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Em palestra, Ney Bello destaca a importância do STF para a normalidade democrática do 
País 

 
 
O desembargador federal Ney Bello proferiu, na manhã desta quarta-feira (27), no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação, uma palestra sobre o tema “O 
STF e a Democracia”. Durante sua fala, o magistrado fez uma enfática defesa da 
importância do Poder Judiciário e, especialmente, do Supremo Tribunal Federal para a 
normalidade democrática do País. 
 
Além de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ney Bello também 
é professor da Universidade de Brasília (UnB), pós-doutor em Direito e membro da 
Academia Maranhense de Letras. E é reconhecido como um grande defensor dos 
princípios constitucionais e da garantia do Estado Democrático de Direito. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez a abertura 
do evento destacando a importância da reflexão sobre o tema abordado pelo 
palestrante: 
 
“É fundamental compreender que as instituições precisam dialogar e, especificamente, 
no caso do Supremo, todos não precisam concordar, podem e devem divergir, mas nunca 
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se deve combater a importância e a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Este 
debate, a qualquer tempo, é um tema da maior importância, porque fragilizar nossas 
instituições não contribui em nada para a democracia em nosso País”, declarou Othelino. 
 
Logo no início de sua fala, o desembargador Ney Bello agradeceu o convite que lhe fora 
feito pela Assembleia, para proferir a palestra, e citou a ocorrência de sucessivas 
agressões e ataques ao Supremo Tribunal Federal, especialmente através das redes 
sociais. 
 
“A demonização do STF chegou a um ponto de haver até mesmo, em alguns setores, a 
ideia de extinção do Supremo, quando se sabe que a ausência dele é mais dolorosa do 
que sua presença. Não construímos um país melhor acabando com as nossas próprias 
instituições. De modo que não há como negar a importância do Poder Judiciário como 
ponto de equilíbrio para a nossa sociedade como um todo”, salientou Ney Bello, ao 
enfatizar a importância da consolidação do regime democrático no Brasil. 
 
EQUILÍBRIO 
 
Durante a palestra, ao destacar o papel do STF na sociedade, o desembargador Ney Bello 
frisou ainda “a necessidade de tolerância e de compreensão do Judiciário como um 
ponto de equilíbrio nas forças políticas e a necessidade de respeitar as decisões judiciais 
e de caminhar para a estabilização do País. É importante compreender que o Supremo 
Tribunal Federal não legisla, não cria normas. O Supremo apenas arbitra conflitos. 
Criticar as instituições é natural e é bom que aconteça, a vigilância se faz necessária, 
agora, o que não é bom é pensar que a sociedade seria melhor do que sem o Poder 
Judiciário”, ressaltou o desembargador federal. 
 
Prestigiaram a palestra diversos juristas, servidores da Casa, operadores do Direito, 
professores e estudantes de Direito, além dos deputados Vinicius Louro (PR), Fernando 
Pessoa e Helena Duailibe, ambos do Solidariedade, César Pires (PV) e Professor Marco 
Aurélio (PCdoB), os secretários de Estado Rogério Cafeteira e Ana do Gás, os juízes 
Gustavo Vila Boas e Clodomir Reis e o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia. 
 
“A palestra foi muito importante para o momento que estamos vivendo. O 
desembargador Ney Bello é hoje, sem dúvida, um dos maiores juristas do País e nos 
agraciou com uma enriquecedora palestra”, declarou o procurador-geral da Assembleia 
Legislativa, Tarcísio Araújo. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio salientou que “foi uma palestra de excelência, com 
o desembargador Ney Bello, que tem um conhecimento técnico, teórico e prático acerca 
dos princípios constitucionais. E o tema por ele abordado é de extrema importância não 
só para os servidores da Casa, como também para toda a sociedade maranhense”. 
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Helena Heluy é homenageada pela senadora Eliziane Gama 

 
 
A senadora Eliziane Gama (PPS) prestou, nesta terça-feira (26), uma justa homenagem 
no Senado Federal. Eliziane indicou e entregou para a ex-deputada estadual do 
Maranhão. Helena Heluy, o diploma Bertha Lutz. 
 
Helena Heluy foi inegavelmente uma das melhores parlamentares que o Maranhão já 
teve e por esse, entre outros, foi extremamente feliz a senadora Eliziane em prestar essa 
homenagem. 
 
“Momento de muita alegria para as mulheres maranhenses. Fico feliz de ter indicado 
Dra. Helena Heluy para receber o diploma Bertha Lutz no Senado Federal pela 
contribuição com as mulheres do Maranhão. Helena é uma referência para mim pelo 
forte trabalho de participação feminina”, disse Eliziane. 
 
Assembleia 
 
A homenagem recebida pela ex-deputada Helena Barros Heluy, em sessão solene no 
Senado Federal, foi destacada na tribuna da Assembleia Legislativa do Maranhão pelo 
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deputado César Pires (PV). Para ele, a entrega do Diploma Bertha Lutz à ex-parlamentar 
maranhense, como parte das comemorações do mês da mulher, foi um justo 
reconhecimento à sua trajetória pessoal e política. 
 
“Tive a felicidade de conviver com Helena por dois ou foram três mandatos. Ela foi uma 
das deputadas mais leais e corretas que vi na vida pública. Bertha Lutz era uma mulher 
aguerrida que fez com que, em 1932, pelo Decreto 21.076, a mulher tivesse o primeiro 
voto no Brasil. Foi uma luta gigantesca que assegurou o direito ao voto a todas as 
mulheres na Constituição de 1934. Então, não poderíamos deixar passar em branco essa 
homenagem a Helena Barros Heluy no Congresso Nacional”, ressaltou César Pires. 
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Othelino Neto será anfitrião de encontro que reunirá presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste 

 
 
Agência Assembleia 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), será o anfitrião do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos 
Estados do Nordeste, evento que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário 
Nagib Haickel. 
 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” 
estão entre os temas a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder 
Legislativo e da população. 
 
“No caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação depende da aprovação dos 
Parlamentos de cada estado nordestino. Daí a importância de debatermos o assunto em 
conjunto. Na conversa sobre Reforma, tentaremos evitar que segmentos importantes 
passem a deixar de ter direitos essenciais”, explicou o presidente Othelino Neto. 
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Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho, 
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. 
Ao término, os nove representantes estaduais assinarão, no Salão Nobre, a Carta São 
Luís, com propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder 
Legislativo. “Os temas também deverão interessar aos senadores e deputados federais 
componentes da bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto. 
 
Outras edições 
 
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste 
aconteceu no Ceará, onde a temática principal foi a criação do Colegiado Nordestino, 
que congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. 
 
No segundo Encontro, sediado na Bahia, foram eleitos os integrantes do “ParlaNordeste” 
e criada a “Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a Não 
Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco”. 
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Othelino Neto será anfitrião de encontro que reunirá presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), será o anfitrião do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos 
Estados do Nordeste, evento que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário 
Nagib Haickel. 
 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” 
estão entre os temas a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder 
Legislativo e da população. 
 
“No caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação depende da aprovação dos 
Parlamentos de cada estado nordestino. Daí a importância de debatermos o assunto em 
conjunto. Na conversa sobre Reforma, tentaremos evitar que segmentos importantes 
passem a deixar de ter direitos essenciais”, explicou o presidente Othelino Neto. 
 
Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho, 
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. 
Ao término, os nove representantes estaduais assinarão, no Salão Nobre, a Carta São 
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Luís, com propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder 
Legislativo. “Os temas também deverão interessar aos senadores e deputados federais 
componentes da bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto. 
 
Outras edições 
 
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste 
aconteceu no Ceará, onde a temática principal foi a criação do Colegiado Nordestino, 
que congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. 
 
No segundo Encontro, sediado na Bahia, foram eleitos os integrantes do “ParlaNordeste” 
e criada a “Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a Não 
Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco”. 
 
Programação 
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel) 
 
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões) 
 
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre) 
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Othelino Neto participa de audiência pública sobre a gestão de resíduos sólidos em 
Itapecuru-Mirim 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na terça-feira (26), de uma audiência pública, em Itapecuru-Mirim, 
sobre o projeto Teia de Sustentabilidade, desenvolvido pela 2ª Vara da Comarca de 
Justiça do município e parceiros. A iniciativa busca resgatar a qualidade do meio 
ambiente com ações inclusivas para a gestão de resíduos sólidos. 
 

 
 
O evento aconteceu na Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim e contou, ainda, com a 
participação do deputado estadual Wendell Lages (PMN); do secretário de Estado do 
Meio Ambiente, Rafael Ribeiro; do prefeito Miguel Lauand; do desembargador Jorge 
Rachid, presidente do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do 
Maranhão; do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos da 
Comarca de São Luís; da juíza Mirella Cezar Freitas, diretora do Fórum da Comarca de 
Itapecuru-Mirim. 
 
Também participaram vereadores, representantes do Ministério Público, entidades de 
classe, secretários municipais, sociedade civil organizada, empresários e comunidade 
local. 
 



 

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 

“Um dos mais sérios problemas ambientais no Brasil e no Maranhão é a gestão dos 
resíduos sólidos, porque, a falta da destinação final adequada do lixo, compromete não 
só a saúde pública, mas os rios, o lençol freático. Hoje, Itapecuru dá um passo 
importante, no sentido de alguns compromissos serem assumidos para essa melhor 
gestão, aproveitando esse lixo, que pode ser reutilizado e evitando a utilização de uma 
área maior para o lixão. Enfim, um bom exemplo para o Maranhão”, assinalou o 
deputado Othelino Neto. 
 
O deputado Wendell Lages também parabenizou a iniciativa e pontuou que pesquisas 
recentes indicam que o Brasil só recicla 2% de todo o seu resíduo. “Estamos aqui 
reunidos para tratar justamente desse assunto, de como podemos unir forças, desde o 
Poder Legislativo, o poder público municipal, o Judiciário e até a classe empresarial da 
cidade, para que a gente possa botar na mesa todas as ideias e os projetos que podem 
ser executados, para que Itapecuru-Mirim possa ter, de fato, uma coleta seletiva dos 
resíduos e, acima de tudo, preservar os recursos naturais”, afirmou. 
 
Sobre o projeto 
 
O projeto Teia de Sustentabilidade tem como objetivo prevenir e combater a poluição, 
resgatar a qualidade do meio ambiente, promover a saúde e a inclusão social, a fim de 
assegurar à sociedade itapecuruense o uso racional do ecossistema. 
 
Segundo a diretora do Fórum da Comarca de Itapecuru-Mirim, a juíza Mirella Cezar 
Freitas, as atividades do projeto se estendem até o dia 5 de junho, data em que é 
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com palestras sobre educação 
ambiental nas escolas do município. 
 
A audiência foi considerada pelas autoridades participantes um dia histórico para 
Itapecuru. O projeto Teia de Sustentabilidade foi classificado como referência na gestão 
de resíduos sólidos e reciclagem, além de um exemplo que deve seguido por outras 
cidades. “É um momento histórico para Itapecuru, pois as instituições se juntam para 
cada uma delas dar a sua contribuição para a proteção do meio ambiente. É 
impressionante a representatividade dessa audiência pública e só podemos esperar que 
renda excelentes frutos. Tenho a expectativa de que Itapecuru se transforme em 
exemplo para o Maranhão inteiro em relação aos resíduos sólidos”, disse o juiz Douglas 
de Melo Martins. 
 
Ao final da audiência, a comunidade Monte Cristo foi escolhida para a ser a primeira 
comunidade “Lixo Zero” de Itapecuru, ficando responsável por todos os seus resíduos 
produzidos. “Ela será capacitada pela Secretaria de Meio Ambiente para que possa tratar 
o seu lixo orgânico, devolvê-lo para o solo e que seja ambientalmente correto, 
entregando para coleta apenas o material reciclado. Essa é uma iniciativa mundial e, 
também, queremos que Itapecuru seja Lixo Zero”, ressaltou a juíza Mirella Cezar Freitas. 
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Glalbert Cutrim solicita reforma de escola pública em Dom Pedro 

O deputado estadual Glalbert Cutrim (PDT) protocolou indicação solicitando ao Governo 
do Estado que tome providências urgentes para que sejam realizadas obras de reforma 
da quadra poliesportiva da escola C.E. Ana Isabel Tavares, localizada no município de 
Dom Pedro. 
 

 
 
O requerimento foi aprovado durante a sessão desta segunda-feira (25) e deve ser 
encaminhado ao secretário de Educação, Felipe Camarão. 
 
Glalbert atendeu ao pedido do vereador Júnior do Bá (PDT), parlamentar atuante do 
município de Dom Pedro e companheiro de partido do deputado. 
 
“A reforma da quadra poliesportiva beneficiará os alunos que utilizam as instalações 
para a prática de esportes, campeonatos e demais eventos da escola e do município, 
pois, visa oferecer espaços que propiciem a prática de suas atividades, e é necessário 
que se ofereçam boas condições para a promoção e a disseminação dos projetos de 
formação esportiva para jovens e adolescentes da cidade. Destaca-se ainda a seriedade 
com que o atual governo trata de questões concernentes à educação pública e à boa 
vontade em melhorar o Maranhão.” justificou o deputado. 
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Em palestra, Ney Bello destaca a importância do STF para a normalidade democrática do 
País 

O desembargador federal Ney Bello proferiu, na manhã desta quarta-feira (27), no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação, uma palestra sobre o tema “O 
STF e a Democracia”. Durante sua fala, o magistrado fez uma enfática defesa da 
importância do Poder Judiciário e, especialmente, do Supremo Tribunal Federal para a 
normalidade democrática do País. 
 

 
 
Além de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ney Bello também 
é professor da Universidade de Brasília (UnB), pós-doutor em Direito e membro da 
Academia Maranhense de Letras. E é reconhecido como um grande defensor dos 
princípios constitucionais e da garantia do Estado Democrático de Direito. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez a abertura 
do evento destacando a importância da reflexão sobre o tema abordado pelo 
palestrante: 
 
“É fundamental compreender que as instituições precisam dialogar e, especificamente, 
no caso do Supremo, todos não precisam concordar, podem e devem divergir, mas nunca 
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se deve combater a importância e a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Este 
debate, a qualquer tempo, é um tema da maior importância, porque fragilizar nossas 
instituições não contribui em nada para a democracia em nosso País”, declarou Othelino. 
 
Logo no início de sua fala, o desembargador Ney Bello agradeceu o convite que lhe fora 
feito pela Assembleia, para proferir a palestra, e citou a ocorrência de sucessivas 
agressões e ataques ao Supremo Tribunal Federal, especialmente através das redes 
sociais. 
 
“A demonização do STF chegou a um ponto de haver até mesmo, em alguns setores, a 
ideia de extinção do Supremo, quando se sabe que a ausência dele é mais dolorosa do 
que sua presença. Não construímos um país melhor acabando com as nossas próprias 
instituições. De modo que não há como negar a importância do Poder Judiciário como 
ponto de equilíbrio para a nossa sociedade como um todo”, salientou Ney Bello, ao 
enfatizar a importância da consolidação do regime democrático no Brasil. 
 
EQUILÍBRIO 
 
Durante a palestra, ao destacar o papel do STF na sociedade, o desembargador Ney Bello 
frisou ainda “a necessidade de tolerância e de compreensão do Judiciário como um 
ponto de equilíbrio nas forças políticas e a necessidade de respeitar as decisões judiciais 
e de caminhar para a estabilização do País. É importante compreender que o Supremo 
Tribunal Federal não legisla, não cria normas. O Supremo apenas arbitra conflitos. 
Criticar as instituições é natural e é bom que aconteça, a vigilância se faz necessária, 
agora, o que não é bom é pensar que a sociedade seria melhor do que sem o Poder 
Judiciário”, ressaltou o desembargador federal. 
 
Prestigiaram a palestra diversos juristas, servidores da Casa, operadores do Direito, 
professores e estudantes de Direito, além dos deputados Vinicius Louro (PR), Fernando 
Pessoa e Helena Duailibe, ambos do Solidariedade, César Pires (PV) e Professor Marco 
Aurélio (PCdoB), os secretários de Estado Rogério Cafeteira e Ana do Gás, os juízes 
Gustavo Vila Boas e Clodomir Reis e o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia. 
 
“A palestra foi muito importante para o momento que estamos vivendo. O 
desembargador Ney Bello é hoje, sem dúvida, um dos maiores juristas do País e nos 
agraciou com uma enriquecedora palestra”, declarou o procurador-geral da Assembleia 
Legislativa, Tarcísio Araújo. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio salientou que “foi uma palestra de excelência, com 
o desembargador Ney Bello, que tem um conhecimento técnico, teórico e prático acerca 
dos princípios constitucionais. E o tema por ele abordado é de extrema importância não 
só para os servidores da Casa, como também para toda a sociedade maranhense”. 
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Deputada Dra. Thaiza trata de demandas na SINFRA das estradas e obras estruturais de 
Pinheiro e Chapadinha 

Durante visita na Secretaria de Estado da Infraestrutura, a deputada Dra. Thaiza Hortegal 
(PP) apresentou as primeiras demandas de suas regiões ao secretário Clayton Noleto, 
que explicou estar com mais de 30 frentes de trabalho neste período de chuvas pelas 
melhorias das estradas maranhenses, entre elas MA-014, MA-006 e MA-106, presentes 
também nas indicações da deputada Dra. Thaiza. 
 

 
 
“O secretário explicou que na MA-014 já tem várias intervenções para recuperações de 
trechos em estado crítico. No total, são 19 pontos que passarão por melhorias por causa 
desse período de chuvas. Eu pedi o trecho entre Matinha e Pinheiro e o Clayton já nos 
mostrou que está fazendo recuperações em alguns pontos desse trajeto. Outra demanda 
que pedimos trata da MA-006, no percurso entre Pinheiro e Pedro do Rosário, que o 
secretário já informou que também está na programação da ação emergencial da 
SINFRA”, explicou Thaiza ao fim da reunião. 
 
A MA-034 foi outra reivindicação da deputada, no trecho entre Vargem Grande e 
Chapadinha, que deverá ser atendida na programação dos trabalhos emergenciais da 
SINFRA. Estradas e pontes em Pinheiro, Turiaçu, Guimarães e no povoado Gama até a 
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cidade de Central também foram discutidos com o secretário Clayton Noleto, que levará 
uma pauta dessas demandas ao governador Flávio Dino. 
 
“Em Guimarães temos uma região em potencial turístico e econômico, é um trecho até 
a praia de Araoca que precisa ser melhorado. Precisamos também incluir a estrada do 
Gama até Central no plano rodoviário. As pontes de Pinheiro e Turiaçu estão com 
problemas que reforçamos a atenção do secretário. E aproveitei para tratar de Pinheiro, 
a recuperação da Ponte José Sarney e a reconstrução da praça do Centenário que falta 
apenas o repasse para o início das obras. Estas demandas serão levadas pelo próprio 
Clayton para o governador Flávio Dino”, disse a deputada. 
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Othelino Neto será anfitrião de encontro que reunirá presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), será o anfitrião do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos 
Estados do Nordeste, evento que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário 
Nagib Haickel. 
 

 
 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” 
estão entre os temas a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder 
Legislativo e da população. 
 
“No caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação depende da aprovação dos 
Parlamentos de cada estado nordestino. Daí a importância de debatermos o assunto em 
conjunto. Na conversa sobre Reforma, tentaremos evitar que segmentos importantes 
passem a deixar de ter direitos essenciais”, explicou o presidente Othelino Neto. 
 
Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho, 
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. 
Ao término, os nove representantes estaduais assinarão, no Salão Nobre, a Carta São 
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Luís, com propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder 
Legislativo. “Os temas também deverão interessar aos senadores e deputados federais 
componentes da bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto. 
 
Outras edições 
 
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste 
aconteceu no Ceará, onde a temática principal foi a criação do Colegiado Nordestino, 
que congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. 
 
No segundo Encontro, sediado na Bahia, foram eleitos os integrantes do “ParlaNordeste” 
e criada a “Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a Não 
Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco”. 
 
Programação 
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel) 
 
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões) 
 
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre) 
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Neto Evangelista defende construção de passarelas elevadas para pedestres 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) destacou, nesta terça-feira (26), na tribuna da 
Assembleia Legislativa, apresentação de indicação, de sua autoria, para que a prefeitura 
de São Luís construa duas passarelas elevadas para pedestres. 
 
De acordo com a proposição, a gestão municipal deverá realizar estudos de viabilidade 
para a construção das passarelas na Avenida Carlos Cunha, ligando o bairro Jaracati ao 
São Luís Shopping, e na Avenida Daniel de La Touche, ligando o Maranhão Novo ao 
Shopping da Ilha. “São dois locais de grande movimentação, passagem de pedestres e 
que precisam da atenção do poder público”, disse. 
 
O parlamentar lembrou que o tema já vem sendo tratado em âmbito nacional na 
campanha do Conselho Nacional de Trânsito (Contran), com o tema “No trânsito, o 
sentido é a vida”, cujo foco principal é o pedestre. Dados da Organização Mundial de 
Saúde apontam que o Brasil ocupa a 56ª posição entre os 180 países mais violentos no 
trânsito.  
 
“Para se ter uma ideia, São Luís, atualmente, é a 34ª cidade no ranking, com quase 200 
mil veículos e a 17ª cidade em número de motos. Ou seja, uma frota muito grande, que 
pede a necessidade da união de forças para a construção das passarelas”, prosseguiu. 
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Por fim, Neto Evangelista conclamou a união dos deputados estaduais e federais para 
que possam regimentar emendas parlamentares e garantir a São Luís a construção das 
passarelas.  
 
Apartes 
 
Em aparte, o deputado Roberto Costa (MDB) parabenizou Neto Evangelista e reforçou a 
necessidade de facilitadores de locomoção, a exemplo das passarelas. “São Luís é uma 
grande cidade que já tem grandes avenidas. E, atualmente, a grande dificuldade da 
população diz respeito à locomoção de uma avenida para outra, de uma rua para outra. 
Coloco-me à disposição para contribuir com V. Ex.ª, junto com os outros parlamentares 
nessa discussão e em articulação com a bancada federal, para que possamos trazer, 
também, as condições para que o prefeito Edivaldo Holanda possa ampliar esse número 
de passarelas”, disse.    
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) também exaltou a iniciativa de Neto Evangelista e 
disse que o parlamentar herdou o espírito da luta por São Luís do pai, João Evangelista. 
“Seu pai foi vereador, presidente da Câmara Municipal e pelo trabalho extraordinário 
realizado, chegou a esta Casa. Foi presidente da Assembleia do Maranhão e um grande 
articulador político, senão um dos maiores desse Estado. E V. Exa. está aqui com o 
mesmo espírito de luta, espírito público voltado especialmente para a nossa capital”, 
elogiou. 
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Acordo que garante ida de José Benin a reunião na Assembleia Legislativa foi garantida 
a partir da articulação do deputado César Pires 

 
César Pires quer explicações sobre buracos no Iprev 

 
O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Maranhão, Joel 
Benin, será convidado pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa 
do Maranhão para prestar esclarecimentos aos deputados sobre a atual situação 
previdenciária estadual. O convite ao gestor foi acordado pelo deputado César Pires com 
o líder do governo, Rafael Leitoa. 
 
“É uma questão gravíssima que precisa ser discutida por nós, pois há muitos 
questionamentos sem resposta. Precisamos saber, por exemplo, que bens o governo 
pretende leiloar para cobrir o rombo no Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias 
(FEPA), se é verdade que os processos de aposentadoria de servidores estão parados por 
falta de recursos no FEPA, e se procede a informação de que o Executivo não está 
fazendo os devidos repasses ao fundo, inclusive dos 15% de responsabilidade do 
Estado”, declarou César Pires, que havia proposto a convocação do presidente do IPREV 
para prestar esclarecimentos, mas aceitou que o gestor fosse convidado para reunião na 
Comissão de Administração Pública. 
 
César Pires disse que o importante é que o presidente do IPREV esclareça as dúvidas da 
oposição e acabe com a preocupação dos servidores estaduais quanto aos seus direitos 
previdenciários, já que o patrimônio do FEPA, que deveria assegurar o pagamento de 
pensões e aposentadorias futuras, está sendo destruído. Ele alertou, inclusive, que o 
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governo não está pagando as devidas indenizações pela utilização de imóveis do FEPA, 
como o Sítio do Rangedor e o CEPRAMA. 
 
“Como é que que os imóveis do FEPA estão sendo utilizados sem ressarcimento por parte 
do Estado? Que bens o governo pretende alienar para cobrir o rombo do FEPA?Para 
onde foram os recursos do fundo e que medidas serão tomadas para repor esse 
dinheiro? São questões muito preocupantes que precisam ser esclarecidas pelo gestor 
do IPREV, por isso defendemos a sua vinda à Assembleia para prestar esses 
esclarecimentos”, enfatizou César Pires. 
 
Com a retirada do requerimento de convocação do presidente Joel Benin, a Comissão de 
Administração Pública irá convidar o gestor do IPREV para uma reunião com os 
deputados. “O líder do governo nos assegurou que neste mês de abril a direção do IPREV 
virá prestar os devidos esclarecimentos a esta Casa. Vamos aguardar”, finalizou César 
Pires. 
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Deputado Adriano apoia jornada de 30 horas para profissionais de enfermagem 

O deputado estadual Adriano Sarney (PV) apoia a luta dos profissionais de enfermagem 
pela jornada de trabalho de 30 horas de enfermagem. O assunto foi tema de reunião da 
Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa nesta quarta-feira (27). Assista: 
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Maranhão sedia nesta sexta-feira 3º encontro de Presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão sediará nesta sexta-feira (29) o 3º Encontro de 
Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste. O evento, que tem 
como anfitrião o presidente da Casa, deputado Othelino Neto (PCdoB), acontecerá no 
Plenário Nagib Haickel, a partir das 10h. Ao final está previsto uma entrevista coletiva. 
 
O encontro ocorre num momento de turbulência política onde o presidente da 
República, Jair Bolsonaro, dá claros sinais de discriminação dos estados do Nordeste, 
região na qual teve desempenho pífio e seus governantes são considerados de esquerda 
e até já formaram um consórcio claramente contrário à Reforma da Previdência. 
 
No evento, conforme informe a assessoria da Casa, serão discutidos vários temas de 
interesse do Poder Legislativo e da população, a exemplo da Reforma da Previdência e 
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dos encaminhamentos sobre o Consórcio dos Estados do Nordeste, cuja efetivação 
depende da aprovação pelos Parlamentos de cada estado nordestino. Segurança Pública 
também estará em pauta. 
 
Na reunião de trabalho, que será realizada na Sala das Comissões, os legisladores 
deverão discutir o Pacto Federativo, bem como propostas de fortalecimento dos órgãos 
regionais de desenvolvimento. 
 
Os nove representantes das Casas Legislativas estaduais assinarão, ainda, no Salão 
Nobre, a Carta São Luís, que deverá conter propostas e encaminhamentos de interesse 
da Região Nordeste e do Legislativo. 
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Lideranças políticas e da comunidade discutem uso da Base de Alcântara 

 
 
Um encontro entre lideranças políticas e comunitárias na Assembleia Legislativa do 
Maranhão discutiu e encaminhou demandas sobre o futuro da Base de Alcântara na 
última segunda-feira (25). O assunto vem sendo especulado desde que o presidente Jair 
Bolsonaro (PSL), assinou Acordo de Salvaguardas Tecnológicas com os Estados Unidos 
para permitir aos americanos explorar comercialmente o Centro de Lançamentos de 
Alcântara (CLA). 
 
Presente na reunião, o deputado federal Márcio Jerry (PCdoB) reafirmou sua solicitação, 
protocolada junto à Câmara, para a criação de uma Comissão Externa para acompanhar 
a implementação do Acordo, e disse ainda que assim que o inteiro teor for divulgado, 
será necessário evoluir na discussão. “O intuito dessa reunião na Assembleia é identificar 
os atores envolvidos, colocar em pauta o debate e ficar atento a ele. O local ideal para 
realizar um próximo encontro é Alcântara, saber o que o povo de lá pensa. Somos a favor 
da exploração comercial da Base, desde que não fira a soberania nacional, e que seja 
funcional, sirva para o Brasil e sirva para Alcântara, e não só para os interesses 
estrangeiros”, afirmou o deputado durante sua fala. 
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Ainda nos anos 2000, o então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) chegou a 
assinar documento semelhante que tratava sobre o mesmo tema, mas ele nunca saiu do 
papel por ter sido barrado pelo Congresso. Na época, Bolsonaro era deputado federal e 
votou contra a proposta. 
 
Anderson Araújo (PCdoB), o prefeito da cidade de Alcântara, criticou que o fato de a 
modernidade ter chegado apenas no interior da base, e afirmou que toda região precisa 
receber a benesse que a estrutura pode oferecer. “O Centro de Lançamento tem que 
realmente ser efetivo para o povo e melhorar a qualidade de vida em Alcântara. Como 
disse o deputado Márcio Jerry, em Brasília, ‘se Alcântara é o melhor lugar para o 
lançamento de foguetes, que também seja o melhor lugar para se viver’”, frisou o 
prefeito. 
 
Quilombola, morador de Alcântara removido para a construção da Base ainda nos anos 
1980, Benedito criticou a maneira como as negociações para o local sempre são 
conduzidas, sem clareza ou a opinião dos moradores locais. “Realmente, é importante 
que, quando o inteiro teor seja divulgado, que um amplo debate público seja realizado 
em Alcântara” afirmou o quilombola. 
 
Insistentemente divulgado por parte da mídia, viralizou uma informação de que, 
segundo a Agência Espacial Brasileira (AEB), os foguetes lançados naquela região podem 
significar uma redução de até 30% no uso de combustível, em comparação a outros 
locais. 
 
Danilo Serejo, do Movimento dos Atingidos pela Base Especial de Alcântara, destacou a 
importância da reunião e a presença de políticos locais interessados em defender a pauta 
nacionalmente. “O que nós queremos colocar em questão é a utilidade da base. Nós não 
vamos renunciar as comunidades quilombolas de Alcântara para atender aos interesses 
internacionais. O total cenário de insegurança jurídica é o que nos termo tememos. É 
necessário criar uma agenda de debates e trabalhos com Alcântara”, afirmou o líder 
comunitário. 
 
O assunto deve seguir em debate tanto na Câmara quanto no Senado. O ministro da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, Marcos Pontes, deve participar de 
audiência pública já aprovada pela Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional 
(CRE) para debater o assunto. Para o Acordo ser aprovador, ele precisa passar pelo 
Congresso Nacional. 
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Othelino Neto será anfitrião de encontro que reunirá presidentes de Assembleias 
Legislativas do Nordeste 

 
O 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste, evento que acontecerá  
nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário Nagib Haickel. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
será o anfitrião do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados 
do Nordeste, evento que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário Nagib 
Haickel. 
 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” 
estão entre os temas a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder 
Legislativo e da população. 
 
“No caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação depende da aprovação dos 
Parlamentos de cada estado nordestino. Daí a importância de debatermos o assunto em 
conjunto. Na conversa sobre Reforma, tentaremos evitar que segmentos importantes 
passem a deixar de ter direitos essenciais”, explicou o presidente Othelino Neto. 
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Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho, 
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. 
Ao término, os nove representantes estaduais assinarão, no Salão Nobre, a Carta São 
Luís, com propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder 
Legislativo. “Os temas também deverão interessar aos senadores e deputados federais 
componentes da bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto. 
 
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste 
aconteceu no Ceará, onde a temática principal foi a criação do Colegiado Nordestino, 
que congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. 
 
No segundo Encontro, sediado na Bahia, foram eleitos os integrantes do “ParlaNordeste” 
e criada a “Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a Não 
Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco”. 
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Ney Bello destaca a importância do STF para a normalidade democrática do País 

 
Além de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ney Bello também é professor da Universidade  
de Brasília (UnB), pós-doutor em Direito e membro da Academia Maranhense de Letras 

 
O desembargador federal Ney Bello proferiu, na manhã desta quarta-feira (27), no 
Auditório Neiva Moreira do Complexo de Comunicação, uma palestra sobre o tema “O 
STF e a Democracia”. Durante sua fala, o magistrado fez uma enfática defesa da 
importância do Poder Judiciário e, especialmente, do Supremo Tribunal Federal para a 
normalidade democrática do País. 
 
Além de desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, Ney Bello também 
é professor da Universidade de Brasília (UnB), pós-doutor em Direito e membro da 
Academia Maranhense de Letras. E é reconhecido como um grande defensor dos 
princípios constitucionais e da garantia do Estado Democrático de Direito. 
 
O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), fez a abertura 
do evento destacando a importância da reflexão sobre o tema abordado pelo 
palestrante: 
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“É fundamental compreender que as instituições precisam dialogar e, especificamente, 
no caso do Supremo, todos não precisam concordar, podem e devem divergir, mas nunca 
se deve combater a importância e a legitimidade do Supremo Tribunal Federal. Este 
debate, a qualquer tempo, é um tema da maior importância, porque fragilizar nossas 
instituições não contribui em nada para a democracia em nosso País”, declarou Othelino. 
 
Logo no início de sua fala, o desembargador Ney Bello agradeceu o convite que lhe fora 
feito pela Assembleia, para proferir a palestra, e citou a ocorrência de sucessivas 
agressões e ataques ao Supremo Tribunal Federal, especialmente através das redes 
sociais. 
 
“A demonização do STF chegou a um ponto de haver até mesmo, em alguns setores, a 
ideia de extinção do Supremo, quando se sabe que a ausência dele é mais dolorosa do 
que sua presença. Não construímos um país melhor acabando com as nossas próprias 
instituições. De modo que não há como negar a importância do Poder Judiciário como 
ponto de equilíbrio para a nossa sociedade como um todo”, salientou Ney Bello, ao 
enfatizar a importância da consolidação do regime democrático no Brasil. 
 
Prestigiaram a palestra diversos juristas, servidores da Casa, operadores do Direito, 
professores e estudantes de Direito, além dos deputados Vinicius Louro (PR), Fernando 
Pessoa e Helena Duailibe, ambos do Solidariedade, César Pires (PV) e Professor Marco 
Aurélio (PCdoB), os secretários de Estado Rogério Cafeteira e Ana do Gás, os juízes 
Gustavo Vila Boas e Clodomir Reis e o procurador-geral do Estado, Rodrigo Maia. 
 
“A palestra foi muito importante para o momento que estamos vivendo. O 
desembargador Ney Bello é hoje, sem dúvida, um dos maiores juristas do País e nos 
agraciou com uma enriquecedora palestra”, declarou o procurador-geral da Assembleia 
Legislativa, Tarcísio Araújo. 
 
O deputado Professor Marco Aurélio salientou que “foi uma palestra de excelência, com 
o desembargador Ney Bello, que tem um conhecimento técnico, teórico e prático acerca 
dos princípios constitucionais. E o tema por ele abordado é de extrema importância não 
só para os servidores da Casa, como também para toda a sociedade maranhense”. 
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MDB do Maranhão marca para próximo dia 5 de abril sua eleição para presidente 

 
A eleição do próximo mês vai escolher além presidente, delegados e os membros  
da executiva estadual 

 
O diretório estadual do MDB no Maranhão marcou, para o próximo dia 5 de abril, a 
eleição interna que escolherá o próximo presidente. O mandato do ex-senador João 
Alberto chega ao fim e a legenda encontra-se em um pé de guerra para a escolha do 
novo presidente. 
 
Marcada para dezembro, a eleição para o diretório estadual teve que ser adiada para 
conter os ânimos dos dois grupos que disputam o comando da legenda. 
 
O deputado federal Hildo Rocha deve disputar a eleição com o apoio da família Sarney, 
já o deputado estadual Roberto Rocha conta com o apoio do senador João Alberto e da 
ala jovem do partido. Ambos já trocaram farpas nas redes sociais e em veículos de 
comunicação. 
 
A eleição do próximo mês vai escolher além presidente, delegados e os membros da 
executiva estadual. 
 
Enfraquecido após as últimas derrotas eleitorais, o MDB caminha para esta eleição 
interna menor do que entrou e mais dividido. 
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Em Itapecuru-Mirim, Othelino Neto participa de audiência pública sobre a gestão de 
resíduos sólidos 

 
A iniciativa busca resgatar a qualidade do meio ambiente com ações inclusivas para a gestão de resíduos sólidos 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino Neto 
(PCdoB), participou, na terça-feira (26), de uma audiência pública, em Itapecuru-Mirim, 
sobre o projeto Teia de Sustentabilidade, desenvolvido pela 2ª Vara da Comarca de 
Justiça do município e parceiros. A iniciativa busca resgatar a qualidade do meio 
ambiente com ações inclusivas para a gestão de resíduos sólidos. 
 
O evento aconteceu na Câmara Municipal de Itapecuru-Mirim e contou, ainda, com a 
participação do deputado estadual Wendell Lages (PMN); do secretário de Estado do 
Meio Ambiente, Rafael Ribeiro; do prefeito Miguel Lauand; do desembargador Jorge 
Rachid, presidente do Núcleo de Gestão Socioambiental do Tribunal de Justiça do 
Maranhão; do juiz Douglas de Melo Martins, titular da Vara de Interesses Difusos da 
Comarca de São Luís; da juíza Mirella Cezar Freitas, diretora do Fórum da Comarca de 
Itapecuru-Mirim. 
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Também participaram vereadores, representantes do Ministério Público, entidades de 
classe, secretários municipais, sociedade civil organizada, empresários e comunidade 
local. 
 
“Um dos mais sérios problemas ambientais no Brasil e no Maranhão é a gestão dos 
resíduos sólidos, porque, a falta da destinação final adequada do lixo, compromete não 
só a saúde pública, mas os rios, o lençol freático. Hoje, Itapecuru dá um passo 
importante, no sentido de alguns compromissos serem assumidos para essa melhor 
gestão, aproveitando esse lixo, que pode ser reutilizado e evitando a utilização de uma 
área maior para o lixão. Enfim, um bom exemplo para o Maranhão”, assinalou o 
deputado Othelino Neto. 
 
O deputado Wendell Lages também parabenizou a iniciativa e pontuou que pesquisas 
recentes indicam que o Brasil só recicla 2% de todo o seu resíduo. “Estamos aqui 
reunidos para tratar justamente desse assunto, de como podemos unir forças, desde o 
Poder Legislativo, o poder público municipal, o Judiciário e até a classe empresarial da 
cidade, para que a gente possa botar na mesa todas as ideias e os projetos que podem 
ser executados, para que Itapecuru-Mirim possa ter, de fato, uma coleta seletiva dos 
resíduos e, acima de tudo, preservar os recursos naturais”, afirmou. 
 
O projeto Teia de Sustentabilidade tem como objetivo prevenir e combater a poluição, 
resgatar a qualidade do meio ambiente, promover a saúde e a inclusão social, a fim de 
assegurar à sociedade itapecuruense o uso racional do ecossistema. 
 
Segundo a diretora do Fórum da Comarca de Itapecuru-Mirim, a juíza Mirella Cezar 
Freitas, as atividades do projeto se estendem até o dia 5 de junho, data em que é 
comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente, com palestras sobre educação 
ambiental nas escolas do município. 
 
A audiência foi considerada pelas autoridades participantes um dia histórico para 
Itapecuru. O projeto Teia de Sustentabilidade foi classificado como referência na gestão 
de resíduos sólidos e reciclagem, além de um exemplo que deve seguido por outras 
cidades. “É um momento histórico para Itapecuru, pois as instituições se juntam para 
cada uma delas dar a sua contribuição para a proteção do meio ambiente. É 
impressionante a representatividade dessa audiência pública e só podemos esperar que 
renda excelentes frutos. Tenho a expectativa de que Itapecuru se transforme em 
exemplo para o Maranhão inteiro em relação aos resíduos sólidos”, disse o juiz Douglas 
de Melo Martins. 
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Presidente do Iprev dará esclarecimentos à Assembleia 

 
 
O presidente do Instituto de Previdência dos Servidores Estaduais do Maranhão, Joel 
Benin, será convidado pela Comissão de Administração Pública da Assembleia Legislativa 
do Maranhão para prestar esclarecimentos aos deputados sobre a atual situação 
previdenciária estadual. O convite ao gestor foi acordado pelo deputado César Pires com 
o líder do governo, Rafael Leitoa. 
 
“É uma questão gravíssima que precisa ser discutida por nós, pois há muitos 
questionamentos sem resposta. Precisamos saber, por exemplo, que bens o governo 
pretende leiloar para cobrir o rombo no Fundo Estadual de Pensões e Aposentadorias 
(FEPA), se é verdade que os processos de aposentadoria de servidores estão parados por 
falta de recursos no FEPA, e se procede a informação de que o Executivo não está 
fazendo os devidos repasses ao fundo, inclusive dos 15% de responsabilidade do 
Estado”, declarou César Pires, que havia proposto a convocação do presidente do IPREV 
para prestar esclarecimentos (saiba mais), mas aceitou que o gestor fosse convidado 
para reunião na Comissão de Administração Pública. 
 
César Pires disse que o importante é que o presidente do IPREV esclareça as dúvidas da 
oposição e acabe com a preocupação dos servidores estaduais quanto aos seus direitos 
previdenciários, já que o patrimônio do FEPA, que deveria assegurar o pagamento de 
pensões e aposentadorias futuras, está sendo destruído. Ele alertou, inclusive, que o 

https://gilbertoleda.com.br/2019/03/21/deputados-reagem-a-acao-do-governo-para-venda-de-imoveis-do-fepa/
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governo não está pagando as devidas indenizações pela utilização de imóveis do FEPA, 
como o Sítio do Rangedor e o CEPRAMA. 
 
“Como é que que os imóveis do FEPA estão sendo utilizados sem ressarcimento por parte 
do Estado? Que bens o governo pretende alienar para cobrir o rombo do FEPA? Para 
onde foram os recursos do fundo e que medidas serão tomadas para repor esse 
dinheiro? São questões muito preocupantes que precisam ser esclarecidas pelo gestor 
do IPREV, por isso defendemos a sua vinda à Assembleia para prestar esses 
esclarecimentos”, enfatizou César Pires. 
 
Com a retirada do requerimento de convocação do presidente Joel Benin, a Comissão de 
Administração Pública irá convidar o gestor do IPREV para uma reunião com os 
deputados. “O líder do governo nos assegurou que neste mês de abril a direção do IPREV 
virá prestar os devidos esclarecimentos a esta Casa. Vamos aguardar”, finalizou César 
Pires. 
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Oposição tenta, mas não consegue barrar empréstimo para pagar precatório 

 
César Pires, varrendo projeto em busca de ilegalidades 

 
 
O Projeto de Lei por meio do qual o governador Flávio Dino pede autorização da 
Assembleia Legislativa para contrair empréstimo no valor de R$ 650 milhões para 
pagamento de precatórios virou foi transformado no mote preferencial da Oposição nos 
últimos os dias. O experiente deputado César Pires (PV), que faz a chamada “Oposição 
técnica”, tem se debruçado sobre o projeto, fazendo uma detalhada varredura em busca 
de detalhes que possam lhe dar argumento para apontar inconstitucionalidades na peça. 
Ontem, César Pires foi para a tribuna, fez um amplo discurso, disse que o PL é 
inconstitucional, mas não apresentou elementos consistentes para respaldar a acusação. 
E acabou admitindo ter certeza que a matéria será aprovada sem problemas, abrindo 
caminho para a contratação do empréstimo. 
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Daniella Tema se movimenta para conseguir um Hemocentro para Presidente Dutra 

 
Daniella Tema: busca de Hemocentro para P. Dutra 

 
A deputada Daniella Tema (DEM) iniciou uma cruzada para cumprir um sério 
compromisso que assumiu durante a campanha eleitoral: envidar todos os esforços para 
conseguir a instalação de um Hemocentro em Presidente Dutra, para atender às 
demandas do Hospital Macrorregional, que, atualmente, utiliza muitas bolsas de sangue 
da cidade de Balsas. Filha de Presidente Dutra e já tendo dirigido aquele hospital, que é 
de referência regional implantado no Governo Jackson Lago (PDT) e ampliado nos 
governos recentes, Daniella Tema conhece como poucos a necessidade do Hemocentro 
que reivindica. 
 
“Em Presidente Dutra, nós temos um dos maiores hospitais públicos do Estado. Inclusive 
já tive a honra de dirigi-lo, atendendo à confiança do governador Flávio Dino (PCdoB). 
Lá, todos os dias, dezenas de pessoas vão em busca de atendimento e muitas delas 
precisam de bolsas de sangue. Em virtude dessa necessidade, faço esse pedido visando 
aumentar a capacidade e qualidade no armazenamento das bolsas de sangue, 
fundamentais para salvar vidas”, assinalou Daniella Tema, que já conversou com o 
governador Flávio Dino e com o secretário de Saúde, Carlos Lula, e está animada com o 
que ouviu dos dois. 
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Othelino será anfitrião de encontro com presidentes de Assembleias do Nordeste 

 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” estão entre os temas  
a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder Legislativo e da população. 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PC do 
B), será o anfitrião do 3º Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos 
Estados do Nordeste, evento que acontecerá nesta sexta-feira (29), às 10h, no Plenário 
Nagib Haickel. 
 
“Reforma da Previdência”, “Consórcio dos Estados do Nordeste” e “Segurança Pública” 
estão entre os temas a serem debatidos na abertura, todos de interesse do Poder 
Legislativo e da população. 
 
“No caso do Consórcio dos Estados do Nordeste, a efetivação depende da aprovação dos 
Parlamentos de cada estado nordestino. Daí a importância de debatermos o assunto em 
conjunto. Na conversa sobre Reforma, tentaremos evitar que segmentos importantes 
passem a deixar de ter direitos essenciais”, explicou o presidente Othelino Neto. 
 
Na Sala das Comissões, “Pacto Federativo” será o tema central da reunião de trabalho, 
assim como as propostas de fortalecimento dos órgãos regionais de desenvolvimento. 
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Ao término, os nove representantes estaduais assinarão, no Salão Nobre, a Carta São 
Luís, com propostas e encaminhamentos de interesse da região Nordeste e do Poder 
Legislativo. “Os temas também deverão interessar aos senadores e deputados federais 
componentes da bancada nordestina em Brasília”, lembrou Othelino Neto. 
 
Outras edições 
 
O primeiro Encontro de Presidentes de Assembleias Legislativas dos Estados do Nordeste 
aconteceu no Ceará, onde a temática principal foi a criação do Colegiado Nordestino, 
que congrega os dirigentes dos Legislativos estaduais. 
 
No segundo Encontro, sediado na Bahia, foram eleitos os integrantes do “ParlaNordeste” 
e criada a “Frente Parlamentar pela Revitalização do Rio São Francisco e a Não 
Privatização da Companhia Hidroelétrica do São Francisco”. 
 
Programação 
 
10h – Abertura (Plenário Nagib Haickel) 
 
11h – Reunião de Trabalho (Sala das Comissões) 
 
12h – Assinatura da Carta São Luís (Salão Nobre) 

 


