acesso à 
história do nosso estado, afinal não há caminho que não seja o da política”, enfatizou 
 
Othelino disse ainda que a democracia precisa ser valorizada e o Poder Legislativo 
preservado. “É aqui que são representadas todas as forças da sociedade e a democracia 
é o único regime que permite que tenhamos liberdade e que o estado democrático de 
direito seja valorizado, assim cultuemos a democracia, porque o Brasil precisa cada vez 
mais disso”. 
 
Memorial do Legislativo Maranhense 
 
Instituído pela Resolução Legislativa 805/16, oriunda de PL 026/16, de autoria do 
deputado Cesar Pires, o Memorial do Legislativo Maranhense foi concretizado como 
parte das comemorações do aniversário de 184 anos da Casa. 
 
Obras raras e importantes foram resgatadas durante o processo de instalação do 
memorial, aberto hoje ao público. Para Othelino, uma oportunidade para que a 
sociedade conheça, mais de perto, a história do Parlamento e do nosso estado. “Nossa 
história se confunde em grande parte com a história do Maranhão, que foi recuperada, 
digitalizada e, agora, está disponível em exposição e em rede digital para todos 
maranhenses”, finalizou. 
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Deputada Dra. Thaiza participa de posse de novos secretários 

 
 
Na manhã desta segunda-feira (25), a deputada Dra. Thaiza Hortegal participou da 
cerimônia de posse dos novos secretários de Estado do governo Flávio Dino (PCdoB). O 
Partido Progressista, legenda da qual a parlamentar faz parte, também integra a nova 
equipe do Poder Executivo. 
 
“Além do deputado federal André Fufuca, em Brasília, eu aqui no Legislativo Estadual, o 
partido integra também o Poder Executivo no governo Flávio Dino, por meio do 
engenheiro ambiental Rafael Carvalho, cujo nome temos confiança de que dará um 
grande salto nas políticas de meio ambiente no estado. Em todas as esferas, esperamos 
trazer importantes benefícios ao Maranhão”, ressaltou a deputada. 
 
A primeira medida do novo secretário será tomar conhecimento das atividades da pasta 
e elaborar uma agenda positiva de cumprimento de metas para o setor. “Vamos avaliar 
a situação do quadro técnico da SEMA e seguir trabalhando nas metas previstas pelo 
governador Flávio Dino no caráter da política ambiental, sejam elas ligadas aos recursos 
florestais, recursos hídricos ou até mesmo a agenda marrom, que é a extração mineral”, 
ressaltou o novo secretário, Rafael Carvalho. 
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Pinheiro 
 
O secretário Rafael Carvalho destacou ainda as demandas do município de Pinheiro e 
região na área ambiental e que precisam ser atendidas. “Em se tratando dos parques 
ambientais que podem ser integrados à cidade. Sem contar os termos de compromisso 
e de habilitação para que a cidade possa praticar sua política municipal”, disse. 
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Assembleia presenteia a população com abertura da Exposição ‘Memorial do Legislativo 
Maranhense’ 

 
 
O presidente da Assembleia, deputado Othelino Neto (PCdoB), abriu, na tarde desta 
segunda-feira (25), no Salão Nobre do palácio Manuel Beckman, a Exposição “Acervo do 
Memorial do Legislativo Maranhense”. “Essa exposição é um verdadeiro presente aos 
184 anos do Poder Legislativo Maranhense”, afirmou o deputado Othelino Neto. 
 
O evento integra a programação do transcurso dos 184 anos do Poder Legislativo e, 
também, do Dia do Poder Legislativo, comemorado com uma Sessão Solene, no Plenário 
Manoel Beckman, que contou com as presenças, dentre outras autoridades, do 
secretário Chefe da Casa Civil do Governo do Estado, deputado Marcelo Tavares, 
representando o governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
A Exposição “Acervo do Memorial do Legislativo Maranhense” é composta por 13 obras 
centenárias do legislativo maranhense, todas manuscritas, encontradas durante o 
processo de restauração de documentos manuscritos e impressos da Casa, iniciado em 
fevereiro do ano passado, por determinação do presidente da Assembleia 
 
Dentre as raridades históricas, que datam de 1894 a 1953, encontram-se um livro de leis 
estaduais, volume único, com 172 páginas escritas a mão, que traz a descrição de leis 



 

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 

estaduais de 1889 a 1902. No mesmo livro, encontra-se o registro da Lei nº 294, de 15 
de abril de 1901, que criou a primeira seção do Corpo de Bombeiros de São Luís. A mais 
antiga obra resgatada é um Livro de Atas com 125 anos. 
 
Importância histórica 
 
O desembargador Ricardo Duaillibe ressaltou a importância da exposição para a história 
do Maranhão. “Essa exposição é de um valor muito grande, pois resgata a história do 
parlamento maranhense. É de fundamental importância a gente conhecer a história do 
Poder Legislativo, inclusive vou sugerir que o Tribunal de Justiça também faça esse 
trabalho de resgate de nossa história”, acrescentou. 
 
“Não há melhor maneira de se comemorar esses 184 anos da Assembleia do que com 
esse trabalho extraordinário de resgate da nossa memória. Essa exposição mostra a 
importância desta Casa no cenário político do Maranhão. Parabéns ao deputado 
Othelino Neto por tão importante iniciativa”, declarou o Chefe da Casa Civil do Governo 
do Estado, deputado Marcelo Tavares. 
 
Para o prefeito de Caxias, Fábio Gentil, o deputado Othelino Neto deu uma 
demonstração de amor ao Maranhão e de respeito ao Poder Legislativo ao resgatar a 
história do parlamento maranhense.” Isto é de uma importância extraordinária para as 
gerações presentes e futuras”, frisou. 
 
“Tive uma grata surpresa com essa exposição, pois a informação que tinha era de que 
não existia mais nada de documento importante da história desta Casa, que tudo havia 
se perdido no tempo. Mas vejo aqui, com muita emoção e como historiador, que 
conseguimos resgatar documentos importante da nossa história política. Parabenizo o 
deputado Othelino Neto por esse belo trabalho”, disse o presidente da Academia 
Maranhense de Letras (AML)”, jornalista Benedito Buzar. 
 
O deputado César Pires (PV) destacou a importância da exposição para o parlamento 
maranhense. “O Poder Legislativo Estadual se revigora, na data de hoje, com essa 
exposição comemorativa dos seus 184 anos. É um resgate de nossa história de 
fundamental importância para a história do Maranhão”. 
 
Para o escritor e ex-deputado Sávio Dino, palestrante na Sessão Solene de comemoração 
dos 184 anos do Poder Legislativo, o presidente Othelino Neto faz um resgate que é de 
uma enorme importância para as gerações presentes e, mais importante, para as 
gerações futuras. “O valor cultural dessa exposição é extraordinário. Fico feliz de 
testemunhar esse momento de afirmação do parlamento estadual”. 
 
Aberta ao público 
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A Exposição “Acervo do Memorial do Legislativo” ficará aberta ao público durante 30 
dias, a partir desta data, no horário das 9h às 12h e das 14h às 17h. “Esta exposição é um 
presente para o povo maranhense. Agradeço ao presidente Othelino por nos permitir 
realizar esse trabalho de grande valor histórico. Estaremos aqui para recepcionar o 
público visitante e dar maiores informações sobre o valor dessas obras”, esclareceu a 
diretora de Registros e Documentos da Assembleia, Simone Limeira. 
 
O diretor de Comunicação da Assembleia, jornalista Edwin Jinkings, disse que a 
exposição é um divisor de água na história do Poder Legislativo Estadual, comparado 
com tudo que já se conhece da história do parlamento maranhense. “Os documentos 
encontrados ao longo desse minucioso trabalho de recuperação dessas obras 
centenárias passam a se constituir um acervo de um valor histórico inestimável, que 
estará à disposição do povo maranhense”. 
 
Para o diretor Administrativo da Assembleia, Antino Noleto, o maior ganho desse 
trabalho é, justamente, a preservação, o resgate da história do parlamento maranhense, 
que se confunde com a própria história do povo maranhense. “Essas obras e esse resgate 
são de um valor incomensurável. Temos aqui fontes primárias de informação da história 
do legislativo maranhense”, salientou. 
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Sálvio Dino destaca importância histórica das obras raras que compõem o Memorial do 
Legislativo 

 
O pai do governador Flávio Dino (PC do B) discorreu sobre o tema “184 anos do Poder Legislativo e a importância  
histórica das obras raras encontradas no Parlamento” 

 
Emoção marcou o tom da palestra do jornalista, advogado, escritor, ex-deputado 
estadual e membro das Academias Maranhense, Imperatrizense e Grajauense de Letras, 
Sálvio Dino, na tarde desta segunda-feira (25), no plenário Nagib Haickel, como parte da 
solenidade em homenagem aos 184 anos de instalação da Assembleia Legislativa. 
 
O pai do governador Flávio Dino (PC do B) discorreu sobre o tema “184 anos do Poder 
Legislativo e a importância histórica das obras raras encontradas no Parlamento”. 
 
Sálvio Dino destacou a importância histórica dos 13 livros raros que compõem o Projeto 
“Memorial do Legislativo Maranhense”. As obras foram encontradas durante o processo 
de restauração de documentos manuscritos e impressos do Legislativo Estadual, iniciado 
em fevereiro do ano passado. 
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Ele fez um verdadeiro mergulho na história política nacional e local, para traçar um 
contraponto às comemorações dos 184 anos do Legislativo do Maranhão. Dentre os 
fatos narrados, ele lembrou que teve seu mandato de deputado estadual cassado em 
1964, acusado de ser militante comunista. 
 
“Lembro-me como se fosse hoje. Militares sob o comando de um coronel do Exército, 
foram até a Assembleia e anunciaram que eu estava cassado. Passei 40 dias preso no 
quartel do 24º BC, em São Luis, juntamente com os saudosos jornalistas Bandeira 
Tribuzzi e Vera Cruz Marques”. Era muito jovem e, naquela época sequer tinha 
aprofundamento sobre a ideologia do comunismo”, ressalta. 
 
O palestrante fez uma analogia na religião para destacar sua emoção por estar ocupando 
a tribuna do Poder Legislativo maranhense. “A Bíblia Sagrada diz que o filho pródigo 
sempre volta à casa paterna. Aqui estou eu, voltando à minha casa, cheio de felicidades, 
sendo muito bem recebido”, acrescenta. 
 
Lembrou, também, ter sido ele autor de uma proposta, na década de 1980, no exercício 
de seu segundo mandato, para a criação da Biblioteca da Assembleia Legislativa. Afirma 
que tal biblioteca funcionou ao lado do antigo prédio do Legislativo Estadual, na Rua do 
Egito. “Era ali que o inglês Lord Cochrane, que comandou a Marinha Imperial Brasileira, 
organizava grandes festas”, revela. 
 
QUATRO PRESIDENTES MARANHENSES 
 
Sálvio Dino se aprofundou mais ainda na história política, afirmando que pelo menos 
quatro maranhenses sentaram na cadeira de presidente do Brasil. O primeiro, João 
Bráulio Muniz, presidiu o País durante a Regência, Urbano Santos, Tasso Fragoso e José 
Sarney, sendo este o único que exerceu mandato completo, de 1985 a 1990. 
 
Intercalando política, literatura e poesia, fez citações de poemas de Gonçalves Dias, 
livros de Guimarães Rosa e abordou padre Antonio Vieira. Disse que ele foi o maior 
orador de todos os tempos da língua portuguesa e lembrou que a Constituição Brasileira 
de 1835 concedeu plenos poderes aos prefeitos. “Isso teria originado, no Maranhão, a 
conhecida Revolta popular denominada Balaiada, sob a liderança de Cosme Bento das 
Chagas, o Negro Cosme”. 
 
ORADORES E MULHERES 
 
Ao final da palestra, Sálvio Dino afirmou que, mesmo aos 87 anos, tem dois projetos para 
executar: Escrever um livro sobre os grandes tribunos do Maranhão e outro sobre as 
mulheres maranhenses na vida pública. 
 
“Elas continuam discriminadas e pretendo fazer esse resgate.  No Brasil, elas só puderam 
votar e ser votadas a partir de 1932, quando Getúlio Vargas instituiu o voto feminino. E 
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foi nesse ano que foram eleitas as primeiras mulheres para esta Assembleia, Zuleide 
Bogéa e Rosa Castro”, acrescentou. 
 
Ao final, falou sobre a larga visão e a sensibilidade do presidente da Assembleia, Othelino 
Neto, em iniciar o trabalho de resgate do Poder Legislativo do Maranhão. “É uma grande 
empreitada, presidente e estou à sus disposição, para que possamos mostrar a força das 
mulheres neste Parlamento e mostrar quem são e quem foram os grandes oradores na 
política do nosso Estado”. 
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Bastante prestigiada, sessão solene marca as homenagens pelos 184 anos da Assembleia 

 
Durante a cerimônia, realizada com a presença maciça dos parlamentares e de diversas autoridades, o presidente  
da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a importância do Parlamento e da democracia na vida nacional 

 
Uma concorrida sessão solene marcou, na tarde desta segunda-feira (25), a 
comemoração dos 184 anos de instalação da Assembleia Legislativa do Maranhão. 
Durante a cerimônia, realizada com a presença maciça dos parlamentares e de diversas 
autoridades, o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), destacou a 
importância do Parlamento e da democracia na vida nacional. 
 
Fazendo referência ao projeto de recuperação do acervo histórico da Assembleia 
Legislativa, Othelino declarou que o momento é por demais oportuno para valorizar o 
processo democrático em construção no País. 
 
“Não há nenhum caminho que não seja o caminho da política. Não há nenhum caminho 
que não seja preservando o Poder Legislativo, porque é aqui no Legislativo que estão 
representadas todas as forças da sociedade. A democracia é o único regime que permite 
que todos tenhamos liberdade. Cultuemos a democracia cada vez mais, o Brasil precisa 
disso”, ressaltou Othelino. 
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Ele acrescentou que é no Poder Legislativo que estão representadas todas as forças da 
sociedade. “É preciso que se diga e repita isso, porque infelizmente nós vivemos tempos 
sombrios onde muitos, por não conhecerem a história e o sofrimento que muitos 
passaram, ainda ousam dizer que tem saudade do tempo da exceção e do regime 
militar”, frisou. 
 
Othelino assinalou ainda que a democracia, mesmo com os seus percalços e seus 
problemas, é o único regime que permite que todos os cidadãos tenham liberdade e que 
o Estado Democrático de Direito seja valorizado. 
 
PALESTRA 
 
Logo na abertura da sessão solene, o ex-deputado deputado Sálvio Dino, membro da 
Academia Maranhense de Letras, proferiu uma palestra sobre os 184 anos da Assembleia 
Legislativa, enfocando momentos marcantes vividos pelo Parlamento, como o episódio 
de cassação do mandato de deputados na época do regime militar, após o golpe de abril 
de 1964. 
 
Em seu discurso, Sálvio Dino lembrou que a Assembleia Legislativa é um marco das lutas 
democráticas do povo maranhense. Ele citou diversos episódios históricos 
protagonizados por parlamentares e outros políticos ao longo da história do Maranhão, 
desde os tempos do Império até os dias de hoje. 
 
Sálvio Dino elogiou o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto, em razão do 
projeto “Memorial do Legislativo Maranhense”, baseado na recuperação dos 
documentos e antigos papéis que se encontram nos arquivos da Casa. 
 
“Esse é que é o trabalho que eu tenho que bater palmas para o presidente desta Casa. 
O Othelino está resgatando mais do que ouro e prata, é a memória da Assembleia que 
ele está resgatando. Isso me empolga porque sei da importância de todo este trabalho 
tanto para as atuais quanto para as futuras gerações”, declarou Sálvio Dino. 
 
Ele foi enfático ao frisar como significativo o trabalho desempenhado pela Assembleia 
de restauro das obras raras encontradas, contou trechos de sua experiência no 
legislativo maranhense e lembrou que a pauta da história da mulher maranhense na 
Assembleia Legislativa precisa ser minuciosamente escrita. 
 
“Fiquei impressionado com o trabalho hercúleo que estão fazendo. Esse trabalho é uma 
beleza, porque está resgatando a história do Legislativo. Mais do que ouro e prata”, 
mensurou. O advogado, jornalista e escritor Sálvio Dino foi deputado estadual entre 
1963 e 1964 e 1975 e 1979. 
 
Cassado e preso, acusado de atividades subversivas e comunistas durante o regime 
militar, há seis anos ele teve o mandato simbolicamente devolvido pelo parlamento 
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estadual. “O deputado Arnaldo Melo aqui presente resgatou o nosso mandato e 
resgatou a dignidade do poder legislativo do Maranhão e as águas passaram pela ponte 
do tempo”, comentou. 
 
Exibição de vídeo 
 
Um vídeo foi exibido para detalhar o projeto de gestão documental e digitalização dos 
documentos da Assembleia Legislativa do Maranhão. Dentre as obras estão a descrição 
de leis estaduais de 1889 a 1902, o registro da Lei 294, de 15 de abril de 1901, que criou 
a primeira seção do Corpo de Bombeiros para extinção de incêndios na capital de São 
Luís. 
 
Também foram identificados o livro “Império do Brasil: leis e decretos”, de 1833, uma 
coleção de decisões do governo brasileiro da época, com o mesmo título, e outro livro 
do Império de 1854, que também guarda uma coletânea das decisões do governo. 
 
Ao final de sua fala, o ex-deputado e escritor recebeu um certificado em razão da 
palestra que proferiu na tribuna da Assembleia. 
 
A sessão solene contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Marcelo 
Tavares, presidente do Tribunal de Justiça do Estado, desembargador José Joaquim 
Figueiredo dos Anjos, reitora da Universidade Federal do Maranhão, professora Nair 
Portela; presidente do Tribunal Regional Eleitoral, desembargador Cleones Carvalho 
Cunha, procurador geral de Justiça, Luiz Gonzaga Martins Coelho, desembargador 
Ricardo Duailibe, conselheiro Edmar Cutrim, na condição de representante do Tribunal 
de Contas do Estado, além de outras autoridades. 
 
Após a palestra proferida pelo escritor e ex-deputado Sálvio Dino, os participantes da 
sessão solene tiveram a chance de assistir à abertura da exposição “Memorial do 
Legislativo Maranhense”, realizada no Salão Nobre do Palácio Manuel Beckman. 
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Pai de Flávio Dino exalta César Pires: ‘Enobrece qualquer Poder Legislativo’ 

 
 
O ex-deputado Sálvio Dino, pai do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), rendeu 
honras, hoje (25), ao deputado de oposição César Pires (PV). 
 
Ao discursar na cerimônia de comemoração dos 184 anos de instalação da Assembleia 
Legislativa do Maranhão, Dino destacou a capacidade oratória do parlamentar do PV. E 
o comparou aos melhores tribunos do Brasil. 
 
“Aqui tem um grande orador que eu gosto dele: César Pires. Para mim é dos poucos bons 
tribunos que têm no Brasil, do Oiapoque ao Chuí. É um orador bom, preparado, que 
enobrece qualquer Poder Legislativo. Eu digo isso porque já andei em vários legislativos 
por aí, e sei o que é um bom tribuno”, disse. 
 
A quem acompanha a Assembleia Legislativa há anos só resta concordar. 
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Thaiza Hortegal dá boas vindas a Rafael Carvalho 

 
 
Na manhã desta segunda-feira (25), a deputada estadual Thaiza Hortegal parabenizou 
Rafael Carvalho pela posse na Secretaria de Meio Ambiente do Maranhão. 
 
“Além do deputado federal André Fufuca, em Brasília, eu aqui no Legislativo Estadual, o 
partido integra também o Poder Executivo no governo Flávio Dino através do engenheiro 
ambiental Rafael Carvalho, cujo nome temos confiança de que dará um grande salto nas 
políticas de meio ambiente do estado. Em todas as esferas, esperamos trazer 
importantes benefícios ao Maranhão”, ressaltou a deputada. 
 
Escolhido por Flávio Dino para comandar a pasta do Meio Ambiente, Rafael é irmão do 
deputado estadual André Fufuca e quadro do Progressistas no Maranhão. 
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César Pires quer mudar placas de atendimento a idosos; projeto já existe a nível nacional 

 
Projeto para mudança da imagem já existe a nível nacional e está com tramitação adiantada 

 
Com todos os problemas que o Maranhão tem, o deputado César Pires achou um grande 
problema que mudará a vida dos idosos do Maranhão: mudar a imagem das placas de 
atendimento prioritário aos idosos. 
 
O parlamentar anunciou que apresentará um projeto de lei mudando a imagem nas 
vagas de estacionamento e placas que indicam atendimento preferencial ao idoso. Para 
o parlamentar, a imagem atual é pejorativa e não mais reflete a realidade das pessoas 
com 60 anos ou mais. 
 
“Hoje, quando buscamos atendimento ou vagas preferenciais de estacionamento nos 
deparamos com imagens que indicam idosos debilitadas, corcundas, com problema de 
coluna, dificuldade de locomoção e amparadas por bengalas. Com certeza, essas 
imagens não mais representam pessoas com 60 anos de idade ou mais”, justificou. 
 
Ele disse que fará uma consulta popular pelas redes sociais para sugestão de imagens. 
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Projeto Nacional 
 
É até louvável a iniciativa contra o preconceito da imagem negativa do idoso. O problema 
é a necessidade desta discussão a nível estadual. Já está em debate no Congresso 
Nacional uma mudança. O projeto de lei do senador Waldemir Moka (PMDB-MS) altera 
a imagem inclusive com nova imagem pronta (ilustração deste post). O projeto já foi 
aprovado na Comissão de Direitos Humanos e segue para plenário. 
 
Assim, é mais viável que o deputado trabalhe pela aprovação do projeto junto aos 
senadores e deputados federais do Maranhão do que um projeto estadual. Caso o 
projeto nacional não seja, certamente bancos, empresas de estacionamentos ou outros 
irão questionar o projeto e vencerão na Justiça. Caso seja aprovado, a lei estadual é 
desnecessária, gerando uma série de gastos desnecessários. 
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Sessão solene, palestra de Sálvio Dino e abertura de exposição marcam os 184 anos da 
Assembleia Legislativa 

 
Acompanhado pelos desembargadores Cleones Cunha e Ricardo Duailibe, o preside te  
Othelino Neto observa os documentos expostos; Sálvio Dino durante a palestra,  
a deputada Thaíza Hortegal contempla um documento 

 
Simples e marcante. Foi assim a sessão solene que marcou os 184 anos da Assembleia 
Legislativa do Maranhão. Primeiro pela palestra do ex-deputado estadual e membro da 
Academia Maranhense de Letras Sálvio Dino sobre a trajetória do parlamento estadual, 
e depois pela abertura da Exposição “Memória do Legislativo Maranhense”, com a 
apresentação ao público de 13 obras documentais encontradas por pesquisadores do 
Projeto Memorial do Legislativo Maranhense. O evento levou a Palácio Manoel Beckman 
autoridades, políticos, acadêmicos e pessoas interessadas nas obras expostas. O 
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presidente Othelino Neto (PCdoB) definiu o evento com clareza: “Nesse momento pelo 
qual passa o país, é muito importante que todos nós, principalmente as novas gerações, 
tenham acesso à história do nosso estado, afinal não há caminho que não seja o da 
política”. 
 

 
O mesmo fazendo os deputados Rafael Leitos, e Adelmo Soares, e o prefeito Fábio Gentil e o pai,  
deputado Zé Gentil 

 
A palestra teve a duração certa e fugiu às amarras acadêmicas. Aos 84 anos e com lucidez 
invejável, o ex-deputado fugiu à rigidez de um roteiro de datas e fatos e focou a 
Assembleia Legislativa do Maranhão como uma instituição que viveu altos e baixos em 
diferentes momentos, mas sempre chamando a atenção para o fato de que o parlamento 
maranhense tem importância capital na evolução política do Maranhão e do Brasil e do 
Brasil. Mergulhou, portanto, na História política nacional e seus reflexos no Maranhão, 
assim como a os reflexos da política no cenário nacional. Emocionado, Sálvio Dino 
lembrou o episódio em que ele e o historiador e atual presidente da Academia 
Maranhense de Letras, Benedito Buzar, que estava na sessão. 
 
– Lembro-me como se fosse hoje. Militares sob o comando de um coronel do Exército, 
foram até a Assembleia e anunciaram que eu estava cassado. Passei 40 dias preso no 
quartel do 24º BC, em São Luís, juntamente com os saudosos jornalistas Bandeira Tribuzi 
e Vera Cruz Marques. Era muito jovem e, naquela época sequer tinha aprofundamento 
sobre a ideologia do comunismo – relatou. E arrematou: “A Bíblia Sagrada diz que o filho 
pródigo sempre volta à casa paterna. Aqui estou eu, voltando à minha casa, cheio de 
felicidades, sendo muito bem recebido”. 
 
Sálvio Dino foi ao fundo da na História política, lembrando que quatro maranhenses 
sentaram na cadeira de presidente do Brasil:  João Bráulio Muniz, que comandou o País 
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durante a Regência, Urbano Santos, Tasso Fragoso e José Sarney, sendo este foi único 
que exerceu mandato completo, de 1985 a 1990. Intercalando política, literatura e 
poesia, fez citações de poemas de Gonçalves Dias, livros de Guimarães Rosa e abordou 
Padre Antônio Vieira, para ele o maior orador de todos os tempos da língua portuguesa 
e lembrou que a Constituição Brasileira de 1835 concedeu plenos poderes aos prefeitos. 
“Isso teria originado, no Maranhão, a conhecida Revolta popular denominada Balaiada, 
sob a liderança de Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme”. Na sequência, destacou o 
papel da mulher na trajetória da Assembleia Legislativa, lembrando que as pioneiras. 
Zuleide Bogéa e Rosa Castro se elegeram em 1932, quando Getúlio Vargas instituiu o 
voto feminino. 
 
Sálvio encerrou sua palestra destacando a larga visão e a sensibilidade do presidente 
Othelino Neto, em iniciar o trabalho de resgate do Poder Legislativo do Maranhão. “É 
uma grande empreitada, presidente e estou à sus disposição, para que possamos 
mostrar a força das mulheres neste Parlamento e mostrar quem são e quem foram os 
grandes oradores na política do nosso Estado”. 
 
Ao falar na sessão, o presidente Othelino Neto disse que deputado, foi um presente 
receber o escritor e ex-deputado estadual Sálvio Dino, que durante sua palestra, 
relembrou trechos importantes da história maranhense. “O Sálvio nos fez mergulhar em 
casos que muitos de nós não conhecíamos. Tanto ele, quanto o Benedito Buzar, 
presidente da Academia Maranhense de Letras, presente na solenidade, são histórias 
vivas do Legislativo Estadual. Foram deputados que tiveram seus mandatos cassados 
pelo regime de exceção e que, anos depois, tive o prazer de participar da sessão em que 
lhes foram devolvidos, ainda que simbolicamente, seus mantados, na gestão do então 
presidente, deputado Arnaldo Melo”, lembrou. 
 
O presidente destacou, em seguida, a importância de ter acesso a essas informações 
para a valorização do processo democrático e disse ainda que a democracia precisa ser 
valorizada e o Poder Legislativo, preservado. “É aqui que são representadas todas as 
forças da sociedade e a democracia é o único regime que permite que tenhamos 
liberdade e que o estado democrático de direito seja valorizado, assim cultuemos a 
democracia, porque o Brasil precisa cada vez mais disso”.  E acrescentou: “Nossa história 
se confunde em grande parte com a história do Maranhão, que foi recuperada, 
digitalizada e, agora, está disponível em exposição e em rede digital para todos 
maranhenses”, finalizou. 

 

 


