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Ariston Sousa e Zito Rolim assumem mandato na Assembleia Legislativa 

 
 
Ariston Ribeiro de Sousa (Avante) e José Rolim Filho (PDT), segundo e terceiro suplentes 
da coligação “Todos pelo Maranhão III”, assumiram o mandato de deputado estadual na 
sessão desta terça-feira (26). O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), leu o termo de posse no Plenário, em razão do afastamento dos 
deputados Márcio Honaiser (PDT) e Ana do Gás (PCdoB). 
 
“Neste momento, damos posse no cargo de deputado estadual aos senhores Ariston 
Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, segundo e terceiro suplentes de deputado estadual”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
Em seguida, os dois suplentes, com a mão direita estendida, proferiram o juramento de 
praxe: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do 
Estado, observar as leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato 
que me foi confiado pelo povo do Maranhão”. 
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Após o juramento, o presidente da Assembleia Legislativa declarou empossados no cargo 
de deputado estadual os senhores Ariston Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, que 
adotarão os nomes parlamentes de Deputado Ariston e Deputado Zito Rolim. 
 
Após a posse, o deputado Ariston, ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente 
do Avante, Hilton Gonçalo, proferiu seu primeiro discurso na tribuna, manifestando 
agradecimentos aos eleitores e líderes políticos que o apoiaram na campanha eleitoral. 
 
“Declaro minha gratidão a todos que contribuíram para eu poder chegar até aqui, 
anunciando que, a partir de agora, representarei não apenas os mais de trinta e um mil 
eleitores que me elegeram, que me colocaram nesta condição, mas sim todos os 
maranhenses. O nosso mandato será em função de todos, naturalmente, pois este 
Parlamento é conhecido como a Casa do Povo”, discursou o deputado Ariston. 
 
Em seguida, Zito Rolim, ex-prefeito do município de Codó, proferiu na tribuna seu 
discurso de estreia. Ele anunciou que manterá no Parlamento estadual a mesma postura 
que teve na condição de prefeito de sua cidade, por dois mandatos. 
 
“Aqueles que sufragaram o nosso nome na eleição de 2018 assim fizeram por acreditar 
nas nossas propostas, de maneira que nós vamos fazer de tudo para honrar com os 
compromissos feitos com os nossos eleitores, com a população de Codó, minha cidade, 
e com as demais cidades que me apoiaram e com todo o Maranhão”, ressaltou Zito 
Rolim. 
 
Perfil dos empossados 
 
Ariston Ribeiro de Sousa é empresário, tem 54 anos, é natural da cidade de Pastos Bons, 
Maranhão. Ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente do Avante, Hilton 
Gonçalo, Ariston conquistou, nas eleições de outubro de 2018, a segunda suplência de 
deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, formada por nove partidos: 
PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 31.314 votos. 
 
José Rolim Filho é empresário, tem 62 anos, é natural da cidade de Cajazeiras, Paraíba. 
Ex-prefeito do município de Codó, Zito Rolim conquistou, nas eleições de outubro de 
2018, a terceira suplência de deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, 
formada por nove partidos: PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 
30.647 votos. 
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Sindjus se reúne com procurador do Ministério Público de Contas 

 
 
Até outubro deste ano, 100% da folha de aposentados e pensionistas do Estado do 
Maranhão serão custeados com recursos do Tesouro Estadual. A informação partiu do 
procurador-geral do Ministério Público de Contas do Estado do Maranhão (MPC), Jairo 
Cavalcanti Vieira, que na manhã desta terça-feira (26) recebeu visita do presidente do 
Sindjus-MA, Aníbal Lins, e do secretário de Assuntos Previdenciários da entidade, José 
Ribamar Araújo. 
 
O objeto do encontro, de iniciativa dos sindicalistas, foi convidar o procurador a 
participar de uma webconferência com conselheiros, secretários e diretores do 
Sindicato, na próxima sexta-feira (1º), para tratar da situação do Fundo Estadual de 
Pensão e Aposentadoria (FEPA) e da Reforma da Previdência Social proposta pelo 
governo Jair Bolsonaro. 
 
Conforme o procurador do MPC, não há mais reserva matemática no FEPA.  “A partir de 
outubro você vai ter uma folha anual de aposentados, de cerca de R$ 1,5 bilhão, que vai 
ser custeada com 100% dos recursos dos nossos tributos, quando não era para ser assim; 
era para ser custeado com recursos previdenciários”, afirmou. Lembrando que o 
orçamento do Estado para 2019, aprovado em dezembro do ano passado, é de R$ 21 
bilhões. 
 
“Todas as reservas que o FEPA dispõe para pagar aposentadorias e pensões vão estar 
esgotadas em outubro e os benefícios só poderão ser custeados com o orçamento fiscal 
do Estado, ou seja, de onde saem também recursos para Saúde, para Educação, para 
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Infraestrutura e tudo mais. Então se não houver uma reforma urgente no sistema 
previdenciário estadual, daqui a pouco tempo o problema vai estar incontrolável”, 
afirmou Aníbal Lins. 
 
Vieira ressaltou que, apesar de ter feito a representação, o Governo do Estado tem 
demonstrado preocupação com o assunto, mas que é preciso mais agilidade. “Ele criou 
o IPREV para tentar reorganizar e o pessoal do IPREV tem trabalhado para levar um 
projeto para o Governo fazer do jeito certo. Mas é preciso acelerar esse processo de 
maneira consistente. Há soluções, mas as medidas devem ser tomadas a tempo”, disse. 
 
O procurador colocou-se à disposição para prestar informações e detalhes a respeito das 
ações e procedimentos já adotados pelo Ministério Público de Contas no sentido de 
resguardar a saúde do sistema Previdenciário do Estado do Maranhão. 
 
Ainda pela manhã, Aníbal Lins, José Ribamar Araújo, e também o vice-presidente do 
Sindjus-MA, George Ferreira, estiveram na Assembleia Legislativa do Maranhão para 
protocolar requerimento ao presidente da Casa Parlamentar, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), para a realização de uma audiência pública sobre a Reforma da Previdência 
Social. 
 
A realização da audiência pública teria o objetivo de aclarar as posições em debate no 
Congresso Nacional que são de alta relevância para sociedade. O Sindjus-MA se colocou 
à disposição para contribuir com indicações de expositores sobre o tema. 
 
“Pedimos que o presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), despache 
o pedido de audiência pública para o presidente da Comissão de Administração Pública, 
Seguridade Social e Relações do Trabalho, o deputado Adelmo Soares (PCdoB), para que 
a Comissão defina a realização da audiência pública”, afirmou José Ribamar Araújo. 
 
Uma reunião com deputado Adelmo Soares ficou agendada para o dia 12 de março, após 
o Carnaval. 
 
As visitas realizadas pela Diretoria do Sindjus-MA no TCE-MA e na Assembleia Legislativa 
cumprem determinação do Conselho de Representantes Sindicais do Sindjus-MA para 
organizar o debate sobre o tema ‘Reforma da Previdência e real situação do FEPA’. 
 
“Não tem como o problema ser resolvido sem o engajamento do Legislativo Estadual. 
Também vamos procurar o IPREV para obter informações sobre o espaço para os 
servidores públicos contribuírem para a solução do problema”, afirmou Lins. 
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Proposta de Adriano visa beneficiar bairros do Centro de São Luís 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) rechaçou o trâmite de urgência do Projeto de 
Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino (PCdoB), que seria votado nesta 
terça-feira (26) na Assembleia. O parlamentar, líder da Oposição, pretende ampliar e 
aprimorar o projeto, que institui o programa estadual Habitar no Centro e prevê vários 
benefícios, inclusive fiscais, aos imóveis e aos moradores do bairro Desterro, na Praia 
Grande, conjunto arquitetônico do Centro Histórico (tombado pelo IPHAN), além do eixo 
da Rua Rio Branco e quadras adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias. 
Adriano apresentou uma emenda ao projeto visando estender os benefícios para outros 
bairros como Madre Deus, Belira, Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e 
Codozinho. 
 
Adriano pretende realizar uma audiência pública para discutir o assunto com a 
sociedade. “Um projeto de lei desta importância deveria ter sido amplamente debatido 
nas comissões técnicas, como a Comissão de Assuntos Municipais e Turismo, fazendo 
isso de forma responsável e transparente, para que possamos aprimorar o projeto e 
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cumprir com o nosso papel no Legislativo, que é defender os interesses do povo, como 
os moradores desses bairros que não estavam incluídos no texto original”, ressaltou. 
 
O PL nº 051 estava na pauta de terça-feira da Assembleia, com pedido de votação em 
regime de urgência, mas o Bloco de Oposição conseguiu evitar uma votação às pressas 
da bancada governista. O PL entrará novamente na pauta de votações do plenário nesta 
quarta-feira (27). O objetivo geral é articular as políticas de revitalização de sítios 
históricos; apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores, 
novas atividades comerciais e serviços, tomando o Centro da cidade atrativo e seguro à 
população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais, bem como ao turista 
interessado em seu acervo histórico e cultural. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Myl5XPPCjQ
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Ariston toma posse como deputado estadual 

 
 
Ariston Ribeiro de Sousa (Avante) e José Rolim Filho (PDT), segundo e terceiro suplentes 
da coligação “Todos pelo Maranhão III”, assumiram o mandato de deputado estadual na 
sessão desta terça-feira (26). O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), leu o termo de posse no Plenário, em razão do afastamento dos 
deputados Márcio Honaiser (PDT) e Ana do Gás (PCdoB). 
 
“Neste momento, damos posse no cargo de deputado estadual aos senhores Ariston 
Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, segundo e terceiro suplentes de deputado estadual”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
Em seguida, os dois suplentes, com a mão direita estendida, proferiram o juramento de 
praxe: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do 
Estado, observar as leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato 
que me foi confiado pelo povo do Maranhão”. 
 
Após o juramento, o presidente da Assembleia Legislativa declarou empossados no cargo 
de deputado estadual os senhores Ariston Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, que 
adotarão os nomes parlamentes de Deputado Ariston e Deputado Zito Rolim. 
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Após a posse, o deputado Ariston, ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente 
do Avante, Hilton Gonçalo, proferiu seu primeiro discurso na tribuna, manifestando 
agradecimentos aos eleitores e líderes políticos que o apoiaram na campanha eleitoral. 
 

 
 
“Declaro minha gratidão a todos que contribuíram para eu poder chegar até aqui, 
anunciando que, a partir de agora, representarei não apenas os mais de trinta e um mil 
eleitores que me elegeram, que me colocaram nesta condição, mas sim todos os 
maranhenses. O nosso mandato será em função de todos, naturalmente, pois este 
Parlamento é conhecido como a Casa do Povo”, discursou o deputado Ariston. 
 
Em seguida, Zito Rolim, ex-prefeito do município de Codó, proferiu na tribuna seu 
discurso de estreia. Ele anunciou que manterá no Parlamento estadual a mesma postura 
que teve na condição de prefeito de sua cidade, por dois mandatos. 
 
“Aqueles que sufragaram o nosso nome na eleição de 2018 assim fizeram por acreditar 
nas nossas propostas, de maneira que nós vamos fazer de tudo para honrar com os 
compromissos feitos com os nossos eleitores, com a população de Codó, minha cidade, 
e com as demais cidades que me apoiaram e com todo o Maranhão”, ressaltou Zito 
Rolim. 
 
Perfil dos empossados 
 
Ariston Ribeiro de Sousa é empresário, tem 54 anos, é natural da cidade de Pastos Bons, 
Maranhão. Ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente do Avante, Hilton 
Gonçalo, Ariston conquistou, nas eleições de outubro de 2018, a segunda suplência de 
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deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, formada por nove partidos: 
PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 31.314 votos. 
 
José Rolim Filho é empresário, tem 62 anos, é natural da cidade de Cajazeiras, Paraíba. 
Ex-prefeito do município de Codó, Zito Rolim conquistou, nas eleições de outubro de 
2018, a terceira suplência de deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, 
formada por nove partidos: PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 
30.647 votos. 
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Deputado Wellington se posiciona a favor da permanência da prova da OAB 

 
 
Na manhã desta terça-feira (26), o deputado estadual Wellington do Curso se posicionou 
contra o Projeto de Lei Nº 832, de 2019, que extingue a exigência do exame de ordem 
para inscrição de advogados na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. A proposta está 
em tramitação na Câmara Federal e, caso aprovada e encaminhada à sanção, terá 
repercussão em todo o Brasil. 
 
Em agosto de 2015, o deputado Wellington chegou a realizar importante audiência pela 
garantia da manutenção do exame de ordem. 
 
“Sabemos que o advogado é indispensável à administração da justiça, tendo por isso 
uma responsabilidade social notável atrelada a si. Nesse sentido, temos a relevância do 
Exame da OAB, já que se admitíssemos que pessoas que não estivessem devidamente 
preparadas exercessem a profissão, haveria prejuízo não apenas funcional, mas social. 
Por isso, nós estamos na luta contra esse Projeto de Lei e a favor da manutenção da 
prova da OAB”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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Wellington visita as obras de ampliação do Hospital Aldenora Bello e reforça a destinação 
de R$ 500 mil em emendas parlamentares 

Nesta quinta (22), o deputado Wellington do Curso, juntamente com outros 
parlamentares, visitou as obras de ampliação do Hospital Aldenora Bello. Na Fundação 
Antônio Dino foi recepcionado pela anfitriã Enide Jorge Dino e pelo vice-presidente, 
Antônio Dino Tavares, que contaram a história da Fundação, como se mantém até os 
dias de hoje e a importância dela para todo o Maranhão. 
 

 
 
A Fundação Antônio Dino nasceu pela necessidade de dar suporte ao paciente com 
câncer, por meio de diversas unidades operacionais, tais como o Hospital, o Centro de 
Ensino e Pesquisa, o Consultório Amigo da Vida, a Campanha de Prevenção, a Casa de 
Apoio e o Núcleo de Voluntários. E atualmente conta com parcerias governamentais 
como o Ministério Público do Trabalho (TRT), convênios com o Estado, empresas 
privadas, doadores anônimos e emendas parlamentares. 
 
“Fizemos a destinação de nossas emendas parlamentares no valor de R$500 mil para 
serem aplicados no apoio à Fundação Antônio Jorge Dino, Hospital Aldenora Bello. Nosso 
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objetivo é incentivar que o atendimento à população continue com qualidade. Nosso 
compromisso é com a saúde dos maranhenses”, declarou Wellington do Curso. 
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Prefeito Américo de Sousa prestigia solenidade de posse de secretários estaduais 

O prefeito de Coelho Neto, Américo de Sousa, prestigiou na manhã desta segunda-feira, 
25, em São Luís, a Solenidade de Posse do deputado Rubens Pereira Júnior como novo 
Secretário de Estado das Cidades e Desenvolvimento Urbano (SECID). 
 

 
 
A cerimônia foi realizada no Centro de Convenções Pedro Neiva de Santana, no 
Cohafuma. 
 
Américo esteve acompanhado do Deputado Estadual, Rafael Leitoa, e da ex-secretária 
de Governo e Articulação Política, Cristiane Bacelar. 
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Deputados fazem um minuto de silêncio pela morte de Robert Lobato 

No início da sessão ordinária desta terça-feira (26), os deputados, em plenário, fizeram 
um minuto de silêncio pelo falecimento do blogueiro Robert Lobato, que foi vítima de 
afogamento, no último domingo, em Brasília – DF. 
 
“Deixo a minha solidariedade aos familiares e aos amigos do Robert Lobato. Que Deus o 
acolha na sua nova morada”, acentuou o deputado Wellington do Curso (PSDB), autor 
do pedido de um minuto de silêncio. 
 
No último domingo, logo que foi noticiado o falecimento de Robert Lobato, vários 
parlamentares divulgaram Nota de Pesar em suas páginas pessoais nas redes sociais e, 
também, no site da Assembleia, lamentando o ocorrido e solidarizando-se com os 
familiares do blogueiro. 
 
“Robert Lobato era um profissional bastante atento às notícias sobre o Estado. Nossas 
sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda”, manifestou-se 
o presidente Othelino Neto, por meio de Nota de Pesar. 
 
O deputado Zé Inácio (PT) também se manifestou em Nota de Pesar: “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”, 
 
“Grande entusiasta do meu trabalho e projetos políticos, tínhamos bons e constantes 
diálogos. Robert foi um excelente profissional e tinha uma visão diferenciada da política. 
Ele deixa sua marca na cobertura jornalística maranhense. Difícil de acreditar”, disse, por 
meio de nota, o deputado Neto Evangelista. 
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Bancada define com DNIT novos prazos para retomada de obra da BR-135… 

 
 
Um passo importante para o reinício da obra de duplicação da BR-135 foi dado nesta 
segunda-feira (25) durante reunião organizada pelo coordenador da bancada federal, 
deputado Hildo Rocha que ocorreu na sede do Dnit no Maranhão. O empreendimento 
está paralisado por recomendação do Ministério Público Federal e também por decisão 
do Tribunal de Contas da União (TCU). 
 
Participaram da reunião, representando a bancada federal, os deputados Hildo Rocha, 
Eduardo Braide, Edilázio Júnior e Juscelino Filho. O superintendente do Dnit no 
Maranhão, Gerardo de Freitas Fernandes 
 
Também participaram do encontro o defensor público federal, Yuri Costa e o chefe do 
escritório regional da Fundação Cultural Palmares, Allan Ramalho. A Assembleia 
Legislativa do Maranhão foi representada pelos deputados estaduais César Pires e 
Arnaldo Melo. O evento teve ainda a participação do Diretor da Fiema, José Barbosa 
Belo, engenheiros e servidores do Dnit. 
 
“O resultado da reunião foi bastante positivo. O Dnit informou que as adequações 
recomendadas pelo TCU já estão praticamente prontas e serão entregues antes do prazo 
definido pelo órgão. Quanto à questão das comunidades quilombolas, já está sendo 
elaborado um novo mapa, por solicitação da DPU. Esse novo mapa indicará as 
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comunidades quilombolas que sofrerão impactos pela realização da obra. Dr. Yuri Costa, 
Defensor Público da União e Allan Ramalho foram fundamentais na realização do acordo 
que preserva os direitos dos quilombolas e permite o reinício das obras”, explicou Hildo 
Rocha. 
 
Recursos estão garantidos 
 
Hildo Rocha destacou que os deputados federais conseguiram duas emendas impositivas 
de bancada, no valor de R$ 300 milhões para o pagar o primeiro trecho da duplicação 
(Estiva até Bacabeira) e para o segundo trecho (Bacabeira até Miranda do Norte).  
 
“Nós fizemos a nossa parte. Foi uma luta difícil, mas nós conseguimos assegurar os 
recursos. Entretanto, se a obra ficar parada por muito tempo corremos o risco de perder 
os recursos. Por isso, estamos buscando entendimentos a fim de que possamos ajudar a 
solucionar as questões que ocasionaram a paralisação da obra. Felizmente, conseguimos 
avançar nesse entendimento”, comemorou Hildo Rocha. 
 
Impactos minimizados 
 
O defensor Público Federal, Yuri Costa, disse que a principal preocupação da DPU é evitar 
que os meios de produção e de vida das comunidades quilombolas que vivem nas 
imediações da BR-135 sofram grandes impactos. 
 
“Têm várias formas da obra ser executada. Algumas de forma extremamente 
impactante. Outras que, pelo menos, diminuem outros impactos. A função da Defensoria 
Pública é garantir que as comunidades sejam ouvidas, e que o projeto da obra seja 
adaptado para que elas possam ter uma diminuição do que elas serão afetadas pela 
obra”, disse. 
 
Qualidade da obra 
 
A qualidade da obra foi outro quesito muito discutido. De acordo com o deputado 
estadual César Pires o projeto foi mal executado. 
 
“Eu não acredito nas alegações que foram apresentadas. Quando você vai fazer um 
projeto você tem que levar em consideração todo o ambiente físico no qual aquele 
projeto vai estar inserido. Se aqui chove mais, estrutura melhor, faz tudo aquilo que se 
adeque a uma realidade do estado”, disse o deputado. 
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Deputada estadual participou da posse nos novos membros do governo Flávio Dino e 
ressaltou importância do aliado no comando dos serviços de meio ambiente 

 
 
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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Proposta de Adriano visa beneficiar bairros do Centro de São Luís 

 
Adriano apresentou uma emenda ao projeto visando estender os benefícios para outros bairros como Madre Deus,  
Belira, Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e Codozinho 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) rechaçou o trâmite de urgência do Projeto de 
Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino (PCdoB), que seria votado nesta 
terça-feira (26) na Assembleia. O parlamentar, líder da Oposição, pretende ampliar e 
aprimorar o projeto, que institui o programa estadual Habitar no Centro e prevê vários 
benefícios, inclusive fiscais, aos imóveis e aos moradores do bairro Desterro, na Praia 
Grande, conjunto arquitetônico do Centro Histórico (tombado pelo IPHAN), além do eixo 
da Rua Rio Branco e quadras adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias. 
Adriano apresentou uma emenda ao projeto visando estender os benefícios para outros 
bairros como Madre Deus, Belira, Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e 
Codozinho. 
 
Adriano pretende realizar uma audiência pública para discutir o assunto com a 
sociedade. “Um projeto de lei desta importância deveria ter sido amplamente debatido 
nas comissões técnicas, como a Comissão de Assuntos Municipais e Turismo, fazendo 
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isso de forma responsável e transparente, para que possamos aprimorar o projeto e 
cumprir com o nosso papel no Legislativo, que é defender os interesses do povo, como 
os moradores desses bairros que não estavam incluídos no texto original”, ressaltou. 
 
O PL nº 051 estava na pauta de terça-feira da Assembleia, com pedido de votação em 
regime de urgência, mas o Bloco de Oposição conseguiu evitar uma votação às pressas 
da bancada governista. O PL entrará novamente na pauta de votações do plenário nesta 
quarta-feira (27). O objetivo geral é articular as políticas de revitalização de sítios 
históricos; apoiar e manter a população residente no Centro e atrair novos moradores, 
novas atividades comerciais e serviços, tomando o Centro da cidade atrativo e seguro à 
população que utiliza os serviços públicos e atividades comerciais, bem como ao turista 
interessado em seu acervo histórico e cultural. 
 
Assista ao pronunciamento: 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Myl5XPPCjQ
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Deputado Wellington do Curso se posiciona a favor da permanência da prova da OAB 

 
Em agosto de 2015, o deputado Wellington chegou a realizar importante audiência pela garantia da  
manutenção do exame de ordem 

 
O deputado estadual Wellington do Curso posicionou-se, na manhã desta terça-feira 
(26), contra o Projeto de Lei Nº 832, de 2019, que extingue a exigência do exame de 
ordem para inscrição de advogados na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB. A 
proposta está em tramitação na Câmara Federal e, caso aprovada e encaminhada à 
sanção, terá repercussão em todo o Brasil. 
 
Em agosto de 2015, o deputado Wellington chegou a realizar importante audiência pela 
garantia da manutenção do exame de ordem. 
 



 

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 

“Sabemos que o advogado é indispensável à administração da justiça, tendo por isso 
uma responsabilidade social notável atrelada a si. Nesse sentido, temos a relevância do 
Exame da OAB, já que se admitíssemos que pessoas que não estivessem devidamente 
preparadas exercessem a profissão, haveria prejuízo não apenas funcional, mas social. 
Por isso, nós estamos na luta contra esse Projeto de Lei e a favor da manutenção da 
prova da OAB”, disse o professor e deputado Wellington do Curso. 
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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

 
Othelino destacou a importância de ter acesso às informações históricas para a valorização do processo democrático 

 
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. 

 

  



 

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: 
Discreto e eficiente, Rodrigo Lago defende a convivência 

harmoniosa entre os Poderes 

SITE: http://www.blogjorgevieira.com/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/02/2019 

Discreto e eficiente, Rodrigo Lago defende a convivência harmoniosa entre os Poderes 

 
Rodrigo Lago em visita ao presidente da Assembleia Othelino Neto 

 
Responsável pela articulação política do Governo, o novo secretário de Comunicação e 
Articulação Política, Rodrigo Lago, começou sua nova missão com uma visita ao 
presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto, nesta 
terça-feira (26), para reforçar o relacionamento harmonioso entre os dois poderes. 
 
Discreto, o ex-secretário da Transparência que revelou os filtros que a ex-governadora 
Roseana Sarney colocou no Portal da Transparência para ocultar convênios e 
transferência de recursos para prefeitos em épocas de eleição, foi feliz ao iniciar sua 
maratona de contatos visitando um aliado incondicional do governador e que muito tem 
ajudado Flávio Dino e aprovar suas matérias sem maiores problemas. 
 
“Fico feliz com a visita do secretário de Comunicação e Assuntos Políticos, para tratarmos 
de assuntos de interesse do Legislativo e do Executivo. Essa boa relação é fundamental 
para o Maranhão e, hoje, já tratamos de projetos que tramitam na Casa e que o 
Executivo pede que nós apreciemos, com a maior celeridade, para que as ações 
decorrentes desses projetos já possam começar a acontecer”, afirmou o Othelino Neto. 
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Rodrigo Lago, que foi empossado na segunda-feira (25), juntamente com a nova equipe 
de governo do segundo mandato do governador Flávio Dino, ressaltou que a pasta da 
Comunicação e Assuntos Políticos vai continuar trabalhando para manter um bom 
diálogo entre os poderes. 
 
“Vim desejar ao presidente da Assembleia uma boa condução dos trabalhos do Poder 
Legislativo, nessa boa relação harmoniosa que tem o Legislativo com o Executivo. Assim 
tem sido feito durante o primeiro mandato do governador Flávio Dino e assim será, 
também, no segundo mandato”, ressaltou o secretário. 
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Deputados fazem um minuto de silêncio pela morte de Robert Lobato 

 
 
No início da sessão ordinária desta terça-feira (26), os deputados, em plenário, fizeram 
um minuto de silêncio pelo falecimento do blogueiro Robert Lobato, que foi vítima de 
afogamento, no último domingo, em Brasília – DF. 
 
“Deixo a minha solidariedade aos familiares e aos amigos do Robert Lobato. Que Deus o 
acolha na sua nova morada”, acentuou o deputado Wellington do Curso (PSDB), autor 
do pedido de um minuto de silêncio. 
 
No último domingo, logo que foi noticiado o falecimento de Robert Lobato, vários 
parlamentares divulgaram Nota de Pesar em suas páginas pessoais nas redes sociais e, 
também, no site da Assembleia, lamentando o ocorrido e solidarizando-se com os 
familiares do blogueiro. 
 
“Robert Lobato era um profissional bastante atento às notícias sobre o Estado. Nossas 
sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda”, manifestou-se 
o presidente Othelino Neto, por meio de Nota de Pesar. 
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O deputado Zé Inácio (PT) também se manifestou em Nota de Pesar: “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”, 
 
“Grande entusiasta do meu trabalho e projetos políticos, tínhamos bons e constantes 
diálogos. Robert foi um excelente profissional e tinha uma visão diferenciada da política. 
Ele deixa sua marca na cobertura jornalística maranhense. Difícil de acreditar”, disse, por 
meio de nota, o deputado Neto Evangelista. 
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Ariston Sousa e Zito Rolim assumem mandato na Assembleia Legislativa 

Ariston Ribeiro de Sousa (Avante) e José Rolim Filho (PDT), segundo e terceiro suplentes 
da coligação “Todos pelo Maranhão III”, assumiram o mandato de deputado estadual na 
sessão desta terça-feira (26). O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino 
Neto (PCdoB), leu o termo de posse no Plenário, em razão do afastamento dos 
deputados Márcio Honaiser (PDT) e Ana do Gás (PCdoB). 
 
“Neste momento, damos posse no cargo de deputado estadual aos senhores Ariston 
Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, segundo e terceiro suplentes de deputado estadual”, 
afirmou Othelino Neto. 
 
Em seguida, os dois suplentes, com a mão direita estendida, proferiram o juramento de 
praxe: “Prometo manter, defender e cumprir a Constituição do Brasil e a Constituição do 
Estado, observar as leis, desempenhando com lealdade, dedicação e ética o mandato 
que me foi confiado pelo povo do Maranhão”. 
 
Após o juramento, o presidente da Assembleia Legislativa declarou empossados no cargo 
de deputado estadual os senhores Ariston Ribeiro de Sousa e José Rolim Filho, que 
adotarão os nomes parlamentes de Deputado Ariston e Deputado Zito Rolim. 
 
Após a posse, o deputado Ariston, ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente 
do Avante, Hilton Gonçalo, proferiu seu primeiro discurso na tribuna, manifestando 
agradecimentos aos eleitores e líderes políticos que o apoiaram na campanha eleitoral. 
 
“Declaro minha gratidão a todos que contribuíram para eu poder chegar até aqui, 
anunciando que, a partir de agora, representarei não apenas os mais de trinta e um mil 
eleitores que me elegeram, que me colocaram nesta condição, mas sim todos os 
maranhenses. O nosso mandato será em função de todos, naturalmente, pois este 
Parlamento é conhecido como a Casa do Povo”, discursou o deputado Ariston. 
 
Em seguida, Zito Rolim, ex-prefeito do município de Codó, proferiu na tribuna seu 
discurso de estreia. Ele anunciou que manterá no Parlamento estadual a mesma postura 
que teve na condição de prefeito de sua cidade, por dois mandatos. 
 
“Aqueles que sufragaram o nosso nome na eleição de 2018 assim fizeram por acreditar 
nas nossas propostas, de maneira que nós vamos fazer de tudo para honrar com os 
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compromissos feitos com os nossos eleitores, com a população de Codó, minha cidade, 
e com as demais cidades que me apoiaram e com todo o Maranhão”, ressaltou Zito 
Rolim. 
 
Perfil dos empossados 
 
Ariston Ribeiro de Sousa é empresário, tem 54 anos, é natural da cidade de Pastos Bons, 
Maranhão. Ex-vice-prefeito de Santa Rita e irmão do presidente do Avante, Hilton 
Gonçalo, Ariston conquistou, nas eleições de outubro de 2018, a segunda suplência de 
deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, formada por nove partidos: 
PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 31.314 votos. 
 
José Rolim Filho é empresário, tem 62 anos, é natural da cidade de Cajazeiras, Paraíba. 
Ex-prefeito do município de Codó, Zito Rolim conquistou, nas eleições de outubro de 
2018, a terceira suplência de deputado estadual da coligação “Todos pelo Maranhão 3”, 
formada por nove partidos: PDT, PCdoB, PSB, PRB, PR, DEM, PP, PTC e Avante. Obteve 
30.647 votos. 
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“Homenagem marca o resgate histórico do Parlamento Estadual”, destaca Othelino 

 
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 

 
Em pronunciamento na Sessão Solene de comemoração aos 184 anos de instalação da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, realizada na tarde de 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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Proposta de Adriano visa beneficiar bairros do Centro de São Luís 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) rechaçou o trâmite de urgência do Projeto de 
Lei nº 051/2019, de autoria do governo Flávio Dino (PCdoB), que seria votado nesta 
terça-feira (26) na Assembleia. 
 
O parlamentar, líder da Oposição, pretende ampliar e aprimorar o projeto, que institui o 
programa estadual Habitar no Centro e prevê vários benefícios, inclusive fiscais, aos 
imóveis e aos moradores do bairro Desterro, na Praia Grande, conjunto arquitetônico do 
Centro Histórico (tombado pelo IPHAN), além do eixo da Rua Rio Branco e quadras 
adjacentes, entre as praças Deodoro e Gonçalves Dias. Adriano apresentou uma emenda 
ao projeto visando estender os benefícios para outros bairros como Madre Deus, Belira, 
Goiabal, Lira, Vila Passos, Vila Bessa, Vila Gracinha e Codozinho. 
 
Adriano pretende realizar uma audiência pública para discutir o assunto com a 
sociedade. “Um projeto de lei desta importância deveria ter sido amplamente debatido 
nas comissões técnicas, como a Comissão de Assuntos Municipais e Turismo, fazendo 
isso de forma responsável e transparente, para que possamos aprimorar o projeto e 
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cumprir com o nosso papel no Legislativo, que é defender os interesses do povo, como 
os moradores desses bairros que não estavam incluídos no texto original”, ressaltou. 
 
O PL nº 051 estava na pauta de terça-feira da Assembleia, com pedido de votação em 
regime de urgência, mas o Bloco de Oposição conseguiu evitar uma votação às pressas 
da bancada governista. O PL entrará novamente na pauta de votações do plenário nesta 
quarta-feira (27). 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=6Myl5XPPCjQ
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Deputados fazem um minuto de silêncio pela morte de Robert Lobato 

 
 
No início da sessão ordinária desta terça-feira (26), os deputados, em plenário, fizeram 
um minuto de silêncio pelo falecimento do blogueiro Robert Lobato, que foi vítima de 
afogamento, no último domingo, em Brasília – DF. 
 
No último domingo, logo que foi noticiado o falecimento de Robert Lobato, vários 
parlamentares divulgaram Nota de Pesar em suas páginas pessoais nas redes sociais e, 
também, no site da Assembleia, lamentando o ocorrido e solidarizando-se com os 
familiares do blogueiro. 
 
“Robert Lobato era um profissional bastante atento às notícias sobre o Estado. Nossas 
sinceras condolências à família e aos amigos por esta inestimável perda”, manifestou-se 
o presidente Othelino Neto, por meio de Nota de Pesar. 
 
O deputado Zé Inácio (PT) também se manifestou em Nota de Pesar: “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”, 
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“Grande entusiasta do meu trabalho e projetos políticos, tínhamos bons e constantes 
diálogos. Robert foi um excelente profissional e tinha uma visão diferenciada da política. 
Ele deixa sua marca na cobertura jornalística maranhense. Difícil de acreditar”, disse, por 
meio de nota, o deputado Neto Evangelista. 
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Cleones Cunha assume comando do TRE prometendo varrer resquício que possa sugerir 
fraude no sistema eleitoral 

 
Entre o governador Flávio Dino e o presidente da Assembleia Legislativa Othelino Neto, o desembargador Cleones  
Cunha toma posse no comando da Justiça Eleitoral 

 
A Justiça Eleitoral do Maranhão tem novo comando desde ontem. O desembargador 
Cleones Cunha é o novo presidente e o desembargador Tyrone Silva é o vice-presidente 
e corregedor eleitoral. A posse se deu em concorrida sessão solene com a presença do 
governador Flávio Dino, o presidente da Assembleia Legislativa Othelino Neto (PCdoB) e 
do presidente do Poder Judiciário, desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, e 
muitos políticos, especialmente deputados estaduais. 
 
No seu discurso, o novo chefe maior da Justiça Eleitoral no Maranhão mandou um recado 
contundente aos que duvidam da eficiência e da correção da instituição: “Aqui, defende-
se o direito de escolha do povo! O exercício da democracia! A soberania popular! 
Defende-se a liberdade e o futuro de nosso país! Aqui, nos casos de tentativa de burla à 
lisura do processo eleitoral, de abuso de poder político e econômico, de propaganda 
eleitoral ilegal, sanamos as irregularidades porventura existentes na eleição”. 
Continuando, avisou que extirpará do sistema que possa gerar uma suspeita de fraude: 
“Iniciamos, há pouco, um novo ano e, agora, um novo ciclo preparatório para as 
próximas eleições municipais. E, justamente por ter como norte a função primordial 
desta justiça especializada de tornar cada vez mais ético o nosso sistema eleitoral, 
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focarei esta gestão no aprimoramento e conclusão do processo de recadastramento 
biométrico, objetivando assegurar a idoneidade do cadastro eleitoral e extirpar qualquer 
resquício que possa existir de fraude eleitoral; e na implantação do Processo Judicial 
Eletrônico nas zonas eleitorais para otimizar e propiciar maior efetividade à prestação 
jurisdicional. Darei, assim, continuidade às implementações já iniciadas pelas gestões 
que me antecederam”. 
 
É isso. 

 

 


