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Presidente Othelino destaca participação dos jovens na política por meio do programa 
Parlamento Estudantil 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ressaltou a 
importância do interesse dos jovens pela política, ao recepcionar os 22 deputados 
estudantes participantes da edição 2018 do programa Parlamento Estudantil, promovido 
pela Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira (23). Na ocasião, o parlamentar destacou 
a oportunidade que o programa dá aos jovens maranhenses de vivenciarem, na prática, 
todo o processo legislativo e a atuação parlamentar. 
 
Durante a conversa com os deputados estudantes, o presidente da Alema frisou que os 
jovens estão conhecendo, de perto, o funcionamento da Casa, o papel dos deputados, 
sua atuação, além da importância do Parlamento. “É fundamental que a juventude 
tenha, cada vez mais, interesse pela política e por conhecer o Parlamento. Afinal de 
contas, é aqui que estão representadas as mais diversas variáveis e correntes sociais”, 
assinalou. 
 
Othelino Neto pontuou, ainda, que, no atual momento político do país, é essencial que 
a juventude assuma o seu protagonismo. “Em especial, neste momento que o Brasil 
vive, de muita intolerância e de risco de retrocesso, no que diz respeito aos direitos 
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adquiridos, é importante que os jovens valorizem a política, como um caminho para 
que possamos ter um país melhor”, disse. 
 
O deputado estudante Guilherme Carvalho, de São Luís, afirmou ser um privilégio e uma 
grande honra participar do Parlamento Estudantil. “A ansiedade bate forte, pois é a 
primeira vez que participo e trago comigo uma representatividade. Espero que toda a 
população possa entender a mensagem que queremos passar”, afirmou. 
 
“É um momento ímpar. Tivemos um contato muito forte e uma união entre os 
estudantes, que eu nunca havia presenciado”, completou o deputado estudante Pedro 
Lucas, do município de Grajaú. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB), que também participou da recepção, ressaltou 
a alegria em receber os jovens no Parlamento Estadual e de vê-los engajados. “São 
adolescentes, jovens, que têm sonhos pela frente. Sonham em ser médicos, 
advogados, dentistas, enfermeiros, professores e, quem sabe também, no serviço 
público, dando a sua contribuição enquanto legislador”, declarou. 
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O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ressaltou a 
importância do interesse dos jovens pela política, ao recepcionar os 22 deputados 
estudantes participantes da edição 2018 do programa Parlamento Estudantil, promovido 
pela Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira (23). Na ocasião, o parlamentar destacou 
a oportunidade que o programa dá aos jovens maranhenses de vivenciarem, na prática, 
todo o processo legislativo e a atuação parlamentar. 
 

 
 
Durante a conversa com os deputados estudantes, o presidente da Alema frisou que os 
jovens estão conhecendo, de perto, o funcionamento da Casa, o papel dos deputados, 
sua atuação, além da importância do Parlamento. “É fundamental que a juventude 
tenha, cada vez mais, interesse pela política e por conhecer o Parlamento. Afinal de 
contas, é aqui que estão representadas as mais diversas variáveis e correntes sociais”, 
assinalou. 
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Othelino Neto pontuou, ainda, que, no atual momento político do país, é essencial que 
a juventude assuma o seu protagonismo. “Em especial, neste momento que o Brasil 
vive, de muita intolerância e de risco de retrocesso, no que diz respeito aos direitos 
adquiridos, é importante que os jovens valorizem a política, como um caminho para 
que possamos ter um país melhor”, disse. 
 
O deputado estudante Guilherme Carvalho, de São Luís, afirmou ser um privilégio e uma 
grande honra participar do Parlamento Estudantil. “A ansiedade bate forte, pois é a 
primeira vez que participo e trago comigo uma representatividade. Espero que toda a 
população possa entender a mensagem que queremos passar”, afirmou. 
 
“É um momento ímpar. Tivemos um contato muito forte e uma união entre os 
estudantes, que eu nunca havia presenciado”, completou o deputado estudante Pedro 
Lucas, do município de Grajaú. 
 
O deputado Wellington do Curso (PSDB), que também participou da recepção, ressaltou 
a alegria em receber os jovens no Parlamento Estadual e de vê-los engajados. “São 
adolescentes, jovens, que têm sonhos pela frente. Sonham em ser médicos, 
advogados, dentistas, enfermeiros, professores e, quem sabe também, no serviço 
público, dando a sua contribuição enquanto legislador”, declarou. 
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O deputado Zé Inácio participou nesta sexta-feira (23) da inauguração do prédio anexo 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA. 

 
 
O momento foi marcado pelo dissertamento da placa inaugural pelo presidente do TCE 
– MA Caldas Furtado e pelo vice-governador do Estado Carlos Brandão e entrega de 
medalhas a homenageados. 
 
O deputado Zé Inácio compôs a mesa das autoridades presente representando a 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
A inauguração faz parte das comemorações de 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. 
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Deputado Wellington destaca reeleição de Thiago Diaz e segunda derrota seguida de 
Flávio Dino na OAB/MA 

Por Daniel Matos 
 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) classificou a reeleição do presidente 
da seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA), Thiago Diaz, 
como mais um grito de independência da entidade frente à máquina governista. O 
parlamentar fez questão de ressaltar que foi a segunda derrota consecutiva do 
governador em sucessões na ordem. 
 

 
 
Em 2015, o comunista tentou emplacar a advogada Valéria Lauande, então vice-
presidente, no comando da OAB/MA, mas amargou a vitória surpreendente de Diaz, 
apesar de as pesquisas da época apontarem que a candidata apoiada pelo Palácio dos 
Leões ganharia a disputa. 
 
Desta vez, o derrotado foi o advogado Carlos Brissac, ungido pelo grupo palaciano, que 
tinha entre os seus principais apoiadores o ex-presidente da ordem, Mário Macieira, fiel 
seguidor de Flávio Dino, e Sálvio Dino Junior, irmão do governador. 
 

https://www.blogsoestado.com/danielmatos/2018/11/24/deputado-wellington-destaca-reeleicao-de-thiago-diaz-e-segunda-derrota-seguida-de-flavio-dino-na-oab-ma/
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Advogado por formação e professor do curso de Direito da UFMA há 25 anos, o 
comunista parece não gozar da simpatia da sua própria classe profissional, que o rejeitou 
por duas vezes seguidas. 
 
Para Wellington, que é acadêmico do 6° período de Direito, a renovação do mandato de 
Diaz frustrou os planos do governador de impor sua influência política na OAB/MA. 
 
“A ordem não pode ser submetida a nenhum interesse político-partidário. A reeleição 
de Thiago Diaz simboliza a intenção e a necessidade de manter a entidade 
independente”, assinalou. 
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Ex-governadora Roseana Sarney não se inscreveu porque buscava o consenso em torno 
do seu nome; eleição está prevista para o dia 14 de dezembro 

 
Rocha e Costa vão disputar o comando do MDB maranhense 

 
O deputado federal Hildo Rocha e o deputado estadual Roberto Costa vão disputar a 
presidência do MDB maranhense. 
 
Eles foram os únicos a se apresentar como candidatos na reunião preparatória desta 
sexta-feira, 23. 
 
Preferida do atual presidente da legenda, senador João Alberto, a ex-governadora 
Roseana Sarney não entrou na disputa por que buscava o consenso em torno do seu 
nome. 
 
De acordo com a comissão eleitoral – formada pelo deputado federal João Marcelo 
Sousa (MDB), pelo prefeito de Imperatriz Assis Ramos, pelo deputado estadual eleito 
Arnaldo Melo, pela prefeita de Rosário, Irlahi Moraes, e pelo ex-deputado federal Sétimo 
Waquim, Hildo e Roberto terão até o dia 14 de dezembro para buscar um consenso. 
 
Caso contrário, a disputa será transferida para o dia 17 de fevereiro… 
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Deputado Wellington destaca reeleição de Thiago Diaz e segunda derrota seguida de 
Flávio Dino na OAB/MA 

 
Wellingtoin exaltou independência da OAB/MA frente ao poder político de Flávio Dino 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) classificou a reeleição do presidente 
da seccional maranhense da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB/MA), Thiago Diaz, 
como mais um grito de independência da entidade frente à máquina governista. O 
parlamentar fez questão de ressaltar que foi a segunda derrota consecutiva do 
governador em sucessões na ordem. 
 
Em 2015, o comunista tentou emplacar a advogada Valéria Lauande, então vice-
presidente, no comando da OAB/MA, mas amargou a vitória surpreendente de Diaz, 
apesar de as pesquisas da época apontarem que a candidata apoiada pelo Palácio dos 
Leões ganharia a disputa. 
 
Desta vez, o derrotado foi o advogado Carlos Brissac, ungido pelo grupo palaciano, que 
tinha entre os seus principais apoiadores o ex-presidente da ordem, Mário Macieira, fiel 
seguidor de Flávio Dino, e Sálvio Dino Junior, irmão do governador. 
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Advogado por formação e professor do curso de Direito da UFMA há 25 anos, o 
comunista parece não gozar da simpatia da sua própria classe profissional, que o rejeitou 
por duas vezes seguidas. 
 
Para Wellington, que é acadêmico do 6° período de Direito, a renovação do mandato de 
Diaz frustrou os planos do governador de impor sua influência política na OAB/MA. 
 
“A ordem não pode ser submetida a nenhum interesse político-partidário. A reeleição 
de Thiago Diaz simboliza a intenção e aa necessidad de manter a entidade 
independente”, assinalou. 
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Deputado Zé Inácio participa de comemoração pelos 70 anos do TCE-MA 

 
O deputado Zé Inácio compôs a mesa das autoridades presente representando a Assembleia Legislativa do Maranhão 

 
O deputado Zé Inácio participou nesta sexta-feira (23) da inauguração do prédio anexo 
do Tribunal de Contas do Estado do Maranhão – TCE-MA. 
 
O momento foi marcado pelo descerramento da placa inaugural pelo presidente do TCE 
– MA Caldas Furtado e pelo vice-governador do Estado Carlos Brandão e entrega de 
medalhas a homenageados. 
 
O deputado Zé Inácio compôs a mesa das autoridades presente representando a 
Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
A inauguração faz parte das comemorações de 70 anos do Tribunal de Contas do Estado. 
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Diretores da Assembleia participam de encontros no Congresso Nacional 

 
 
Os diretores da Assembleia Legislativa do Maranhão, Valney Pereira (diretor geral), 
Braúlio Martins (Mesa) e Thiago Gonçalves (Assessoria da Presidência), participaram, 
nesta quinta-feira (22), de dois encontros no Congresso Nacional, em Brasília. Primeiro 
estiveram na Rede Legislativa de Governança e Gestão (ReGov), discutindo alternativas 
de gerenciamento mais eficientes. Depois, no Instituto Legislativo Brasileiro (IBL), 
reafirmando parcerias para a realização de cursos e consultorias. 
 
Na ReGov, os diretores discutiram novos modelos de governança, desenvolvidos pela 
Câmara Federal, com a finalidade de melhorar a rotina administrativa dos Poderes 
Legislativos. “Esse modelo que nos foi apresentado irá nos ajudar a avançar nos 
processos administrativos, aproximando, ainda mais, o Parlamento de cidadãos”, 
acentuou Valney Pereira. 
 
Já no IBL, durante reunião com o diretor executivo Antônio Helder Rebouças, foi 
reativado um convênio com a Assembleia Legislativa para a oferta de cursos, tanto 
presenciais, quanto à distância.“É de suma importância termos servidores capacitados 
pelo Instituto Legislativo Brasileiro, que é o braço operacional do Senado na área de 
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treinamento e de tecnologia. Portanto, a Assembleia dá um grande passo ao reativar 
esse convênio”, destacou Braúlio Martins. 
 
De acordo com Thiago Gonçalves, os cursos devem chegar também às Câmaras 
Municipais, facilitando o diálogo com o Senado Federal. “O diretor do instituto se propôs 
a assinar um convênio, junto ao presidente Othelino Neto, estendendo o benefício para 
todas as Câmaras Municipais do Estado, tornando a Assembleia um elo para que elas 
cheguem de forma mais ágil no âmbito federal”, disse. 
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Roseana recua, e MDB fica entre Roberto Costa e Hildo Rocha 

 
 
A ex-governadora Roseana Sarney preferiu não entrar em bola dividida. 
 
Na reunião de ontem (23) do MDB, ela sequer apareceu. 
 
Resultado: lançaram-se candidatos a presidente da siga no Maranhão o deputado 
estadual Roberto Costa e o federal Hildo Rocha. 
 
Inicialmente, uma nova reunião para a eleição está marcada para o dia 14 de dezembro, 
mas apenas se houver um entendimento entre os dois candidatos para que haja chapa 
única. 
 
Se não houver acordo, a eleição ocorrerá apenas no dia 17 de fevereiro do ano que vem. 
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Othelino Neto empossa novos integrantes do Parlamento Estudantil e estimula 
renovação política 

 
Othelino Neto – terceiro na esquerda para a direita – entre os novos deputados estudes do Parlamento Estudantil,  
empossados para o mandato de 2019 

 
Quem acompanha com atenção o dia a dia da política, atento à sua evolução, sabe que 
um dos maiores problemas da mais nobre das atividades da civilização é exatamente a 
formação de quadros, que tornam a sucessão e a alternância processos muito 
complicados. Daí a importância de qualquer iniciativa que objetive estimular jovens a se 
tornarem politicamente ativos. 
 
Na sexta-feira, o plenário da Assembleia Legislativa foi palco de um evento indicador de 
que a política pode se renovar, e com qualidade. Ali, o presidente do Poder Legislativo, 
deputado Othelino Neto (PCdoB), ele próprio um jovem que abraçou a política como 
projeto de vida, empossou 22 jovens estudantes que participarão da edição 2018 do 
programa Parlamento Estudantil, mantido pela instituição. 
 
O programa proporciona a vivência, pelos estudantes, do processo legislativo e da ação 
parlamentar, dando-lhes uma noção clara e direta do que representa essa instituição na 
relação entre os Poderes que garantem a estabilidade da sociedade. Os estudantes 
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deputados recebem informações que os fazem compreender o significado e a 
importância do Parlamento como instituição representativa da sociedade. 
 
– É fundamental que a juventude tenha, cada vez mais, interesse pela política e por 
conhecer o Parlamento. Afinal de contas, é aqui que estão representadas as mais 
diversas variáveis e correntes sociais – disse o presidente da Assembleia Legislativa, 
chamando a atenção dos estudantes para o momento político por que o País está 
passando: “Em especial, neste momento que o Brasil vive, de muita intolerância e de 
risco de retrocesso, no que diz respeito aos direitos adquiridos, é importante que os 
jovens valorizem a política, como um caminho para que possamos ter um país melhor”. 
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MDB escolherá presidente por consenso e vai para as eleições municipais com Victor 
Mendes candidato em São Luís 

 
Roberto Costa, Hildo Rocha e Assis Filho: um deles sera o futuro presidente do MDB,  
por consenso ou por disputa 

 
O braço maranhense do MDB está vivo. E a crise que ameaçava rachá-lo de vez foi 
adiada. Foi esse o resultado da reunião que colocou em mesa redonda as principais 
lideranças do partido, com exceção da ex-governadora Roseana Sarney, que não 
compareceu, mas mandou recados pacificadores, entre eles o de que não quer mais a 
presidência da legenda. Os 19 graúdos do MDB maranhense – entre eles os senadores 
João Alberto (atual presidente) e Edison Lobão, os deputados federais João Marcelo, 
Hildo Rocha e Victor Mendes, os deputados estaduais Roberto Costa e Arnaldo Melo, e 
os prefeitos Assis Ramos (Imperatriz) e Irlahir Moraes (Rosário) -, após uma ampla 
discussão, decidiram que o partido fará Oposição total ao Governo Flávio Dino (PCdoB), 
e que disputará as eleições municipais no maior número possível de municípios, a 
começar por São Luís, apontando o deputado federal Victor Mendes como provável 
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candidato. Resolveram, finalmente, que o futuro presidente do partido será escolhido 
por consenso, em convenção a ser realizada no dia 14 de Dezembro. Com as decisões – 
todas interligadas -, o comando emedebista sufocou a ameaça de “racha” que rondava 
a agremiação. 
A quebra da tensão aconteceu quando o grupo foi informado de que a ex-governadora 
Roseana Sarney, que pretendia suceder a João Alberto, refez sua posição e concordou 
que o comando do partido deve ser entregue a uma liderança da nova geração, como 
vem sendo defendido pelo deputado Roberto Costa. A partir daí, os líderes formaram 
uma comissão para organizar convenção que será realizada no dia 14 de Dezembro, 
quando o novo presidente deve ser escolhido por consenso. Estão no páreo o deputado 
estadual Roberto Costa, o deputado federal Hildo Rocha e o atual secretário nacional de 
Juventude, Assis Filho. Se não houver consenso, a escolha do presidente será transferida 
para uma nova convenção, a ser realizada no dia 17 de Fevereiro do ano que vem. E se 
caso o consenso não seja alcançado, haverá disputa na mesma convenção. A comissão 
será formada pelos prefeitos Assis Ramos e Irlahir Moraes, o deputado federal João 
Marcelo, o deputado estadual eleito Arnaldo Melo e o ex-deputado federal Sétimo 
Waquim. 
 
Uma das decisões mais rápidas da reunião foi a de manter o MDB fazendo Oposição 
cerrada ao Governo Flávio Dino. Os maiorais do partido não engolem a derrota nas urnas, 
e acham que para sobreviver o MDB deve se manter como o principal contraponto do 
Governo do PCdoB, que lhe tomou a posição de maior agremiação do estado. Hoje sem 
o Governo do Estado, e na iminência de ficar sem dois senadores e sem vínculos com a 
máquina federal, com apenas dois deputados federais, dois estaduais e 22 prefeitos, o 
MDB tem dois caminhos, aliar-se formal ou informalmente ao Governo do PCdoB ou se 
consolidar como seu principal adversário. O caminho escolhido pelos líderes durante a 
reunião é o segundo. Assim, o partido continuará em clima de guerra declarada ao 
Governo Flávio Dino, segundo posição informada pelo ainda presidente do partido, 
senador João Alberto. A expectativa é a de que o partido possa pelo menos retomar 
parte do seu poder de fogo na seara municipal nas eleições de 2020. 
 
A reunião mostrou que os próximos líderes do MDB têm um enorme desafio pela frente. 
Para começar, o adversário a ser batido está no comando do Estado, tem uma liderança 
forte e em plena ascensão e com muita força e disposição para levar à frente um projeto 
de poder bem concebido e que tem tudo para continuar dando certo. 
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Othelino destaca participação dos jovens na política por meio do programa Parlamento 
Estudantil 

 
Ao todo foram 22 deputados estudantes participantes da edição 2018 do programa Parlamento Estudantil,  
promovido pela Assembleia Legislativa 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), ressaltou a 
importância do interesse dos jovens pela política, ao recepcionar os 22 deputados 
estudantes participantes da edição 2018 do programa Parlamento Estudantil, promovido 
pela Assembleia Legislativa, nesta sexta-feira (23). 
 
Na ocasião, o parlamentar destacou a oportunidade que o programa dá aos jovens 
maranhenses de vivenciarem, na prática, todo o processo legislativo e a atuação 
parlamentar. 
 
Durante a conversa com os deputados estudantes, o presidente da Alema frisou que os 
jovens estão conhecendo, de perto, o funcionamento da Casa, o papel dos deputados, 
sua atuação, além da importância do Parlamento. “É fundamental que a juventude 
tenha, cada vez mais, interesse pela política e por conhecer o Parlamento. Afinal de 



 

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 

contas, é aqui que estão representadas as mais diversas variáveis e correntes sociais”, 
assinalou. 
 
Othelino Neto pontuou, ainda, que, no atual momento político do país, é essencial que 
a juventude assuma o seu protagonismo. “Em especial, neste momento que o Brasil vive, 
de muita intolerância e de risco de retrocesso, no que diz respeito aos direitos 
adquiridos, é importante que os jovens valorizem a política, como um caminho para que 
possamos ter um país melhor”, disse. 
 
O deputado estudante Guilherme Carvalho, de São Luís, afirmou ser um privilégio e uma 
grande honra participar do Parlamento Estudantil. “A ansiedade bate forte, pois é a 
primeira vez que participo e trago comigo uma representatividade. Espero que toda a 
população possa entender a mensagem que queremos passar”, afirmou. 
 
“É um momento ímpar. Tivemos um contato muito forte e uma união entre os 
estudantes, que eu nunca havia presenciado”, completou o deputado estudante Pedro 
Lucas, do município de Grajaú. 

 


