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Após promessa feita no Resenha, Adriano vai mudar o nome para José Sarney 

 
 
Em entrevista ao programa Resenha, da TV Difusora, o deputado Adriano explicou o 
motivo de ter tirado o sobrenome Sarney e prometeu que mudaria novamente o seu 
nome, desta vez para José Sarney (seu avô). (veja no vídeo acima) 
 
Em pronunciamento na sessão desta terça-feira (26) na Assembleia, Adriano cumpre o 
que havia dito e afirmou que doravante vai se chamar José Sarney. 
 
“Eu vou fazer um requerimento para José Sarney, porque para mim não vai mudar 
absolutamente nada eu me chamar de Adriano, Adriano Sarney ou José Sarney porque 
eu sou Adriano. Eu tenho história. Eu tenho luta“, disse. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=ikftyZBZtWE
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Aprovada Resolução que veda a nomeação de condenados por violência contra a mulher 
no âmbito da Assembleia Legislativa 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
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violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 

  



 

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: 
Condenados por violência contra mulher estão 

proibidos de assumir cargos na Assembleia Legislativa 

SITE: http://blogdoricardosantos.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 27/03/2019 

Condenados por violência contra mulher estão proibidos de assumir cargos na 
Assembleia Legislativa 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
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violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Condenados por violência contra mulher estão proibidos de assumir cargos na 
Assembleia Legislativa 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
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violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Aprovada Resolução que veda a nomeação de condenados por violência contra a mulher 
no âmbito da Assembleia Legislativa 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
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“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Detinha enfatiza preocupação com a assistência social em entrevista à TV Assembleia 

Deputada estadual mais bem votada nas últimas eleições, Detinha (PR) foi a convidada 
especial do “Sala de Entrevista” desta terça-feira (26), quadro do telejornal Portal da 
Assembleia, da TV Assembleia. Ela aproveitou para, mais uma vez, agradecer ao povo 
maranhense pelos 88.402 votos recebidos nas urnas em outubro. 
 

 
 
Além disso, enfatizou que ela e o esposo, deputado federal Josimar Maranhãozinho, do 
mesmo partido, formam o casal mais bem votado da história do Maranhão. E, entre 
outras coisas, destacou o trabalho que vem desenvolvendo na Casa do Povo, lembrando 
que sua história está diretamente ligada à assistência social. 
 
A deputada, que é assistente social por formação, foi secretária de Assistência Social no 
município de Maranhãozinho por quatro anos e prefeita de Centro do Guilherme por 
dois mandatos. “E nessas oportunidades, pude ver de perto as carências da população, 
em diversas áreas, desde as necessidades mais básicas. Graças a Deus conseguimos fazer 
história ao ocuparmos esses cargos, que nos deram ainda mais sensibilidade para 
observar as deficiências do povo”, disse. 
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A parlamentar mencionou o Projeto de Lei 070/19, de sua autoria, protocolado na 
Assembleia e que visa implantar caminhos de acesso adaptados no litoral maranhense 
em benefício de pessoas com deficiência. O objetivo é permitir acessibilidade à faixa de 
areia e os caminhos de acesso adaptados deverão atender às regras de acessibilidade 
arquitetônica, urbanística e de comunicação e informação, conforme as normas 
estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. 
 
“Tenho visto muitas pessoas com deficiência conviverem com barreiras pela falta de 
acessibilidade e não conseguem sentir a areia, o mar, privando-se do contato direto com 
a natureza. Foi pensando nessas pessoas que dei entrada nesse projeto e se Deus quiser, 
ele será aprovado”, continuou. 
 
Detinha falou ainda sobre sua preocupação com a saúde do povo maranhense e lembrou 
que apresentou Indicação ao Governo do Estado para a instalação de um Hospital do 
Servidor, com maternidade e UTI neonatal, na região do Alto Turi, para facilitar a vida 
das famílias que têm dificuldades de deslocamento até a capital, devido à distância. “Nós 
temos muito a avançar e se tivermos uma gestão descentralizada, as coisas irão 
melhorar”, frisou. 
 
Por último, a deputada, que integra a Mesa Diretora da Assembleia, falou sobre a luta 
das mulheres para conquistar mais espaço na sociedade. “Precisamos ter mais mulheres 
representando o povo. Somos a maioria da população, mas a minoria ocupando cargos 
políticos”, finalizou. 
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Desembargador Ney Bello ministrará palestra na Assembleia sobre o tema “O STF e a 
democracia” 

A convite do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), o 
desembargador federal Ney Bello ministrará palestra, nesta quarta-feira (27), às 8h, no 
auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação, sobre o tema “O STF e a 
Democracia”. 
 

 
 
O desembargador Ney Bello discorrerá sobre o tema à luz de sua vasta experiência na 
área jurídica, fomentando uma reflexão e análise crítica de problemas enfrentados 
atualmente pela sociedade brasileira. Além de desembargador no Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região, Ney Bello é, também, professor da Universidade de Brasília (UnB), 
pós-doutor em Direito e membro da Academia Maranhense de Letras. 
 
Deverão participar do evento diversos juristas, deputados da Casa, servidores, 
operadores do Direito, professores, estudantes e a sociedade em geral. Será concedido 
certificado a todos os participantes. 
 
O quê? 
Palestra “O STF e a Democracia”, ministrada pelo desembargador federal Ney Bello 
Quando? 
Nesta quarta-feira (27), às 8h 
Onde? 
Auditório Neiva Moreira (Complexo de Comunicação da Alema) 
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Aprovada Resolução que veda a nomeação de condenados por violência contra a mulher 
no âmbito da Assembleia Legislativa 

Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 

 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
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violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Em reunião com donos de postos, Wellington volta a cobrar de Flávio Dino redução de 
ICMS de combustíveis 

 
Wellington voltou a questionar alta do ICMS dos combustíveis ao reunir-se com empresários do setor 

 
O deputado estadual Wellington do Curso se reuniu, na manhã desta terça-feira (26), 
com representantes dos donos de postos de combustíveis no Maranhão. Estiveram 
presentes o presidente do Sindicato dos donos de postos de combustíveis, Leopoldo 
Santos; o advogado do Sindicato, Sidney Filho; e o ex-diretor da Agência Nacional de 
Petróleo, Allan Kardec. A reunião foi uma iniciativa da Comissão de Direitos Humanos da 
Assembleia Legislativa e contou, também, com a presença dos parlamentares Adriano, 
Duarte Jr, Edivaldo Holanda, Helena Duailibe, Wendel Lages e Zé Inácio. 
 
Ao expor a real situação do reajuste dos combustíveis, o presidente do Sindicato dos 
donos de postos ressaltou que essa carga tributária exorbitante já resultou no 
fechamento de inúmeras áreas de serviço. 
 
“O mercado está quebrado! São vários postos que fecharam e isso representa mais de 
600 desempregos. Fora os outros postos que estão para vender ou passar. E o Governo 
somente aumenta o imposto. Não tem como reduzir o preço da gasolina com tanto 
imposto”, disse Leopoldo Santos. 
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Ao ouvir os esclarecimentos prestados, o deputado Wellington voltou a cobrar que o 
governador se posicione e reduza o ICMS, que incide diretamente no preço dos 
combustíveis. 
 
“É muito fácil aumentar imposto e pouco se importar se a população tem ou não 
condições para arcar com isso. Esse já é terceiro aumento no preço dos combustíveis 
causado pelo governador Flávio Dino. Todas as vezes eu votei contra o aumento de 
impostos. No Maranhão, atualmente, 30,5% do valor da gasolina são destinados ao 
imposto estadual (ICMS, acrescido de 2% do Fumacop), o que tem atingindo diretamente 
o bolso do trabalhador maranhense. É muito fácil, agora, jogar a culpa para cima dos 
donos de postos. Governador, não fuja de suas responsabilidades. Reduza o ICMS! O 
senhor já fez isso uma vez para ajudar aliados políticos. Faça, dessa vez, em benefício da 
população”, afirmou o deputado Wellington. 
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Aprovada Resolução que veda a Nomeação de condenados por violência contra a mulher 
no âmbito da Assembleia Legislativa 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
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cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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CONQUISTA! Aprovada Resolução que veda a nomeação de condenados por violência 
contra a mulher na Assembleia Legislativa 

 
O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto (PCdoB), assina a matéria juntamente com as  
deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda  
secretárias da Mesa Diretora, respectivamente 

 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
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Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Othelino Neto lidera discussão sobre a exploração comercial do Centro de Lançamento 
de Alcântara 

 
Deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e moradores da região estão preocupados com  
o teor do Acordo, que não foi esclarecido pelo Governo Federal 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
mediou, na noite de segunda-feira (25), um encontro entre lideranças políticas e 
comunitárias para discutir o Acordo de Salvaguardas Tecnológicas, firmado entre o Brasil 
e os Estados Unidos, que permite o uso comercial do Centro de Lançamento da Base de 
Alcântara (CLA). 
 
Deputados estaduais e federais, prefeitos, vereadores e moradores da região estão 
preocupados com o teor do Acordo, que não foi esclarecido pelo Governo Federal, 
gerando impactos socioeconômicos ao Maranhão e à população de Alcântara, sobretudo 
aos quilombolas que vivem no entorno da CLA.  
 
“É preciso que discutamos bem para que o Acordo aconteça, preservando a soberania 
nacional, sobretudo a qualidade de vida da população de Alcântara, que é o principal 
foco da discussão. Ali moram pessoas que têm suas limitações e precisam de atenção do 
poder público. Então, que o Acordo beneficie o Brasil, mas que tenha um olhar também 
aos alcantarenses”, enfatizou o presidente Othelino.  
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O prefeito de Alcântara, Anderson Wilker, cobrou esclarecimentos do governo federal 
sobre como a cidade será beneficiada. “É preciso que esteja claro de que forma seremos 
beneficiados com o investimento norte-americano. Estamos atentos e queremos saber 
quais são os termos do Acordo e quais as garantias que o município possui”, lembrou 
Wilker. 
 
União de forças 
 
Apesar da assinatura, os EUA ainda não estao autorizados a utilizar a base. A medida 
precisa ser apreciada e votada pelo Congresso Nacional. Antes, Câmara Municipal, 
Assembleia Legislativa, Câmara Federal e Senado querem mais explicações para 
entender o teor do documento.  
 
Na Alema, o deputado Rafael Leitoa preside a Frente Parlamentar que deve atuar em 
defesa da Base de Alcântara. “Nosso objetivo principal é dar voz a sociedade civil, por 
isso, pretendendo instalar a Frente também no município de Alcântara para acompanhar 
e ouvir in loco as comunidades mais atingidas. Assim, vamos tentando ajustar o 
desenvolvimento tecnológico com as comunidades locais”, acentuou Leitoa. 
 
Na Câmara Federal, o deputado Pedro Lucas Fernandes apresentou o PL 245/19, que cria 
um fundo, composto de uma receita com base nos lançamentos dos foguetes para 
proteger as comunidades quilombolas. “Precisamos avançar nesse mercado que vai 
proporcionar ao Maranhão e ao Brasil receitas virtuosas para geração de emprego e 
renda e sua entrada no mercado tecnológico aéreo espacial”, afirmou.  
 
Na Câmara Alta também tramita um requerimento no mesmo sentido. Este de autoria 
do deputado federal Márcio Jerry, propondo a criação de uma Comissão Externa para 
acompanhar de perto questões referentes ao acordo comercial. 
 
“A bancada federal maranhense solicitou ainda esclarecimentos aos Ministérios da 
Defesa e da Ciência e Tecnologia sobre o teor do documento assinado pelo presidente 
Jair Bolsonaro com os Estados Unidos. É preciso fazer com que se gere dividendos 
econômicos para Alcântara, que não pode ser o melhor lugar do mundo para soltar 
foguetes, sem também ser um lugar que tenha a garantia de direitos, com políticas 
públicas efetivas. Nós vamos acompanhar intensamente, no sentido de fiscalização, para 
que possamos ter um acordo bom a níveis Maranhão e Brasil”, acentuou Jerry.  
 
Encaminhamentos 
 
Dentre os encaminhamentos finais da reunião, ficou decidido que será entregue um 
documento ao Congresso Nacional reforçando o pedindo da criação de uma Comissão 
Externa, que acompanhe as discussões a nível federal e, em seguida, a realização de uma 
audiência pública, em Alcântara, para dar continuidade ao tema. 
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Daniella Tema quer instalação de Hemocentro em Presidente Dutra 

 
 
A deputada estadual Daniella Tema (DEM) pediu ao governo do Maranhão, por meio da 
Indicação de n.º 411/19, a instalação de um Hemocentro, no município de Presidente 
Dutra, para atender as demandas do Hospital Macrorregional, que atualmente utiliza 
muitas bolsas de sangue da cidade de Balsas. 
 
A parlamentar, que é de Presidente Dutra e já dirigiu o Socorrão da cidade, conhece bem 
a necessidade de um Hemocentro. Por esse motivo, defende sua instalação, uma vez que 
o município conta apenas com um posto de armazenamento de bolsas de sangue, que 
ainda não é suficiente para atender o Hospital Macrorregional. 
 
“Em Presidente Dutra, nós temos um dos maiores hospitais públicos do Estado, inclusive, 
já tive a honra de dirigi-lo atendendo á confiança do governador Flávio Dino. Lá, todos 
os dias dezenas de pessoas vão em busca de atendimento e muitas delas precisam de 
bolsas de sangue. 
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Em virtude dessa necessidade, faço esse pedido visando aumentar a capacidade e 
qualidade no armazenamento das bolsas de sangue, fundamentais para salvar vidas”, 
pontuou a deputada. 
 
O documento já foi direcionado ao governador Flávio Dino (PC do B) para que determine 
á Secretaria de Estado da Saúde o cumprimento do pedido. Se atendido, o Hemocentro 
garantirá um estoque seguro dos hemocomponentes que atenderão as transfusões 
eletivas e as de urgência do hospital. 
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AL veda nomeação de condenados por violência contra a mulher 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente.  
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
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“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Assembleia proíbe nomeação para cargos efetivos e comissionados de condenados por 
violência contra a mulher 

 
 
Por unanimidade, o Plenário da Assembleia Legislativa do Maranhão (Alema) aprovou, 
na sessão desta terça-feira (26), o Projeto de Resolução Legislativa 022/19, de autoria da 
Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e prestação de serviço 
por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito da Alema. A matéria segue 
para promulgação e começa a valer a partir da data da sua publicação. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Alema, deputado Estadual Othelino Neto 
(PCdoB), assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) 
e Cleide Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, 
respectivamente. 
 
Segundo Othelino Neto, o tema é de interesse de toda a sociedade e a Assembleia 
Legislativa preocupa-se, sobremaneira, com o avanço dos casos de feminicídio e com a 
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violência contra a mulher de forma geral. A matéria sinaliza um posicionamento claro da 
Mesa Diretora em defesa da integridade da mulher. 
 
“Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a outras iniciativas e, por meio dele, a 
Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado caso venha a ser condenado por ter 
cometido crime de violência contra a mulher. É uma forma objetiva de o Parlamento 
Estadual também combater a violência contra a mulher”, frisou o presidente da Casa. 
 
Além dos documentos normais exigidos, como carteira de identidade, CPF, número da 
conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na Assembleia Legislativa ou 
prestador de serviço precisará apresentar certidão comprovando que não foi condenado 
por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Alema. 
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Marco Aurélio destaca avanços da UEMASUL e como a autonomia mudou ensino 
superior na região 

 
 
Na manhã desta terça-feira (26), o deputado estadual Professor Marco Aurélio (PCdoB) 
usou a tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão para destacar avanços da 
Universidade Estadual da Região Tocanitna – Uemasul, ao longo dos últimos dois anos. 
O parlamentar, que foi um dos grandes defensores da causa, fez questão de citar a 
criação da Universidade como uma das maiores conquistas da Região Tocantina. 
 
“A Uemasul é o sonho de uma ruptura institucional. Desde o ano de 1998, quando iniciei 
o curso de matemática na UEMA, em Imperatriz, a palavra de ordem já era autonomia, 
sem a qual não seria possível desenvolver essa Universidade. Durante mais de duas 
décadas a UEMA, na Região Tocantina se resumiu a apenas dois campi: Imperatriz e 
Açailândia. Em Açailândia, inclusive, sem nenhum professor efetivo, em 15 anos.” 
Lembrou o parlamentar. 
 
Para Marco Aurélio, os últimos dois anos foram de extrema importância para a Uemasul, 
período em que foi votada a criação da universidade na Assembleia Legislativa, 
compromisso do Governador Flávio Dino. Passou pela realização de concursos para 
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professores para os Campi de Imperatriz, Açailândia e Estreito, além da criação de novos 
cursos de graduação e na perspectiva da criação de novos cursos de pós-graduação. 
 
Além da reforma completa e ampliação do campus do Centro, obra orçada em R$3,1 
milhões e que teve papel fundamental do secretário estadual de Infraestrutura, Clayton 
Noleto, Imperatriz ganhará dois novos campi, o campus de Ciências da Saúde, que terá 
as obras iniciadas ainda este ano, logo após o término do processo licitatório e que 
abrigará os cursos de Medicina, Saúde Coletiva e Farmácia; e o campus de Ciências 
Agrárias, investimento de mais de R$ 11 milhões que será inaugurado ainda este ano. 
“Há muito tempo os cursos de veterinária, engenharia florestal e agronomia ficaram 
resumidos a um espaço muito pequeno, sem condições adequadas para a prática 
acadêmica. Com a nova área que está sendo construída ao lado do Parque de Exposições, 
cujo terreno foi doado pelo Sinrural, esses cursos e outros mais que ainda poderão ser 
criados, terão a possibilidade da realização da prática acadêmica ideal.” Garantiu. 
 
O parlamentar destacou o quanto a presença de toda a reitoria, seu corpo docente e 
administrativo tem feito, sobretudo pela proximidade da comunidade acadêmica e na 
resolução das demandas, algo impensável antes da mudança. Com um perfil arrojado e 
bastante articulada, a professora Elizabeth Fernandes se consolidou como uma 
excelente gestora nos dois anos como reitora da Uemasul. 
 
Uma outra conquista que vale a pena ressaltar é a construção do Restaurante Popular e 
Universitário de Imperatriz, que serve mil refeições diárias para estudantes e moradores 
a um custo de R$ 3 reais, sendo que o estado subsidia quase o triplo do valor cobrado 
por cada refeição. 
 
Além dos três campi de Imperatriz e o campus de Açailândia, que recebeu reforma, a 
Uemasul ganhará nos próximos meses o campus de Estreito, prédio construído e doado 
pela prefeitura do município e que conta com uma estrutura fantástica. A Uemasul de 
Estreito já nasce com dez professores efetivos, além de quatro cursos de graduação. 
 
Em aparte ao discurso do deputado Marco Aurélio, o deputado Adelmo Soares (PCdoB), 
natural do município de Caxias, parabenizou a defesa da Uemasul e destacou que essa 
luta será exemplo para os parlamentares da região Leste lutarem pela criação da 
Uemaleste. 
 
Marco Aurélio reiterou a importância da descentralização administrativa das 
universidades e revelou que em reuniões com os reitores Roberto Brandão (IFMA) e Nair 
Portela (UFMA), ambos defenderam essa descentralização como forma de fortalecer e 
expandir o alcance das instituições. 
 
“Além de todos os ganhos para a região já citados ao longo do pronunciamento, nós 
temos a um projeto já aprovado, no plano de desenvolvimento institucional dessa 
universidade que contempla a implantação de cinco polos de formação de professores 
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em municípios da região: Amarante, Itinga, Vila Nova dos Martírios, Carolina e Porto 
Franco. Sem contar no curso de medicina, que já foi aprovado pelo conselho universitário 
e está em fase de implantação no campus de Imperatriz, algo sonhado por décadas e 
que só foi possível após essa nova perspectiva dada à região pelo governador Flávio 
Dino.” 
 
Por fim, Marco Aurélio parabenizou a coragem do governador em apostar no 
desenvolvimento do ensino superior da Região Tocantina, medida que se mostrou 
acertada e que dá uma nova perspectiva para os estudantes, além de servir de exemplo 
para que as demais regiões também alcancem a tão sonhada autonomia e o pleno 
desenvolvimento acadêmico. “Que bom que o tempo e o trabalho foram capazes de 
mostrar que o governo do estado e todos nós estávamos certos na luta pela Uemasul. 
Nossa Universidade é forte e se tornará ainda mais”. Concluiu. 
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Resolução proíbe agressor de mulheres a assumir cargos ou prestar serviços à 
Assembleia Legislativa 

 
Ladeado pelas deputadas Daniella Tema, Thaíza Hortegal, Andreia Rezende, Mical Damasceno (à esquerda), Cleide  
Coutinho, Detinha e Helena Duailibe à direita), o presidente Othelino Neto exibe o Projeto de Resolução  
aprovado pouco antes  

 
Se, mesmo na condição membro de família de políticos, o empresário Lúcio Genésio, 
irmão do prefeito de Pinheiro, Luciano Genésio, estiver aspirando assumir algum cargo 
na Assembleia Legislativa, seja uma assessoria, seja uma diretoria, será prudente que ele 
nem tente, pois seu pleito será simplesmente recusado. E o motivo será um só: ele é 
acusado de ter agredido fisicamente sua mulher, a advogada Ludmila Ribeiro. A 
proibição de contratar agressores virou regra com a aprovação, ontem, pela 
unanimidade dos deputados presentes, do Projeto de Resolução Legislativa Nº 022/19, 
proposto pela Mesa Diretora, que veda a nomeação para o exercício de cargos e 
prestação de serviço por pessoa condenada por violência doméstica no âmbito do Poder 
Legislativo. 
 
A Resolução é respaldada na Lei Federal 11.340, conhecida como “Lei Maria da Penha”, 
de 7 de agosto de 2016. O presidente da Assembleia Legislativa, Othelino Neto (PCdoB), 
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assina a matéria juntamente com as deputadas Andreia Martins Rezende (DEM) e Cleide 
Coutinho (PDT), primeira e segunda secretárias da Mesa Diretora, respectivamente. 
 
A explicação do presidente Othelino Neto para a proposição foi a de que é tema de 
interesse de toda a sociedade, e a Assembleia Legislativa está seriamente preocupada 
com o aumento expressivo de casos de feminicídio e com a violência contra a mulher de 
forma geral. A iniciativa legislativa sinaliza um posicionamento claro da Mesa Diretora 
em defesa da integridade da mulher. “Esse Projeto de Resolução Legislativa soma-se a 
outras iniciativas e, por meio dele, a Assembleia diz que nenhum cidadão será nomeado 
caso venha a ser condenado por ter cometido crime de violência contra a mulher. É uma 
forma objetiva de o Parlamento Estadual também combater a violência contra a 
mulher”, frisou o presidente do Poder. 
 
A partir da data em que, já promulgada, a Resolução for promulgada, o que deve ocorrer 
na próxima semana, além dos documentos normais exigidos, como carteira de 
identidade, CPF, número da conta bancária, entre outros, o candidato a uma vaga na 
Assembleia Legislativa ou prestador de serviço precisará apresentar certidão 
comprovando que não foi condenado por crime dessa natureza. 
 
“Nós precisamos dar exemplos. Então, isso é de uma importância fundamental. Uma 
pessoa que não tem uma boa conduta na sua casa, não pode ter uma boa conduta na 
Assembleia Legislativa. Isso fortalece a atuação do Parlamento, mostra seriedade e faz 
com que tenhamos, cada vez mais, pessoas responsáveis e gestores comprometidos”, 
destacou a deputada Helena Duailibe, procuradora da Mulher da Assembleia Legislativa. 
 
Os misóginos da vida, que descarregam sua aversão por mulheres agredindo-as, às vezes 
até a morte, que fiquem longe do Palácio Manoel Beckman. 

 

 


