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Duarte Jr. aprova seu primeiro projeto de lei na Assembleia, o RG+ 

 
 
Foi aprovado nesta quarta-feira (27) o projeto de lei RG+, proposto pelo deputado 
estadual Duarte Jr. Agora o projeto aguarda apenas a sanção do Governador Flávio Dino 
para virar lei. 
 
Segundo a proposta, sempre que o cidadão solicitar, podem ser incluídos na carteira de 
identidade o número e até a data de validade de documentos como carteira de 
motorista, título de eleitor, carteira de trabalho, registro profissional (como OAB, CRM e 
outros), identidade de contribuinte do IR, certificado militar, NIS/PIS/PASEP e certidão 
de nascimento. 
 
Também poderão ser incluídos o tipo sanguíneo, informação sobre condições especiais 
de saúde (como autismo, alergias e outras) e declaração de doador de órgãos. Neste 
caso, as comprovações das condições de saúde particulares e/ou das alergias deverão 
ser feitas mediante atestado de médico inscrito no Conselho Regional de Medicina local. 
 
“O RG+ vai desburocratizar o acesso aos direitos civis, bem como uma adequada política 
de saúde pública aos cidadãos maranhenses”, informa Duarte Jr. 
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O RG+ é um projeto de lei nascido da experiência de Duarte Jr. como ex-presidente do 
Viva Cidadão e do Procon. “Diariamente observava pessoas idosas e jovens indo de um 
guichê a outro para emitir diversos documentos, o que significa mais custos ao cidadão”, 
lembra Duarte. “Agora os documentos serão unificados de forma informatizada, sem 
qualquer burocracia”, completa. 
 
Outro projeto também foi protocolado com matéria semelhante, porém menos 
abrangente, pois previa a inclusão apenas do tipo sanguíneo e do fator Rh na carteira de 
identidade. Já o RG+ tem uma amplitude maior e mais necessária para a garantia de 
direitos. “O meu objetivo é garantir direitos para todos, pois o Maranhão tem pressa e 
precisa avançar”, reafirmou Duarte Jr. 
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Vídeo: Deputado Ciro Neto chama Hildo Rocha de irresponsável e futriqueiro de internet: 
“procure o que fazer” 

 
Foto: Reprodução 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=J5IzlVw4xj4
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Em discurso nesta quarta-feira (27), o deputado estadual Ciro Neto (PP) fez um discurso 
forte na tribuna e desmascarou o deputado federal Hildo Rocha (MDB) em relação às 
acusações inverídicas feitas pelo deputado sarneisista sobre o concurso da cidade de 
Presidente Dutra. (veja no vídeo acima) 
 
Ciro disse que faltou caráter e responsabilidade da parte de Hildo Rocha. “Envergonho-
me de um dia ter votado e apoiado essa pessoa. Hoje o deputado Hildo está muito ligado 
a futrico de internet, continua ouvindo futricos de internet e ocupando o seu tempo e 
sua energia com isto”, afirmou. 
 
Hildo declarou que fez a destinação de emendas parlamentares para a cidade de 
Presidente Dutra no valor de R$ 10 milhões. Ao contrário do que afirma, os valores 
divulgados no Portal da Transparência somam, apenas, R$ 812.270,00 (Emenda 
Parlamentar: 201733930005/ R$ 500.000,00 e Emenda Parlamentar: 201633930005/ R$ 
312.270,00). 
 
Ciro disse ainda que Hildo Rocha está sub judice e com o risco de perder o mandato. 
“Está sendo processo pelo Ministério Público Federal por contratar e inserir na folha de 
pagamento pessoas que não foram aprovadas em concurso público”, disse. “No relatório 
da CGU de quando ele foi prefeito de Cantanhede está lá pedindo o ato de improbidade 
e ressarcimento ao erário público por ter contratado empresas fantasmas, por ter 
desviado recursos da merenda escolar e de programas sociais federais e por ter feito 
pagamentos a empresas que não existiam, processos licitatórios montados. Deputado 
procure o que fazer, vá ao município de Cantanhede e peça perdão a todos por sua 
irresponsabilidade enquanto foi gestor”, disparou Ciro Neto. (veja no vídeo acima) 
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Deputados maranhenses discutem temas de interesse do Legislativo em encontro com 
presidente da Unale 

Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), juntamente 
com os demais parlamentares da Casa, recebeu, nesta quarta-feira (27), o presidente da 
União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC). Na oportunidade, o presidente da entidade apresentou a Unale aos 
novos parlamentares e pediu o apoio do Legislativo maranhense em temas de interesse 
nacional. 
 

 
 
Acompanhado do diretor-geral da Unale, Germano Stevens, o deputado catarinense foi 
recepcionado, primeiramente, no Plenário Nagib Haickel, durante a sessão ordinária. O 
presidente Othelino Neto concedeu a palavra ao presidente da Unale, para que ele 
fizesse uso da tribuna, onde destacou alguns temas que serão trabalhados ao longo de 
2019. 
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Ele também entregou ao presidente da Alema propostas de mudanças no Pacto 
Federativo, que já contam com o apoio de 12 Assembleias do país. “Hoje, nós sinalizamos 
ao presidente da Unale que vamos, também, aprovar na Assembleia a adesão à Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC), que, na nossa avaliação, é importante para o país”, 
garantiu o presidente da Alema. 
 
Após a sessão, os deputados maranhenses reuniram-se com Kennedy Nunes na 
Presidência da Alema, oportunidade em que foram apresentadas ferramentas para o 
gerenciamento do mandato, além do suporte dado pela entidade aos seus filiados. 
Participaram os deputados Wellington do Curso (PSDB); Fernando Pessoa (SD); César 
Pires (PV); Pastor Cavalcante (PROS); Ciro Neto (PP); Ariston Ribeiro (Avante); Daniella 
Tema (DEM); Antônio Pereira (DEM); Vinicius Louro (PR); Rigo Teles (PV); Leonardo Sá 
(PR); Adelmo Soares (PCdoB); e Arnaldo Melo (MDB), além do diretor de Relações 
Institucionais da Alema, Rubens Pereira. 
 
“Tratamos, junto aos outros deputados, não só de assuntos internos e administrativos 
da Unale, mas, também, temas em comum, que estão em tramitação no Congresso 
Nacional. Definimos algumas questões, de forma que a Assembleia do Maranhão está 
inserida nesse contexto da discussão dos grandes temas nacionais”, completou Othelino 
Neto. 
 
Apresentação e apoio 
 

 
 
Segundo o deputado Kennedy Nunes, o Maranhão seguiu a renovação que aconteceu 
em todo o país, com um Parlamento formado em mais de 50% por novos parlamentares, 
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que não conhecem a entidade, além do reforço técnico e o suporte logístico oferecido 
aos deputados filiados. 
 
“Mas, acima de tudo, viemos pedir a participação do Maranhão na formatação das PECs 
que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que, agora, com a determinação do 
presidente e ajuda dos deputados da Casa, vai andar rapidamente, pois precisa somente 
da aprovação do Plenário e a promulgação. O Maranhão vai estar presente nessa grande 
reforma que estamos querendo fazer, ampliando a possibilidade dos Legislativos 
estaduais a legislarem mais sobre algo específico e regional”, ressaltou o presidente da 
Unale. 
 
O deputado Rigo Teles, que faz parte da Diretoria Executiva da Unale no cargo de 
tesoureiro-geral, destacou que a entidade representa os parlamentares não só no Brasil, 
mas no mundo todo. “A Direção Executiva da Unale é composta por nove membros 
efeitos e nove suplentes. Eu estou como efetivo, eleito tesoureiro e, com isso, articulei 
a vinda do presidente da Unale, para que os deputados novos, que tomaram assento 
nesta Casa, tomem conhecimento do tamanho e dimensão da entidade, que é muito 
importante para que possamos conhecer o nosso Parlamento e o trabalho de um 
parlamentar”, disse. 
 
O deputado Wellington do Curso, que é presidente do Parlamento Amazônico, também 
destacou a satisfação em receber o presidente da Unale para discutir projetos em 
comum entre as Assembleias Legislativas do país. “Já temos quatro projetos em 
andamento, desde 2017, que tratam de questões onde 14 Assembleias já estão 
apresentando e, com certeza, o presidente Othelino colocará na pauta da Assembleia 
Legislativa e quem ganha com isso é o Brasil”, afirmou. 
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Reunião com deputada Dra. Thaiza visa melhorias para o campus do IFMA em Pinheiro 

 
 
A deputada estadual Dra. Thaiza (PP) se reuniu com diretor Vandeberg Araújo, do IFMA 
Campus Pinheiro, onde discutiram sobre melhorias que beneficiarão o ensino no 
Instituto Federal do Maranhão no município referência da baixada maranhense. 
 
“Primeiramente quero agradecer a Deputada pela reunião importantíssima, onde eu fiz 
uma breve apresentação do IFMA-Campus Pinheiro, e discutimos sobre parcerias que 
podemos estabelecer como uma possibilidade de conseguirmos recursos no âmbito 
estadual e federal, e, dessa forma, melhorarmos nossa estrutura e oferecermos ainda 
mais qualidade na educação dos alunos”, destacou o Diretor do IFMA. 
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A deputada Dra. Thaiza se disponibilizou a buscar parcerias importantes a nível federal 
e apoio junto a prefeitura de Pinheiro para viabilizar melhorias para o campus e a 
construção de uma biblioteca. 
 
“Sem educação é impossível construir um futuro de desenvolvimento para nossa região 
e o IFMA tem uma missão importante nessa área e muito importante para a baixada 
maranhense. Darei atenção especial aos problemas levantados pelo diretor Vandeberg, 
pertinentes sem dúvida, e buscarei parcerias para melhorar os serviços prestados aos 
nossos alunos, porque aqui, o nosso mandato, a educação também é prioridade”, 
declarou a deputada. 
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Extinção da Comissão Central de Licitação é retrocesso, afirma Adriano 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) questionou a edição da Medida Provisória nº 
291/2019, na qual o governo Flávio Dino (PCdoB) publica diversos atos, uma espécie de 
minirreforma administrativa, com destaque para a extinção da Comissão Central 
Permanente de Licitação (CCL). “Concentrando as concorrências públicas, a CCL 
propiciava segurança e transparência aos processos, favorecendo meios de combate à 
corrupção. A extinção deste órgão e um retrocesso na gestão pública. Isto é um 
absurdo”, disse Adriano. 
  
O deputado avaliou ainda que a extinção da CCL fortalece, isto é, amplia os poderes das 
comissões setoriais de licitação das secretarias estaduais e isto pode ter motivações 
político partidárias. “Está cada vez mais evidente que o governo fatiou, ou seja, dividiu 
as secretarias para os partidos políticos que lhe apoiaram nas eleições de 2018”, 
ponderou. 
  
Além de extinguir a Comissão Central Permanente de Licitação, a Medida Provisória nº 
291/2019 torna-se, na prática, uma minirreforma administrativa, pois reorganiza a 
estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
Públicos (EMARHP); recria a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria 
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas 



 

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 

Estratégicos; cria a Secretaria-Adjunta de Registro de Preços (na estrutura da Secretaria 
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP) e a Secretaria-
Adjunta de Micro e Pequenas Empresas (na estrutura da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia – SEINC); vincula o Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA) à Secretaria de Educação (SEDUC); transforma a 
Fundação Nice Lobão em unidade do IEMA, entre outros atos. 
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Helena Dualibe é eleita e empossada no cargo de Procuradora da Mulher da Assembleia 

 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duialibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher. 
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
 
O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
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“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Dualibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  “A gente sabe que os números que são informados são muito 
pequenos porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero 
fazer com que as mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, 
encontrar soluções, pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, 
disse Helena. 
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Antônio Pereira mobiliza a Assembleia para debater projeto de Reforma da Previdência 

O deputado Antônio Pereira (DEM) protocolou requerimento Assembleia Legislativa, 
pedindo que as comissões de Administração Pública, Seguridade Social e Trabalho e de 
Assuntos Econômicos da Casa promovam um painel de audiências públicas sobre a 
Reforma da Previdência, tendo em vista a relevância para a União, Estados, Municípios, 
Distrito Federal e especialmente para a população do Estado do Maranhão. 
 

 
 
Na tribuna, o democrata informou que o projeto da Reforma da Previdência está em 
tramitação no Congresso Nacional e deve ser votada ainda este ano. “Precisamos nos 
integrar a esta discussão de relevante importância para a sociedade. Estamos falando de 
uma reforma que vai impactar as futuras gerações e, portanto, eu quero abrir esta 
discussão nesta Casa. Peço o apoio do plenário para aprovar o requerimento”, disse. 
 
Antônio Pereira ressaltou que a intenção é que o painel de audiências ultrapassem os 
limites da capital maranhense. “Queremos levar para o debate da Reforma da 
Previdência para Imperatriz, Caxias, Pinheiro, Balsas e outras cidades. Brevemente 
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teremos que votar, por exemplo, o aumento das alíquotas do INSS. Outras questões 
serão mandadas para votar nesta Casa pelo Governo do Estado do Maranhão”, afirmou. 
 
INICIATIVA PERTINENTE 
 
Para Antônio Pereira, não podemos nos furtar dessas discussões, porque temos 
representantes na Câmara e no Senado. “Nessas audiências públicas ouviremos o que 
realmente a classe trabalhadora e a iniciativa privada têm a 
 
nos dizer, ensina e opinar sobre a Reforma da Previdência. Vamos chamar para essa 
discussão as câmaras municipais. É preciso ter cuidado para não tirar os direitos 
adquiridos”, alertou. 
 
Em aparte, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PC do B), 
disse que a iniciativa do deputado Antônio Pereira é bastante pertinente. “É muito 
importante que discutamos a Reforma da Previdência, inclusive ouvindo segmentos da 
sociedade para que, até a partir de todas essas reuniões e debates, possamos, ao final, 
ter uma posição do poder Legislativo Estadual com relação ao importante tema”, 
assinalou. 
 
Para Othelino, é fato que a Reforma da Previdência é necessária, mas é preciso, sim, que 
a gente discuta principalmente os aspectos do projeto: Segundo ele, alguns pontos da 
Reforma da Previdência parecem prejudicar bastante segmentos que mais precisam da 
presença do Estado. “É uma discussão que teremos a oportunidade de ter e será, 
certamente, um debate muito equilibrado e necessário”, concluiu. 
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Com o projeto, o cidadão não precisará enfrentar tanta burocracia e terá mais segurança 

Foi aprovado nesta quarta-feira (27) o projeto de lei RG+, proposto pelo deputado 
estadual Duarte Jr. Agora o projeto aguarda apenas a sanção do Governador Flávio Dino 
para virar lei. 
 

 
 
Segundo a proposta, sempre que o cidadão solicitar, podem ser incluídos na carteira de 
identidade o número e até a data de validade de documentos como carteira de 
motorista, título de eleitor, carteira de trabalho, registro profissional (como OAB, CRM e 
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outros), identidade de contribuinte do IR, certificado militar, NIS/PIS/PASEP e certidão 
de nascimento. 
 
Também poderão ser incluídos o tipo sanguíneo, informação sobre condições especiais 
de saúde (como autismo, alergias e outras) e declaração de doador de órgãos. Neste 
caso, as comprovações das condições de saúde particulares e/ou das alergias deverão 
ser feitas mediante atestado de médico inscrito no Conselho Regional de Medicina local. 
 
“O RG+ vai desburocratizar o acesso aos direitos civis, bem como uma adequada política 
de saúde pública aos cidadãos maranhenses”, informa Duarte Jr. 
 
O RG+ é um projeto de lei nascido da experiência de Duarte Jr. como ex-presidente do 
Viva Cidadão e do Procon. “Diariamente observava pessoas idosas e jovens indo de um 
guichê a outro para emitir diversos documentos, o que significa mais custos ao cidadão”, 
lembra Duarte. “Agora os documentos serão unificados de forma informatizada, sem 
qualquer burocracia”, completa. 
 
Outro projeto também foi protocolado com matéria semelhante, porém menos 
abrangente, pois previa a inclusão apenas do tipo sanguíneo e do fator Rh na carteira de 
identidade. Já o RG+ tem uma amplitude maior e mais necessária para a garantia de 
direitos. “O meu objetivo é garantir direitos para todos, pois o Maranhão tem pressa e 
precisa avançar”, reafirmou Duarte Jr. 
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Dr. Yglésio discute limites territoriais entre Lagoa Grande e Itaipava do Grajaú 

O deputado estadual Dr. Yglésio (PDT) abriu os trabalhos, nesta terça-feira (26), como 
presidente da Comissão de Assuntos Municipais e de Desenvolvimento Regional da 
Assembleia Legislativa do Maranhão, durante reunião que serviu para tratar da 
problemática dos limites territoriais entre os municípios de Lagoa Grande e Itaipava do 
Grajaú. 
 

 
 
O parlamentar avaliou como positivo o primeiro encontro, ocorrido na Sala das 
Comissões, com a presença do deputado Adelmo Soares (PcdoB); do prefeito de Lagoa 
Grande, Chico Freitas; do superintendente do IBGE/MA, Marcelo Virgílio; do diretor do 
IMESC, Josiel Ribeiro; entre outras autoridades. 
 
“Foi uma reunião propositiva, em que pudemos avançar para a resolução do problema. 
É papel desta Casa intermediar para que haja um entendimento entre os municípios 
sobre os limites territoriais, notadamente quanto à localização dos povoados Pau 
Ferrado e Lagoa do Encontro, já que a população não pode ser prejudicada na prestação 
adequada de serviços públicos”, avaliou Dr. Yglésio. 
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Entre as deliberações, o parlamentar anunciou que, nos próximos dias, proporá a 
assinatura de um protocolo de intenções entre os gestores das duas cidades, bem como 
uma visita in loco aos povoados, por meio de uma comissão técnica composta por 
membros do IMESC, do IBGE e da Casa Legislativa. “Vamos conhecer mais a realidade e 
o sentimento dos moradores. Nosso intuito é, de maneira consensual, sanar esse 
problema, em que prevaleça o interesse público”, disse o presidente da Comissão. 
 
O IBGE deve realizar, entre os meses de maio e julho, uma agenda de trabalho com a 
instalação de 217 comissões nos municípios, em todo o Maranhão, responsáveis por 
receber e catalogar informações que subsidiarão o Censo. 
 
“Demos um passo importante, com o intermédio da Assembleia Legislativa, para que 
haja um entendimento entre as duas cidades. Vamos fazer um processo transparente, 
adequado e técnico, levando em consideração a infraestrutura, a rede de saúde, de 
educação e demais serviços existentes, para restabelecer, a partir daí, a localização, 
levando em consideração a questão geográfica, econômica e social dos povoados”, 
informou Marcelo Virgílio. 
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Fernando Pessoa participa da inauguração de escolas dignas em Fernando Falcão 

Ao lado do secretário de Educação Felipe Camarão, do prefeito do município de 
Fernando Falcão, Adailton Cavalcante, e de lideranças locais, o deputado Fernando 
Pessoa esteve nas comunidades de Riacho Fundo, São Pedro, Buriti Velho, Águas Claras, 
Canto Bom e Cantingueiro, inaugurando cinco importantes obras que fazem parte do 
programa Escola Digna e uma escola municipal. 
 

 
 
O secretário Felipe Camarão fez questão de ressaltar que esse foi um momento histórico 
para a cidade e para o estado. Ele lembrou que, através do programa Escola Digna, 
integrado ao programa Mais IDH, além das escolas, os povoados também receberam 
poços artesianos com sistemas de abastecimento. Estas são ações que irão contribuir e 
impactar na melhoria da qualidade de vida das pessoas que moram ali. 
 
Fernando Pessoa aproveitou a ocasião para reforçar sua disponibilidade em busca de 
bons projetos para serem direcionados para Fernando Falcão. Também destacou a 
importância das ações do Governo do Estado na região, que antes já foi matéria de jornal 
destacando pontos negativos do município e hoje merece especial atenção, pois todo o 
esforço do Governo do Estado começa a dar bons frutos. 
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Ainda com a palavra, o deputado falou da importância da união de lideranças, quando o 
assunto é trazer projetos para Fernando Falcão. 
 
Fernando Pessoa agradeceu a disponibilidade do secretário Felipe Camarão e também a 
do governador Flávio Dino, por terem sensibilidade em voltar os olhos para uma região 
antes esquecida, e que hoje começa a servir de exemplo para o país. 
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Dra Cleide Coutinho reivindica radioterapia para Caxias 

Nos termos do artigo 152 do Regimento interno da Assembleia Legislativa, a deputada 
estadual Dra. Cleide Coutinho solicitou que o Governador Flávio Dino implante uma 
Unidade de Radioterapia na cidade de Caxias. 
 

 
 
O pronunciamento da deputada foi realizado nesta terça-feira, 26/02. Justificando sua 
indicação, informou a dura labuta dos pacientes que necessitam desta terapia pois 
precisam se deslocar 600 km até Imperatriz, ou de 300 a 400 km até São Luís, 
submetendo-se a toda sorte de agruras e sofrimentos, pois só estas cidades dispõem 
deste fundamental serviço de saúde pública. 
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Dra. Cleide disse que o Secretário de Saúde, Carlos Lula, se mostrou simpático à proposta 
e que está certa do empenho do Governador Flávio Dino para viabilizar esta 
reivindicação, minimizando o sofrimento dos que necessitam deste procedimento 
oncológico 
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Presidente Othelino Neto recebe visita de cortesia do secretário de Estado Rodrigo Lago 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), recebeu, nesta 
terça-feira (26), a visita de cortesia do novo secretário de Estado da Comunicação Social 
e Assuntos Políticos, Rodrigo Lago. O encontro serviu para reforçar o relacionamento 
harmonioso entre os poderes Executivo e Legislativo. 
 

 
 
“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 Othelino Neto. 
 
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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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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Ao reconhecer, com humildade, o papel do deputado César Pires, o imortal Sálvio Dino 
– pai do governador Flávio Dino, ensinou também outros valores às novas gerações 

 
 
Quase passou despercebido o enfático elogio que o deputado César Pires fez ao ex-
deputado Sálvio Dino, quando exaltou que o mestre o ensinou várias lições. 
 
Homem público, pai do governador, membro da Academia Maranhense de Letras e dono 
de uma história limpa e exemplar, Dino teve a humildade de exaltar César Pires como 
“tribuno que honra qualquer parlamento”, mesmo sendo deputado de oposição ao 
governo do seu filho. 
 
Para o deputado, Sálvio Dino lhe ensinou o caminho da humildade e o orientou nesse 
sentido. 
 
“Aprendi muito, e quero aprender ainda mais, que a humildade não tem época pra ser 
exercitada”, afirmou. 
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César Pires reconheceu que tem que rever conceitos e praticar mais os sábios 
ensinamentos ali professados pelo imortal Sálvio Dino, que, aliás, imortalizou na vida do 
parlamentar esse aprendizado. 
 
O ex-deputado também contribuiu para que César Pires tivesse a oportunidade de pedir 
emprestado a Sálvio Dino frases, gestos e atitudes que o fizeram merecedor das 
honrarias patrocinadas pela Assembleia Legislativa, o elegendo, dentre tantos homens 
cultos, o palestrante das memórias dos 184 anos do Poder Legislativo estadual. 
 
No seu pronunciamento, César Pires usou argumentos do imortal que resistiu às 
baionetas e fuzis, e até à perda do seu próprio mandato, para manter vivo o sentimento 
de liberdade do povo brasileiro. 
 
Ao falar da sua história como parlamentar, Sálvio Dino deu motivos e exemplos para que 
o deputado de oposição mantivesse suas convicções, para um dia ser, também, 
reconhecido como homem de posição. 
 
Que, mesmo pagando um alto preço, luta por um Maranhão melhor e mais justo… 
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Extinção da Comissão Central de Licitação é retrocesso, afirma Adriano 

 
Para Adriano, medida deixa ainda mais claro que o governo dividiu as secretarias para os partidos políticos que 
lhe apoiaram nas eleições de 2018 

 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) questionou a edição da Medida Provisória nº 
291/2019, na qual o governo Flávio Dino (PCdoB) publica diversos atos, uma espécie de 
minirreforma administrativa, com destaque para a extinção da Comissão Central 
Permanente de Licitação (CCL). “Concentrando as concorrências públicas, a CCL 
propiciava segurança e transparência aos processos, favorecendo meios de combate à 
corrupção. A extinção deste órgão e um retrocesso na gestão pública. Isto é um 
absurdo”, disse Adriano. 
 
O deputado avaliou ainda que a extinção da CCL fortalece, isto é, amplia os poderes das 
comissões setoriais de licitação das secretarias estaduais e isto pode ter motivações 
político partidárias. “Está cada vez mais evidente que o governo fatiou, ou seja, dividiu 
as secretarias para os partidos políticos que lhe apoiaram nas eleições de 2018”, 
ponderou. 
 



 

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 

Além de extinguir a Comissão Central Permanente de Licitação, a Medida Provisória nº 
291/2019 torna-se, na prática, uma minirreforma administrativa, pois reorganiza a 
estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
Públicos (EMARHP); recria a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria 
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas 
Estratégicos; cria a Secretaria-Adjunta de Registro de Preços (na estrutura da Secretaria 
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP) e a Secretaria-
Adjunta de Micro e Pequenas Empresas (na estrutura da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia – SEINC); vincula o Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA) à Secretaria de Educação (SEDUC); transforma a 
Fundação Nice Lobão em unidade do IEMA, entre outros atos. 
 
Confira aqui na íntegra o texto da MP 291 no Diário da Assembleia. 

 

  

http://www.al.ma.leg.br/diarios/arquivos/DIARIO031-27-02-2019.pdf
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Projeto de lei do deputado Zé Gentil é aprovado por comissões e pelo plenário da 
Assembleia Legislativa 

 
Zé Gentil disse a inclusão da tipagem sanguínea no documento vai aprimorar o sistema de identificação, além  
de salvar muitas vidas 

 
As comissões temáticas se reuniram e aprovaram, hoje (27), por unanimidade, assim 
como o plenário da Assembléia Legislativa do Maranhão, também por unanimidade, o 
Projeto de Lei do deputado Zé Gentil, que incluirá os tipos sanguíneos dos cidadãos nas 
carteiras de identidade. 
 
Foi o primeiro Projeto de Lei de autoria do deputado Zé Gentil aprovado na atual 
legislatura. O parlamentar garantiu que a disponibilidade dessa informação trará 
benefícios aos cidadãos que por ventura se acidentarem e que precisam com urgência 
de uma transfusão de sangue. 
 
O presidente Othelino Neto, mais uma vez, com muita maestria e diplomacia, levou o 
debate entre os deputados Zé Gentil e Duarte Junior para que se chegasse ao consenso 
de quem seria o autor do Projeto, usando, com isso, as datas dos protocolos do ingresso 
dos projetos na Casa. Após o consenso, ficou terminado e aceito pelos parlamentares de 
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que a autoria do Projeto é do deputado Zé Gentil e a co-autoria do deputado Duarte 
Junior. 
 
Satisfeito com a aprovação do seu Projeto de Lei, o deputado Zé Gentil disse: “Não existe 
meio melhor do que a carteira de identidade para que sejam disponibilizados os tipos 
sanguíneos das pessoas para identificação em casos de acidentes”. 
 
Para o deputado, com essa aprovação a rotina vai aprimorar o sistema de identificação, 
além de salvar muitas vidas, haja vista que sabendo do tipo sanguíneo e o fator RH se 
torna importante para a segurança das pessoas. “Quando alguém por algum motivo 
precisa receber sangue com urgência, a informação no RG pode facilitar o socorro. 
 
Agora, o Projeto de Lei seguirá para o Executivo para sansão. 
 
Do Blog do Caio Hostílio. 
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“Caos na saúde e falta de transparência é o resultado da gestão de Flávio Dino”, diz 
deputado Wellington 

 
Wellington disse não entender por que um simples pedido de informações foi negado 

 
O Requerimento 53/2019, de autoria do deputado estadual Wellington do Curso, foi 
indeferido pela Assembleia Legislativa do Maranhão. O Requerimento fazia referência a 
um simples pedido feito por Wellington e direcionado ao governador Flávio Dino 
requerendo informações sobre todas as empresas, Organizações Sociais (OS) e 
Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) que tem vínculo com a 
Secretaria de Saúde. O objetivo inicial era fiscalizar a real aplicação de recursos públicos 
na saúde do Maranhão, já que o Governo do estado tem anunciado “investimentos” que 
se limitam à propaganda. 
 
Após ter o seu pedido de informações reprovado pela mesa diretora, Wellington do 
Curso recorreu à votação do Plenário, em que do total de 42 deputados, a Base 
Governista é composta pela maioria, isto é, 39 parlamentares, que indeferiram o 
requerimento e blindaram o governador. 
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“Eu não entendo porque negam um simples pedido de informações. Estão com medo de 
uma fiscalização de verdade? Estão com medo de que possamos descobrir o desvio de 
recursos públicos? Caos na saúde e falta de transparência é o resultado da gestão de 
Flávio Dino. Já tentaram me calar de todas as formas. Flávio Dino usa a Assembleia e 
tenta impedir que sigamos independentes. No entanto, não é esse indeferimento que 
será capaz de nos parar. Se for necessário, iremos judicializar sim para termos acesso às 
informações. Isso não é favor. É obrigação. Afinal, enquanto ele investe em propagandas 
mentirosas, a população padece em hospitais!”, afirmou o deputado Wellington. 
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Assembleia aprova projeto de Zé Gentil e Duarte Jr. que cria o RG + 

 
José Gentil permitiu que Duarte Junior fosse co-autor do projeto RG+ 

 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PCdoB), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta “da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
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Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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Deputado Rigo Teles destaca ações do secretário de Estado da Educação 

 
Deputado Rigo Teles 

 
O deputado Rigo Teles (PV) ocupou a tribuna da Assembleia Legislativa, na sessão desta 
quarta-feira (27), para destacar as ações do secretário de Estado da Educação, Felipe 
Camarão, principalmente por ele ter inaugurado, na última terça-feira (26), cinco Escolas 
Dignas, no município de Fernando Falcão, região central do Estado, atendendo às 
reivindicações do parlamentar e do prefeito Adailton Cavalcante. 
 
Rigo Teles afirmou que foram inauguradas unidades escolares nos povoados Catingueiro, 
Canto Bom, Águas Claras, Riacho Fundo, Buriti Velho e São Pedro. Revelou, ainda, que 
Fernando Falcão foi contemplada com uma escola do FNDE. 
 
“É importante ressaltar os avanços do governo Flávio Dino na área da Educação. Essa 
ação de levar as Escolas Dignas às pessoas que realmente não tinham escola é 
fundamental. Os espaços eram de taipa e cobertos por palha. Mas com o trabalho do 
governador Flávio Dino e do secretário Felipe Camarão, hoje conhecemos uma outra 
realidade. Aproveito para parabenizar o prefeito Adailton pelo seu empenho, e o 
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secretário Felipe Camarão, por ter aceito o nosso pleito, ter ouvido, acatado e levado às 
escolas”, disse. 
 
Rigo Teles ressaltou que o secretário Felipe Camarão garantiu, ainda em 2018, a 
construção do muro e a reforma de uma escola estadual na sede de Fernando Falcão. “O 
secretário Felipe Camarão pediu que o prefeito Adailton viesse a São Luís esta semana 
com toda documentação para tratar da liberação dos recursos visando ao início da 
edificação do muro e da reforma daquela unidade de ensino”, informou. 
 
De acordo com o deputado, apesar de todas as ações do prefeito Adailton Cavalcante, a 
mídia nacional tem sido extremamente injusta para com Fernando Falcão, colocada no 
ranking entre os 10 municípios mais miseráveis do Brasil e um dos três mais pobres do 
Maranhão. 
 
“A realidade é outra. Fernando Falcão tem estrada, que nós conseguimos. Quando a 
estrada que liga Barra do Corda a Fernando Falcão foi iniciada, isto se deu por conta do 
nosso trabalho na Assembleia. Teve a nossa assinatura para que o Governo do Estado 
contraísse um empréstimo junto ao BNDES e construísse aquela via de acesso”, contou. 
 
Rigo Teles remeteu-se à edificação do hospital da cidade, acrescentando que tal obra 
teve sua participação e a do ex-deputado Tatá Milhomem, à época no exercício do 
mandato. “Tivemos participação tanto na construção da MA-272 quanto do hospital de 
Fernando Falcão”, ressaltou. 
 
“O hospital já foi entregue e a estrada está lá, 95% pronta. Algumas pontes ainda estão 
sendo adaptadas, mas, com certeza, logo mais, nós estaremos inaugurando ao lado do 
governador e do secretário Clayton Noleto. Fernando Falcão não pode ser colocada 
como um município miserável. A realidade é outra. Temos trabalhadado e 
continuaremos avançando. Isso é uma grande injustiça”, acrescentou. 
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Plenário aprova projeto de Zé Gentil e Duarte Jr. que cria o RG + 

 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta de terem  
apresentado propostas semelhantes 

 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PDT), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta “da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
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parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
 
Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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Helena Duailibe é eleita e empossada no cargo de Procuradora da Mulher da Assembleia 

 
A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar o cargo durante o biênio 2019/2020 

 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duailibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher. 
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
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O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
 
“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Duailibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  “A gente sabe que os números que são informados são muito 
pequenos porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero 
fazer com que as mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, 
encontrar soluções, pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, 
disse Helena. 
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Deputados maranhenses discutem temas de interesse do Legislativo em encontro com 
presidente da Unale 

 
Na oportunidade, o presidente da entidade apresentou a Unale aos novos parlamentares e pediu o apoio do Legislativo  
maranhense em temas de interesse nacional 

 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), juntamente 
com os demais parlamentares da Casa, recebeu, nesta quarta-feira (27), o presidente da 
União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale), deputado Kennedy 
Nunes (PSD-SC). Na oportunidade, o presidente da entidade apresentou a Unale aos 
novos parlamentares e pediu o apoio do Legislativo maranhense em temas de interesse 
nacional. 
 
Acompanhado do diretor-geral da Unale, Germano Stevens, o deputado catarinense foi 
recepcionado, primeiramente, no Plenário Nagib Haickel, durante a sessão ordinária. O 
presidente Othelino Neto concedeu a palavra ao presidente da Unale, para que ele 
fizesse uso da tribuna, onde destacou alguns temas que serão trabalhados ao longo de 
2019. 
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Ele também entregou ao presidente da Alema propostas de mudanças no Pacto 
Federativo, que já contam com o apoio de 12 Assembleias do país. “Hoje, nós sinalizamos 
ao presidente da Unale que vamos, também, aprovar na Assembleia a adesão à Proposta 
de Emenda à Constituição (PEC), que, na nossa avaliação, é importante para o país”, 
garantiu o presidente da Alema. 
 
Após a sessão, os deputados maranhenses reuniram-se com Kennedy Nunes na 
Presidência da Alema, oportunidade em que foram apresentadas ferramentas para o 
gerenciamento do mandato, além do suporte dado pela entidade aos seus filiados. 
Participaram os deputados Wellington do Curso (PSDB); Fernando Pessoa (SD); César 
Pires (PV); Pastor Cavalcante (PROS); Ciro Neto (PP); Ariston Ribeiro (Avante); Daniella 
Tema (DEM); Antônio Pereira (DEM); Vinicius Louro (PR); Rigo Teles (PV); Leonardo Sá 
(PR); Adelmo Soares (PCdoB); e Arnaldo Melo (MDB), além do diretor de Relações 
Institucionais da Alema, Rubens Pereira. 
 
“Tratamos, junto aos outros deputados, não só de assuntos internos e administrativos 
da Unale, mas, também, temas em comum, que estão em tramitação no Congresso 
Nacional. 
 
Definimos algumas questões, de forma que a Assembleia do Maranhão está inserida 
nesse contexto da discussão dos grandes temas nacionais”, completou Othelino Neto. 
 
Apresentação e apoio 
 
Segundo o deputado Kennedy Nunes, o Maranhão seguiu a renovação que aconteceu 
em todo o país, com um Parlamento formado em mais de 50% por novos parlamentares, 
que não conhecem a entidade, além do reforço técnico e o suporte logístico oferecido 
aos deputados filiados. 
 
“Mas, acima de tudo, viemos pedir a participação do Maranhão na formatação das PECs 
que nós estamos fazendo, e eu tenho certeza que, agora, com a determinação do 
presidente e ajuda dos deputados da Casa, vai andar rapidamente, pois precisa somente 
da aprovação do Plenário e a promulgação. 
 
O Maranhão vai estar presente nessa grande reforma que estamos querendo fazer, 
ampliando a possibilidade dos Legislativos estaduais a legislarem mais sobre algo 
específico e regional”, ressaltou o presidente da Unale. 
 
O deputado Rigo Teles, que faz parte da Diretoria Executiva da Unale no cargo de 
tesoureiro-geral, destacou que a entidade representa os parlamentares não só no Brasil, 
mas no mundo todo. “A Direção Executiva da Unale é composta por nove membros 
efetivos e nove suplentes. Eu estou como efetivo, eleito tesoureiro e, com isso, articulei 
a vinda do presidente da Unale, para que os deputados novos, que tomaram assento 
nesta Casa, tomem conhecimento do tamanho e dimensão da entidade, que é muito 
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importante para que possamos conhecer o nosso Parlamento e o trabalho de um 
parlamentar”, disse. 
 
O deputado Wellington do Curso, que é presidente do Parlamento Amazônico, também 
destacou a satisfação em receber o presidente da Unale para discutir projetos em 
comum entre as Assembleias Legislativas do país. “Já temos quatro projetos em 
andamento, desde 2017, que tratam de questões onde 14 Assembleias já estão 
apresentando e, com certeza, o presidente Othelino colocará na pauta da Assembleia 
Legislativa e quem ganha com isso é o Brasil”, afirmou. 
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César Pires volta a cobrar solução para a crise na Previdência estadual 

 
 
O deputado César Pires (PV) voltou a denunciar o grave problema causado pela retirada 
irregular de R$ 1,5 bilhão do Fundo Estadual de Previdência e Aposentadoria (FEPA), que 
até o final deste ano pode inviabilizar o pagamento de benefícios a aposentados e 
pensionistas estaduais. Ele cobrou esclarecimentos do Governo do Maranhão, com 
dados oficiais e verdadeiros sobre a atual situação da Previdência estadual. 
 
“Quando denunciamos, ano passado, o desvio de R$ 1,5 bilhão do FEPA, parecia que era 
coisa da oposição, mas os líderes do Governo jamais vieram aqui contestar o que 
falamos. E agora a imprensa publica declaração do procurador Jairo Cavalcante, do 
Ministério Público de Contas, em que ele afirma que a partir de outubro o Estado não 
terá mais recurso para pagar aposentados e pensionistas”, ressaltou. 
 
César Pires afirmou que não há mais como negar o desvio de recursos do FEPA para os 
cofres do Estado. E, por esse motivo, o governo não pode continuar negando 
informações aos parlamentares, para que possam exercer a prerrogativa de fiscalizar o 
Executivo. 
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“Em novembro do ano passado, questionei o presidente do Iprev, Joel Fernandes Benin, 
quais eram os bens que o Estado pretendia alienar, como incluiu na LOA, para suprir esse 
déficit da Previdência. Para minha surpresa, no ofício 1050/2018, ele afirmou não ter 
informações financeiras e orçamentárias e que avaliam medidas tomadas por institutos 
de outros estados para definir um plano de recuperação de déficit do FEPA. 
 
De acordo com o Portal da Transparência, o gasto do FEPA com pagamento de inativos 
cresceu 27,8% de 2015 a 2018, subindo de R$ 1,17 bilhão para R$ 1,45 bilhão nesse 
período? “Hoje o servidor estadual dá entrada na aposentadoria e o processo fica lá 
retido, porque quebraram a Previdência estadual”, afirmou César Pires. 
 
Aumentou em 106 mil reais a despesa da Caema, 106 milhões a despesa da Caema, 
Portal da Transparência, deram 106 milhões para uma empresa quebrada, destruída, 
para ser cabide de emprego, creio eu. 
 
A saúde gastou em 2015 R$ 282.976.932,90. Caiu para R280.767.914,97, uma redução 
de quase R$ 2 milhões. O governo aumentou impostos, insumos, trabalho, despesas, e 
número de doente também é maior, aumentou tudo. Mas o investimento em saúde 
diminuiu, como mostra o Portal da Transparência 
 
O Gabinete Civil que, em 2015, gastou R$ 20 milhões, oitocentos e setenta e oito 
aumentou para vinte e cinco milhões, duzentos e noventa e oito, cinco milhões, tiraram 
da saúde botaram para o Gabinete Civil, para prestar conta para quem? Fecharam o 
Centro de Referência dos Hipertensivos e Diabéticos, o que me fez criar uma Frente 
Parlamentar em Defesa do Diabético que muitos assinaram? Que estão fazendo fila no 
Pam Diamante, que há 90 mutilados lá na Santa Casa. 
 
Secretaria de Comunicação Social e Assuntos Políticos tinha um gasto de R$ 4,357 
milhões em 2015. Em 2018 aumentou para 19 milhões, ou seja, subiu 205%. 
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Helena Duailibe é eleita e empossada procuradora da Mulher da AL 

 
 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duailibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher.   
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
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O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
 
“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Duailibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  “A gente sabe que os números que são informados são muito 
pequenos porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero 
fazer com que as mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, 
encontrar soluções, pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, 
disse Helena. 
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Pinheiro: Thaiza Hortegal discute melhorias para o campus do IFMA 

 
 
A deputada estadual Dra. Thaiza (PP) reuniu-se com o diretor Vandeberg Araújo, do IFMA 
campus Pinheiro, para tratar de melhorias que beneficiarão o ensino no Instituto Federal 
do Maranhão no município que é referência na Baixada Maranhense. 
 
“Primeiramente, quero agradecer à deputada pela reunião importantíssima, onde fiz 
uma breve apresentação do IFMA campus Pinheiro, e na qual discutimos parcerias para 
conseguirmos recursos no âmbito estadual e no federal. Dessa forma, melhoraremos 
nossa estrutura e ofereceremos uma educação com mais qualidade para os nossos 
alunos”, destacou o diretor do IFMA. 
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A deputada disponibilizou-se a buscar parcerias importantes a nível federal e apoio junto 
à Prefeitura de Pinheiro para viabilizar melhorias para o campus e a construção de uma 
biblioteca. 
 
“Sem educação é impossível construir um futuro de desenvolvimento para nossa região 
e o IFMA tem uma missão importante nessa área e muito importante para a Baixada 
Maranhense. Darei atenção especial aos problemas levantados pelo diretor Vandeberg, 
pertinentes, sem dúvida, e buscarei parcerias para melhorar os serviços prestados aos 
nossos alunos, porque nosso mandato também prioriza a educação”, disse a deputada. 
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‘Retrocesso’, afirma Adriano sobre extinção da Comissão de Licitação 

 
 
O deputado estadual Adriano Sarney (PV) questionou a edição da Medida Provisória nº 
291/2019, na qual o governo Flávio Dino (PCdoB) publica diversos atos, uma espécie de 
minirreforma administrativa, com destaque para a extinção da Comissão Central 
Permanente de Licitação (CCL). 
 
“Concentrando as concorrências públicas, a CCL propiciava segurança e transparência 
aos processos, favorecendo meios de combate à corrupção. A extinção deste órgão e um 
retrocesso na gestão pública. Isto é um absurdo”, disse Adriano. 
 
O deputado avaliou ainda que a extinção da CCL fortalece, isto é, amplia os poderes das 
comissões setoriais de licitação das secretarias estaduais e isto pode ter motivações 
político partidárias. “Está cada vez mais evidente que o governo fatiou, ou seja, dividiu 
as secretarias para os partidos políticos que lhe apoiaram nas eleições de 2018”, 
ponderou. 
 
Além de extinguir a Comissão Central Permanente de Licitação, a Medida Provisória nº 
291/2019 torna-se, na prática, uma minirreforma administrativa, pois reorganiza a 



 

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 

estrutura da Empresa Maranhense de Administração de Recursos Humanos e Negócios 
Públicos (EMARHP); recria a Secretaria de Estado do Turismo, transforma a Secretaria 
Extraordinária de Programas Especiais em Secretaria de Estado de Programas 
Estratégicos; cria a Secretaria-Adjunta de Registro de Preços (na estrutura da Secretaria 
de Estado da Gestão, Patrimônio e Assistência dos Servidores – SEGEP) e a Secretaria-
Adjunta de Micro e Pequenas Empresas (na estrutura da Secretaria de Indústria, 
Comércio e Energia – SEINC); vincula o Instituto Estadual de Educação, Ciência e 
Tecnologia do Maranhão (IEMA) à Secretaria de Educação (SEDUC); transforma a 
Fundação Nice Lobão em unidade do IEMA, entre outros atos. 
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Da Agência Assembleia 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PDT), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta “da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
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parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
 
Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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Assembleia aprova projeto para reunir no RG, registro profissional, CNH, carteira de 
trabalho e outros 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PDT), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta “da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
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Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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Assembleia aprova projeto de Zé Gentil e Duarte Jr. que cria o RG + 

 
 
O Plenário da Assembleia Legislativa aprovou, na sessão desta quarta-feira (27), projeto 
de lei 054, de autoria do deputado Zé Gentil (PRB) e coautoria do deputado Duarte Jr. 
(PDT), que cria o RG +, permitindo que a Carteira de Identidade reúna dados de outros 
documentos e condições de saúde especiais. 
 
Os dois parlamentares concordaram em assinar o projeto de forma conjunta, por conta 
de terem apresentado propostas semelhantes, no mesmo dia.  Por meio de questão de 
ordem, Duarte Jr. propôs a parceria, aceita por Zé Gentil. O presidente da Casa, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), parabenizou os dois por conta "da bela iniciativa de apresentar 
projetos com objetos semelhantes” em benefício da população. 
 
O parecer ao projeto em Plenário foi dado pela Comissão de Constituição, Justiça e 
Cidadania (CCJ), presidida, interinamente, pelo deputado Dr Yglésio, que atuou, 
também, como relator. “Eu, enquanto relator da matéria, comunico que foi votado o 
parecer na forma do substitutivo por nós apresentado e aprovado por unanimidade”, 
informou. 
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Pelo projeto aprovado, caso a pessoa queira, poderá colocar, no documento de 
identidade ou RG (Registro Geral), o número e a data de validade da carteira de 
motorista, título de eleitor, registro profissional e carteira de trabalho. 
 
Além disso, poderá constar no RG+ a identidade profissional (por exemplo: OAB e CRM), 
identidade de contribuinte do imposto de renda, certificado militar, PIS/PASEP e a 
certidão de nascimento, com comarca, cartório, livro, folha e o número do registro, de 
forma resumida. 
 
No RG+ também podem constar tipo sanguíneo e informações sobre condições especiais 
de saúde do titular do documento ou a declaração da vontade da pessoa ser doadora de 
órgãos. O RG+ poderá ser expedido em qualquer unidade do VIVA Cidadão ou no 
Instituto de Identificação (IDENT). 
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VÍDEO: Deputado estadual detona Hildo Rocha: “futriqueiro de internet” 

Em discurso nesta quarta-feira (27), o deputado estadual Ciro Neto (PP) fez um discurso 
forte na tribuna e desmascarou o deputado federal Hildo Rocha (MDB) em relação às 
acusações inverídicas feitas pelo deputado sarneisista sobre o concurso da cidade de 
Presidente Dutra. Ciro disse que faltou caráter e responsabilidade da parte de Hildo 
Rocha. “Envergonho-me de um dia ter votado e apoiado essa pessoa. Hoje o deputado 
Hildo está muito ligado a futrico de internet, continua ouvindo futricos de internet e 
ocupando o seu tempo e sua energia com isto”, afirmou. 
 

 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=J5IzlVw4xj4
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Helena Dualibe é eleita e empossada no cargo de Procuradora da Mulher 

 
Helena informou que buscará novas alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das mulheres 

 
A deputada Helena Duailibe (Solidariedade) é a nova Procuradora da Mulher da 
Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão. A eleição e posse aconteceram na sessão 
plenária desta quarta-feira (27). A parlamentar foi eleita, por unanimidade, para ocupar 
o cargo durante o biênio 2019/2020. 
 
Após a eleição, o presidente Othelino Neto (PC do B) parabenizou e desejou êxito a 
Helena Duialibe, afirmando que a deputada pode contar com o apoio da Presidência para 
o que for necessário, a fim de que a Procuradoria da Mulher continue sendo um espaço 
de promoção de políticas públicas de proteção à mulher. 
 
“Desejo-lhe êxito e sucesso nessa importante missão de ser a nova Procuradora da 
Mulher da Assembleia Legislativa do Maranhão. Uma missão muito importante que, no 
biênio anterior, foi desempenhada com muita competência pela deputada Valéria 
Macedo”, disse Othelino. 
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O presidente da Assembleia afirmou, ainda, ter plena certeza de que, sob o seu comando 
de Helena Duailibe, o trabalho da Procuradoria continuará sendo desenvolvido de forma 
brilhante. 
 
“Conte com todo o apoio desta Presidência para que a Procuradoria da Mulher continue 
sendo local de promoção de políticas públicas de proteção às mulheres e de combate a 
práticas tão nocivas que, infelizmente, ainda hoje assustam a sociedade brasileira”, 
enfatizou Othelino Neto. 
 
Responsabilidade 
 
Helena Dualibe disse que, a partir de agora, terá a grande responsabilidade de dar 
continuidade ao trabalho iniciado pela ex-deputada Valéria Macêdo. Ela informou que 
buscará alternativas junto a todos os segmentos que trabalham com a causa das 
mulheres, fazendo com que políticas públicas de prevenção sejam cada vez melhor 
implementadas. 
 
“Não podemos mais ouvir nos noticiários que pessoas foram assassinadas. Nós temos 
que trabalhar políticas de prevenção. Vai ser um grande desafio. Vamos procurar 
informar as mulheres dos seus direitos e onde elas podem buscar as ações. Este vai ser 
o grande elo nosso com as mulheres”, acentuou a deputada. 
 
Feminicídio 
 
Segundo a parlamentar, ação voltada à questão do feminicídio será o grande enfoque da 
Procuradoria da Mulher.  “A gente sabe que os números que são informados são muito 
pequenos porque as pessoas têm medo de denunciar. Eu quero tirar esse medo; quero 
fazer com que as mulheres encontrem a forma certa de denunciar.  Vamos, juntas, 
encontrar soluções, pois é muito triste ouvir relatos informando que não há mais jeito”, 
disse Helena. 

 


