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Graça Paz destaca atuação de Roberto Rocha Em sessão desta segunda-feira (26), na 
Assembléia Legislativa. 

 
 
A deputada Graça Paz (PSL) destacou a entrega, pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), 
de máquinas e equipamentos agrícolas às comunidades rurais dos municípios de 
Governador Archer, Governador Luiz Rocha, Presidente Dutra e Dom Pedro. Os 
equipamentos são adquiridos via Codevasf por meio de emendas individuais e de 
bancada do senador. 
 
A deputada, que acompanhou Roberto Rocha nas comunidades beneficiadas, também 
registrou a entrega de um veículo novo, que fará o transporte de crianças atendidas pela 
Fundação Pestalozzi, de Codó. 
 
Graça Paz enfatizou que foram entregues kits para pescaria, agricultura, barracas de 
feiras, trator e caminhões para as comunidades trabalharem nas suas terras. Em 
Governador Luiz Rocha, Graça Paz, Roberto Rocha e o deputado federal Hildo Rocha 
foram homenageados com títulos de cidadania. 
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A deputada destacou que a Van, com 16 lugares, doada para a Fundação Pestalozzi, irá 
comportar confortavelmente as crianças da instituição. “É assim que trabalha o senador 
Roberto Rocha, com as emendas parlamentares colocadas na Codevasf e também com 
recursos federais que ele está buscando. Louvo a atitude do senador pelo seu trabalho 
desenvolvido em todo o Maranhão”, finalizou Graça Paz. 
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Júnior Verde defende investimentos na Educação e destaca IEMA de Brejo 

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 27, o deputado 
estadual Júnior Verde (PRB) voltou a defender os investimentos na área da Educação e 
destacou a construção do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IEMA) em Brejo. O parlamentar foi autor da Indicação nº 834 solicitando a implantação 
da unidade, que está prestes a ser inaugurada no município. 
 

 
 
“Eu tive a oportunidade de estar em Brejo, em 2015, logo no início do nosso mandato, e 
ali fui recebido, à época, pelo prefeito Omar e seu grupo político, para discutir as 
necessidades do município. Uma delas, lembro, foi a implantação de um IEMA, motivo 
pelo qual fizemos a Indicação nº 834”, lembrou Júnior Verde. 
 
Na época, o deputado chegou a realizar uma visita no espaço físico onde o Instituto 
funcionaria, e acompanhou os estudos técnicos realizados pelo Governo do Estado para 
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a instalação da unidade, que beneficiará com ensino profissionalizante jovens de 
municípios vizinhos como Chapadinha e Anapurus. 
 
“Agradecemos ao Governo Estadual por atender a nossa demanda. Foi uma luta intensa, 
até porque onde vai funcionar a unidade fica no antigo prédio do SETMA, que fechou 
sem nenhuma explicação. Essa iniciativa tão importante vai fortalecer a Educação do 
nosso Estado, numa região que necessita muito de cursos de formação técnica. Temos 
proposições também solicitando Escola Digna para alguns municípios avançarem e se 
edificarem em uma sociedade forte, com pilares fortes. Entre esses pilares está a 
Educação como uma bandeira de luta que nós também defendemos nesta Casa”, 
concluiu. 
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Notícias da Câmara 
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Deputado Edivaldo Holanda destaca entrega de décimo Ecoponto pela Prefeitura de São 
Luís 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou, na sessão desta terça-feira (27), a entrega 
do décimo Ecoponto pela Prefeitura de São Luís, no bairro do Anil, ocorrido na segunda-
feira (26). O parlamentar enalteceu a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) 
por cumprir a lei federal que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
“Em tempo em que o meio ambiente e a destinação adequada dos resíduos tem sido 
uma preocupação em todo o País e em nível mundial, São Luís tem sido destacado 
nacionalmente no cumprimento do que determina a Lei nº 12.305/2010 que trata da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos”, explicou. 
 
De acordo com o parlamentar, “esta é uma visão altamente importante do gestor 
voltada para manter a cidade a níveis sustentáveis e dignos da sua família, da sua 
comunidade, desta sociedade”. Ele disse que o prefeito anunciou mais dez Ecopontos, 
até o final do ano, totalizando 20 unidades. 
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Edivaldo Holanda fez um alerta à população: “Então, para que a comunidade possa em 
vez de descartar irregularmente sofás velhos, geladeiras, restos de material de 
construção no meio de avenidas, nas calçadas, possa fazê-lo usando estes Ecopontos. 
São pouquíssimas as capitais do Brasil que estão operando, com esse equipamento 
importantíssimo e previsto na Lei nº 10.305”, afirmou. 
 
“Com a inauguração do equipamento no Anil, a Prefeitura de São Luís ampliou para 91 o 
número de bairros atendidos pela política de implantação de Ecopontos, totalizando 
cerce de 350 mil pessoas beneficiadas, portanto, 30% da população da capital, pois, além 
do lugar em que estão localizados os Ecopontos, atende também aos bairros que estão 
em um raio de dois quilômetros do seu entorno”, relatou. 
 
Edivaldo Holanda frisou que mais de 11 mil toneladas de materiais recicláveis, entulhos 
e outros resíduos que eram descartados irregularmente nas ruas da cidade, causando 
prejuízos à população, já foram recebidos nos Ecopontos que estão em pleno 
funcionamento em São Luís. “Há de se ter uma campanha e a prefeitura prepara essa 
campanha para que a comunidade possa se habituar, se aculturar, usar esses 
equipamentos para que a cidade possa estar limpa. Lamentavelmente, o que se vê, 
mesmo com o Ecoponto na comunidade, é o material sendo jogado na calçada, na 
avenida. Isso é lamentável. O prefeito Edivaldo Júnior entende que uma campanha 
deverá ser feita para que as pessoas possam ajudar, fazer a sua parte, dar as mãos e 
juntos mantermos a cidade de São Luís cada vez mais limpa”, garantiu. 
 
O parlamentar parabenizou também Carolina Estrela, superintendente do programa, 
pelo trabalho. 
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Wellington destaca decisão do TSE que autoriza PM´s em serviço votarem em qualquer 
zona eleitoral 

 
 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso parabenizou, durante expediente 
na Assembleia Legislativa, o presidente do TSE, Luiz Fux, que determinou que todos os 
militares que estiverem em serviço no dia da eleição poderão votar em qualquer zona 
eleitoral. Com a decisão, os batalhões têm até o dia 23 de agosto para encaminharem à 
Justiça Eleitoral os nomes dos agentes que estarão em serviço. 
 
Segundo Wellington, a decisão é de suma importância para que todos, inclusive os 
policiais militares que estão em serviço, possam exercer sua cidadania. 
 
“O exercício da cidadania através do voto deve ser estendido a todos àqueles que, por 
algum motivo, se encontrem impossibilitados de votar. Por isso, a decisão do 
presidente do TSE de permitir que o policial militar vote, em qualquer zona eleitoral, 
se estiver de serviço, é de extrema relevância, tendo em vista que grande parte dos 
militares trabalham para garantir a segurança no dia do pleito e por isso, acabam não 
exercendo seu direito ao voto. Nesse sentindo, parabenizo a sábia decisão do TSE que, 
de forma muito coerente, busca efetivar o funcionamento do regime democrático 
dando a todos a possibilidade de escolha dos seus representantes, inclusive aos 
militares”, disse o professor e deputado Wellington, que foi sargento do Exército 
durante 15 anos. 
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Júnior Verde defende investimentos na Educação e destaca a construção do IEMA de 
Brejo 

Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 27, o deputado 
estadual Júnior Verde (PRB) voltou a defender os investimentos na área da Educação e 
destacou a construção do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IEMA) em Brejo. O parlamentar foi autor da Indicação nº 834 solicitando a implantação 
da unidade, que está prestes a ser inaugurada no município. 
 

 
 
“Eu tive a oportunidade de estar em Brejo, em 2015, logo no início do nosso mandato, e 
ali fui recebido, à época, pelo prefeito Omar e seu grupo político, para discutir as 
necessidades do município. Uma delas, lembro, foi a implantação de um IEMA, motivo 
pelo qual fizemos a Indicação nº 834”, lembrou Júnior Verde. 
 
Na época, o deputado chegou a realizar uma visita no espaço físico onde o Instituto 
funcionaria, e acompanhou os estudos técnicos realizados pelo Governo do Estado para 
a instalação da unidade, que beneficiará com ensino profissionalizante jovens de 
municípios vizinhos como Chapadinha e Anapurus. 
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“Agradecemos ao Governo Estadual por atender a nossa demanda. Foi uma luta intensa, 
até porque onde vai funcionar a unidade fica no antigo prédio do SETMA, que fechou 
sem nenhuma explicação. Essa iniciativa tão importante vai fortalecer a Educação do 
nosso Estado, numa região que necessita muito de cursos de formação técnica. Temos 
proposições também solicitando Escola Digna para alguns municípios avançarem e se 
edificarem em uma sociedade forte, com pilares fortes. Entre esses pilares está a 
Educação como uma bandeira de luta que nós também defendemos nesta Casa”, 
concluiu. 
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Deputado Edivaldo Holanda destaca entrega de décimo Ecoponto pela Prefeitura de São 
Luís 

O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou, na sessão desta terça-feira (27), a entrega 
do décimo Ecoponto pela Prefeitura de São Luís, no bairro do Anil, ocorrido na segunda-
feira (26). O parlamentar enalteceu a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) 
por cumprir a lei federal que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 

 
 
“Em tempo em que o meio ambiente e a destinação adequada dos resíduos tem sido 
uma preocupação em todo o País e em nível mundial, São Luís tem sido destacado 
nacionalmente no cumprimento do que determina a Lei nº 12.305/2010 que trata da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos”, explicou. 
 
De acordo com o parlamentar, “esta é uma visão altamente importante do gestor 
voltada para manter a cidade a níveis sustentáveis e dignos da sua família, da sua 
comunidade, desta sociedade”. Ele disse que o prefeito anunciou mais dez Ecopontos, 
até o final do ano, totalizando 20 unidades. 
 
Edivaldo Holanda fez um alerta à população: “Então, para que a comunidade possa em 
vez de descartar irregularmente sofás velhos, geladeiras, restos de material de 
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construção no meio de avenidas, nas calçadas, possa fazê-lo usando estes Ecopontos. 
São pouquíssimas as capitais do Brasil que estão operando, com esse equipamento 
importantíssimo e previsto na Lei nº 10.305”, afirmou. 
 
“Com a inauguração do equipamento no Anil, a Prefeitura de São Luís ampliou para 91 o 
número de bairros atendidos pela política de implantação de Ecopontos, totalizando 
cerce de 350 mil pessoas beneficiadas, portanto, 30% da população da capital, pois, além 
do lugar em que estão localizados os Ecopontos, atende também aos bairros que estão 
em um raio de dois quilômetros do seu entorno”, relatou. 
 
Edivaldo Holanda frisou que mais de 11 mil toneladas de materiais recicláveis, entulhos 
e outros resíduos que eram descartados irregularmente nas ruas da cidade, causando 
prejuízos à população, já foram recebidos nos Ecopontos que estão em pleno 
funcionamento em São Luís. “Há de se ter uma campanha e a prefeitura prepara essa 
campanha para que a comunidade possa se habituar, se aculturar, usar esses 
equipamentos para que a cidade possa estar limpa. Lamentavelmente, o que se vê, 
mesmo com o Ecoponto na comunidade, é o material sendo jogado na calçada, na 
avenida. Isso é lamentável. O prefeito Edivaldo Júnior entende que uma campanha 
deverá ser feita para que as pessoas possam ajudar, fazer a sua parte, dar as mãos e 
juntos mantermos a cidade de São Luís cada vez mais limpa”, garantiu. 
 
O parlamentar parabenizou também Carolina Estrela, superintendente do programa, 
pelo trabalho. 
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Júnior Verde defende investimentos na Educação e destaca IEMA de Brejo 

 
 
Durante pronunciamento na Assembleia Legislativa, nesta terça-feira, 27, o deputado 
estadual Júnior Verde (PRB) voltou a defender os investimentos na área da Educação e 
destacou a construção do Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão 
(IEMA) em Brejo. O parlamentar foi autor da Indicação nº 834 solicitando a implantação 
da unidade, que está prestes a ser inaugurada no município. 
 
“Eu tive a oportunidade de estar em Brejo, em 2015, logo no início do nosso mandato, e 
ali fui recebido, à época, pelo prefeito Omar e seu grupo político, para discutir as 
necessidades do município. Uma delas, lembro, foi a implantação de um IEMA, motivo 
pelo qual fizemos a Indicação nº 834”, lembrou Júnior Verde. 
 
Na época, o deputado chegou a realizar uma visita no espaço físico onde o Instituto 
funcionaria, e acompanhou os estudos técnicos realizados pelo Governo do Estado para 
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a instalação da unidade, que beneficiará com ensino profissionalizante jovens de 
municípios vizinhos como Chapadinha e Anapurus. 
 
“Agradecemos ao Governo Estadual por atender a nossa demanda. Foi uma luta intensa, 
até porque onde vai funcionar a unidade fica no antigo prédio do SETMA, que fechou 
sem nenhuma explicação. Essa iniciativa tão importante vai fortalecer a Educação do 
nosso Estado, numa região que necessita muito de cursos de formação técnica. Temos 
proposições também solicitando Escola Digna para alguns municípios avançarem e se 
edificarem em uma sociedade forte, com pilares fortes. Entre esses pilares está a 
Educação como uma bandeira de luta que nós também defendemos nesta Casa”, 
concluiu. 
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Graça Paz destaca atuação de Roberto Rocha… 

 
Rocha em uma de suas ações pelo interior do estado: benefício a municípios 

 
Em sessão desta segunda-feira (26), na Assembléia Legislativa a deputada Graça Paz 
(PSL) destacou a entrega, pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), de máquinas e 
equipamentos agrícolas às comunidades rurais dos municípios de Governador Archer, 
Governador Luiz Rocha, Presidente Dutra e Dom Pedro. Os equipamentos são adquiridos 
via Codevasf por meio de emendas individuais e de bancada do senador. 
 
A deputada, que acompanhou Roberto Rocha nas comunidades beneficiadas, também 
registrou a entrega de um veículo novo, que fará o transporte de crianças atendidas pela 
Fundação Pestalozzi, de Codó. 
 
Graça Paz enfatizou que foram entregues kits para pescaria, agricultura, barracas de 
feiras, trator e caminhões para as comunidades trabalharem nas suas terras. Em 
Governador Luiz Rocha, Graça Paz, Roberto Rocha e o deputado federal Hildo Rocha 
foram homenageados com títulos de cidadania. 
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A deputada destacou que a Van, com 16 lugares, doada para a Fundação Pestalozzi, irá 
comportar confortavelmente as crianças da instituição. 
 
“É assim que trabalha o senador Roberto Rocha, com as emendas parlamentares 
colocadas na Codevasf e também com recursos federais que ele está buscando. Louvo a 
atitude do senador pelo seu trabalho desenvolvido em todo o Maranhão”, finalizou 
Graça Paz. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xpiw6DqPMCo
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Indicações da deputada Andrea cobram posto policial e reforma de escola no bairro Lira 

 
 
Por causa dos constantes assaltos na região do Lira e bairros adjacentes, em São Luís, a 
deputada Andrea Murad, a pedido da comunidade, protocolou nesta terça-feira uma 
Indicação na Assembleia Legislativa cobrando um posto policial na área. 
 
“Constantes assaltos vêm tirando a paz dos moradores do Lira. Durante reunião com as 
lideranças da comunidade, me relataram a insegurança em que está, não apenas no Lira, 
mas na Madre Deus, e os demais bairros em volta. E os moradores, diante de tantas 
propagandas que o governador faz com viaturas, com mais policiais, não entendem por 
que a segurança não chega aqui. Não queremos segurança só na propaganda, ela tem 
que estar nas ruas, nos bairros, coibindo o crime e no Lira o Estado não tem feito”, 
explicou Andrea. 
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A parlamentar também entrou com uma Indicação cobrando da Secretaria de Estado da 
Educação a reforma total da Unidade Integrada Sousândrade, que recebeu a visita da 
deputada Andrea na semana passada. 
 
“Já entrei com a representação no Ministério Público e aguardo medidas urgente do 
órgão, antes que ocorra qualquer tragédia. Tem um andar inteiro interditado por causa 
de problemas como infiltração e rachaduras. A escola está inabitável, situação de 
calamidade. Por isso, diretamente ao Secretário Felipe Camarão, estou indicando essa 
reforma em caráter emergencial”, disse a deputada. 
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Wellington destaca ações ajuizadas pela OAB em SE e no PI contra apreensão de veículos 
por débito de IPVA 

 
Wellington diz que número de ações contra apreensão de veículos 
por dívida de IPVA só cresce 
 

O deputado estadual progressista Wellington do do Curso utilizou a tribuna da 
Assembleia Legislativa do Maranhão para fazer referência ao posicionamento da Ordem 
dos Advogados do Brasil dos Estados de Sergipe e Piauí que também ingressaram com 
Ação Civil Pública para impedir a apreensão de veículos pelo não pagamento de IPVA. O 
deputado Wellington, que luta contra essa ilegalidade, já formalizou representação ao 
Ministério Público do Maranhão, solicitando que a promotoria ajuíze Ação com pedido 
de liminar objetivando a suspensão da apreensão de veículos pelo não pagamento do 
IPVA. 
 
Segundo a Constituição Federal, é vedada a utilização de tributos para efeitos de confisco 
pelo Estado, sendo esse o fundamento do Projeto de Lei 99/2017, de autoria do 
deputado Wellington, que dispõe sobre a proibição de veículos por não pagamento do 
IPVA. 
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Veículos apreendidos em blitz de trânsito no Maranhão amontoados em pátio, na BR-135 
 

“Só cresce o número de ações na Justiça que buscam coibir a apreensão irregular de 
veículos pelo não pagamento do IPVA, já que o Estado possui outros meios legítimos 
para a cobrança de tributos, a exemplo da inscrição em dívida ativa e a execução fiscal”, 
informa Wellington. 
 

 
Blitz de trânsito continuam apreendendo veículos que apresentem débitos de IPVA 

 
O parlamentar diz já ter formalizado representação no Ministério Público, OAB e 
Defensoria Pública com o intuito de garantir o direito fundamental à propriedade do 
trabalhador maranhense. “Em diversos estados brasileiros, já foram ajuizadas ações e 
agora também a OAB dos estados de Sergipe e Piauí. Recentemente, a Justiça do Rio de 
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Janeiro concedeu liminar proibindo essa inconstitucionalidade. É importante que o 
Ministério Público, a OAB e a Defensoria Pública do Maranhão também se posicionem 
contra essa inconstitucionalidade, principalmente por se tratar de direitos e garantias da 
população”, defende. 
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Deputado destaca preocupação da Prefeitura de São Luís com tratamento de resíduo 
sólido 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) voltou a ocupar a tribuna da Assembleia Legislativa, 
na manhã de terça-feira (27), para ressaltar a entrega do décimo Ecoponto pela 
Prefeitura de São Luís, no bairro do Anil, ocorrido na segunda-feira (26). O parlamentar 
enalteceu a gestão do prefeito Edivaldo Holanda Júnior (PDT) por cumprir a lei federal 
que instituiu a Política Nacional de Resíduos Sólidos. 
 
“Em tempo em que o meio ambiente e a destinação adequada dos resíduos tem sido 
uma preocupação em todo o país e em nível mundial, São Luís tem sido destacado 
nacionalmente no cumprimento do que determina a Lei nº 12.305/2010 que trata da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos”, explicou. 
 
De acordo com o parlamentar, “esta é uma visão altamente importante do gestor 
voltada para manter a cidade a níveis sustentáveis e dignos da sua família, da sua 
comunidade, desta sociedade”. Ele disse que o prefeito anunciou mais dez Ecopontos, 
até o final do ano, totalizando 20 unidades. 
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Edivaldo Holanda fez um alerta à população: “Então, para que a comunidade possa em 
vez de descartar irregularmente sofás velhos, geladeiras, restos de material de 
construção no meio de avenidas, nas calçadas, possa fazê-lo usando estes Ecopontos. 
São pouquíssimas as capitais do Brasil que estão operando, com esse equipamento 
importantíssimo e previsto na Lei nº 10.305”, afirmou. 
 
“Com a inauguração do equipamento no Anil, a Prefeitura de São Luís ampliou para 91 o 
número de bairros atendidos pela política de implantação de Ecopontos, totalizando 
cerca de 350 mil pessoas beneficiadas, portanto, 30% da população da capital, pois, além 
do lugar em que estão localizados os Ecopontos, atendem também aos bairros que estão 
em um raio de dois quilômetros do seu entorno”, relatou. 
 
Edivaldo Holanda frisou que mais de 11 mil toneladas de materiais recicláveis, entulhos 
e outros resíduos que eram descartados irregularmente nas ruas da cidade, causando 
prejuízos à população, já foram recebidos nos Ecopontos que estão em pleno 
funcionamento em São Luís. “Há de se ter uma campanha e a Prefeitura prepara essa 
campanha para que a comunidade possa se habituar, se aculturar, usar esses 
equipamentos para que a cidade possa estar limpa. Lamentavelmente, o que se vê, 
mesmo com o Ecoponto na comunidade, é o material sendo jogado na calçada, na 
avenida. Isso é lamentável. O prefeito Edivaldo Júnior entende que uma campanha 
deverá ser feita para que as pessoas possam ajudar, fazer a sua parte, dar as mãos e 
juntos mantermos a cidade de São Luís cada vez mais limpa”, garantiu. 
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Graça Paz destaca atuação de Roberto Rocha 

 
 
Em sessão desta segunda-feira (26), na Assembléia Legislativa a deputada Graça Paz 
(PSL) destacou a entrega, pelo senador Roberto Rocha (PSDB-MA), de máquinas e 
equipamentos agrícolas às comunidades rurais dos municípios de Governador Archer, 
Governador Luiz Rocha, Presidente Dutra e Dom Pedro. Os equipamentos são adquiridos 
via Codevasf por meio de emendas individuais e de bancada do senador. 
 
A deputada, que acompanhou Roberto Rocha nas comunidades beneficiadas, também 
registrou a entrega de um veículo novo, que fará o transporte de crianças atendidas pela 
Fundação Pestalozzi, de Codó. 
 
Graça Paz enfatizou que foram entregues kits para pescaria, agricultura, barracas de 
feiras, trator e caminhões para as comunidades trabalharem nas suas terras. Em 
Governador Luiz Rocha, Graça Paz, Roberto Rocha e o deputado federal Hildo Rocha 
foram homenageados com títulos de cidadania. 
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A deputada destacou que a Van, com 16 lugares, doada para a Fundação Pestalozzi, irá 
comportar confortavelmente as crianças da instituição. 
 
“É assim que trabalha o senador Roberto Rocha, com as emendas parlamentares 
colocadas na Codevasf e também com recursos federais que ele está buscando. Louvo a 
atitude do senador pelo seu trabalho desenvolvido em todo o Maranhão”, finalizou 
Graça Paz. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=xpiw6DqPMCo
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“O governador calou mais um Conselho”, diz Braide sobre MP do Fundo de Habitação 

 
 
O deputado Eduardo Braide criticou da tribuna, nesta terça-feira (27), a Medida 
Provisória (MP) 270/2018 que alterou o Fundo Estadual de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano. Com a MP, foram retirados do Conselho do Fundo Estadual de Habitação: os 
três representantes de organizações populares de pró-moradia de regiões distintas do 
Maranhão; o representante de uma faculdade ligada a área habitacional, além de um 
representante do Poder Legislativo. 
 
“A maldade não parou por aí. Não satisfeito em mexer na composição do Conselho, o 
governador retirou como intervenientes, os responsáveis por acompanhar a aplicação 
dos recursos do Fundo Estadual de Habitação: municípios do Estado do Maranhão; 
Fundos Habitacionais municipais; as cooperativas habitacionais; as associações 
comunitárias; as fundações; os sindicatos. Retirou também instituições de previdência 
privada, empresas da construção civil e incorporadoras de empreendimentos 
imobiliários que trabalham na área para discutir a aplicação dos recursos. Mais do que 
isso: ele retirou a necessidade de prestar informações ao conselho gestor do Fundo e a 
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obrigatoriedade de prestação de contas daquilo que se faz com recursos do fundo para 
o conselho gestor”, denunciou. 
 
Mais cedo, durante a reunião da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ), o 
deputado Eduardo Braide apresentou uma emenda à MP 270/2018. 
 
“A emenda que apresentei é justamente para que a Assembleia corrija as injustiças que 
o governador Flávio Dino cometeu ao editar mais uma de suas muitas medidas 
provisórias. Medidas que excluem dos centros de discussões, atores fundamentais. 
Neste caso, representantes importantes do Conselho do Fundo Estadual de Habitação, 
que precisam participar dessas discussões. Já algum tempo vemos o desmonte dos 
conselhos de controle social por parte do governador. Onde já viu se retirar organizações 
populares de pró-moradia, sindicatos e até associações comunitárias que estavam no 
Conselho desde 2003? A emenda que apresentamos é clara: só queremos a sociedade 
civil de volta ao conselho”, afirmou o parlamentar. 
 
Ao fim do discurso, o deputado disse esperar que a Assembleia Legislativa corrija essa 
arbitrariedade do Governo do Estado. 
 
“As medidas provisórias do governador só têm servido para retirar direitos e desta vez 
ele calou mais um Conselho. Mas ainda tenho a esperança de que a Assembleia 
Legislativa fará jus ao seu papel de evitar abusos por parte do Poder Executivo, 
aperfeiçoar e melhorar as medidas enviadas para esta Casa. Tenho certeza que é isso 
que acontecerá com a aprovação da emenda que apresentei hoje na CCJ. A sociedade 
civil tem o direito de participar de qualquer área, sobretudo da habitação”, finalizou 
Eduardo Braide. 
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Deputados enaltecem presidência de Othelino Neto na AL 

Do blog do Djalma Rodrigues 
 

 
 
A performance do deputado Othelino Neto (PC do B), como presidente da Assembleia 
Legislativa, vem agradando tanto a governistas como oposicionistas. Ele assumiu 
interinamente o comando do Legislativo Estadual ainda no ano passado, por conta do 
agravamento do estado de saúde do então presidente, Humberto Coutinho, que faleceu 
no dia primeiro de janeiro desde ano. 
 
Com o falecimento de Coutinho, Othelino Neto, que era o 1º vice-presidente, foi 
efetivado na presidência em 4 de janeiro. Suas ações políticas e administrativas estão 
sendo consideradas firmes e democráticas por parte de seus pares. 
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De acordo com o deputado Léo Cunha (PTC), “a atuação de Othelino Neto merece 
elogios sob todos os aspectos. Ele surpreendeu pela serenidade na condução dos 
trabalhos, pela sua larga visão, apesar de ser muito jovem e por estabelecer parâmetros 
democráticos, sem dispensar tratamento diferenciado a ninguém”. 
 
Conforme o deputado Zé Inácio (PT), Othelino Neto se traduz como uma excelente 
surpresa. “Ele tem tratado todos os colegas com muito respeito, muito diálogo. E esse 
tratamento é dispensado não só aos deputados da base governista, da qual faz parte, 
mas também aos parlamentares oposicionistas. Ele faz a casa se movimentar de forma 
dinâmica, dando apoio às comissões e a todos os componentes do Legislativo 
Maranhense”. 
 

 
 
Sob a ótica do deputado César Pires (PEN), Othelino Neto vem se destacando como um 
bom administrador. “Ele ganhou experiência no ano passado, quando assumiu por 
diversas vezes em lugar do Humberto Coutinho. Esteve conosco aqui na planície e agora 
está no planalto, e vem se saindo muito bem na condução da direção do nosso 
Legislativo. Não faz distinção entre parlamentar do governo e nem da oposição, embora 
saibamos que tem suas convicções políticas. Seu trabalho é louvável”, assinalou. 
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Edvaldo Holanda (PTC) – “É um deputado muito jovem, que vem mostrando 
competência muito antes de chegar a esta casa, seja em assessorias, ou em secretarias 
do Estado e do município. Chegou aqui e mostra-se muito à vontade, recebendo e 
fazendo visitas e outros órgãos. Tem desempenhado um trabalho admirável. É uma 
grande esperança, não só para este poder, mas para o futuro do Maranhão”. 
 
Rafael Leitoa (PDT) – “ A administração do presidente Othelino Neto é proveitosa, 
democrática e extremamente salutar. É um jovem político que vem mostrando muita 
maturidade pelo cargo que ocupa e sua atuação recebe pleno apoio de todos nós. Ele 
vem se transformando numa verdadeira unanimidade entre os componentes da 
Assembleia Legislativa. 
 

 
 
Roberto Costa (MDB) –“Othelino já vinha ajudando o nosso saudoso Humberto 
Coutinho. Com a morte do Humberto ele assumiu dando continuidade ao trabalho dele. 
Mas já tinha uma experiência como secretário de Estado, secretário municipal e vem 
colocando sua experiência a serviço deste poder. Eu fui o autor da proposta que permitiu 
que concorresse à presidência após a morte do Humberto. Não me arrependo. Suas 
ações são corajosas, a exemplo da extinção da auxílio-moradia, que foi uma iniciativa 
que cortou na própria carne e isso teve ampla repercussão. É uma medida que foi de 
encontro às aspirações populares. Vem se conduzindo como um autêntico líder, um 
grande companheiro”. 
 
Cabo Campos (DEM) –“É uma grata surpresa o deputado Othelino na presidência da 
Assembleia. Apesar da pouca idade, é um homem centrado no trabalho que executa. 
Tem administrado de maneira correta. A democracia pulsa em toda sua plenitude aqui 
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nesta casa sob o comando dele. Muito admirável a sua gestão. Tem praticamente a 
unanimidade de seus pares. Mostra grande experiência, embora seja um político muito 
jovem”. 
 

 
 
Rogério Cafeteira (PSB-Líder do Governo) – “Olha, temos que analisar desde quando o 
deputado Othelino Neto era vice-presidente desta Casa, sob a presidência do saudoso 
Humberto Coutinho. Sempre exerceu, de forma interina, a direção deste Parlamento 
acatando às determinações do titular, mesmo com ele convalescendo. Agora, de forma 
democrática e republicana, vem executando um excelente trabalho. Vem se 
comportando de forma exemplar. Tem mostrado sabedoria e respeito com relação ao 
alinhamento partidário e ideológico de cada um. Atua como autêntico magistrado 
Mostra muita sabedoria, o deputado Othelino”. 
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Deputado Roberto Costa agradece ao secretário Felipe Camarão por reformas em 
escolas em Bacabal e São Luís 

 
 
O deputado Roberto Costa (MDB) usou a tribuna na sessão desta terça-feira (27), para 
agradecer o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão sobre a reforma do 
Colégio (CAIC), em Bacabal e da escola Jocelio Costa, no bairro Madre Deus, em São Luís. 
 
“Há dois meses tivemos uma luta lá na cidade de Bacabal que foi a questão da reforma 
do Colégio CAIC, que fica na Frei Solano, uma escola que está desativada, mas que tem 
um papel fundamental na reconstrução da nossa cidade e dos jovens daquela região. E 
por meio do Secretário Felipe Camarão, ele anunciou a reforma do CAIC e também vai 
transformar a escola em tempo integral”, destacou. 
 
Em relação à escola Giorceli Costa, no bairro da Madre Deus, o deputado Roberto Costa 
contou que a escola seria fechada, em função de o prédio pertencer à Federação das 
Indústrias, que já tinha solicitado a devolução do local. “Nós convocamos o Felipe 
Camarão para uma reunião com a comunidade da Madre Deus. E lá, o Felipe foi muito 
solícito e a sua sensibilidade de educador fez com ele tomasse a decisão de voltar e fazer 
um compromisso com a comunidade da Madre Deus e manter o Giorceli Costa 
reaberto”. 
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Roberto Costa afirmou que o secretário Felipe Camarão garantiu a reforma da estrutura, 
Giorceli Costa, e que mais de 500 crianças, não seriam mais transferidas para a unidade 
escolar, Sousândrade. “Com a decisão do Conselho Escolar, com a decisão da 
comunidade, o Felipe compreendeu a necessidade de manter o Giorceli aberto e fez a 
reforma. E hoje nós temos o Colégio Giorceli Costa funcionando na Madre Deus”. 
 
Segundo Roberto Costa, o secretário Felipe Camarão comunicou, também, a reforma da 
escola Sousândrade. “O Sousândrade está em uma situação muito difícil na sua 
infraestrutura, mas o Secretário Felipe Camarão, com membros da comunidade, decidiu 
fazer essa recuperação e essa reforma do Colégio Sousândrade”. 
 
O deputado Roberto Costa esclareceu as críticas, que o secretário sofreu na última 
semana, em relação à reforma do Colégio Sousândrade. “Inclusive, ele sofreu algumas 
críticas em função dessa reforma, mas eu quero dizer que a reforma não aconteceu 
ainda, em função de uma decisão nossa com a comunidade, porque solicitamos ao 
Secretário Felipe Camarão que iniciasse a reforma primeiro do Giorceli Costa e, logo em 
seguida, o Sousândrade seria também reformado”. 
 
De acordo com o parlamentar, o processo licitatório do Sousândrade já foi retomado e 
foi concluído, no período de 30 dias, a reforma do Colégio Sousândrade será iniciada. 
“Para que possamos entregar àquela comunidade do Lira, à comunidade do Codozinho, 
da Madre Deus, da Macaúba, do Goiabal, uma escola que volte a atender aos anseios 
dos estudantes e dos familiares. Eu como filho daquela comunidade, também fico muito 
feliz pela iniciativa do Secretário Felipe Camarão que nenhum momento se escondeu da 
comunidade. Em todos os momentos que procurei o Felipe Camarão, tanto para resolver 
o problema do CAIC de Bacabal, como do Colégio Giorceli Costa e do Sousândrade, ele 
foi extremamente solícito e sempre se colocou à disposição para solucionar todos esses 
problemas”. 
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Deputado do MDB elogia educação do governo Flávio e desmascara factoides de colega 
de partido 

 
 
O deputado Roberto Costa (MDB) usou a tribuna na sessão desta terça-feira (27), para 
agradecer o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão sobre a reforma do 
Colégio (CAIC), em Bacabal e da escola Jocelio Costa, no bairro Madre Deus, em São Luís. 
A fala do emedebista desmascara factoides criados por Andrea Murad (MDB), sua colega 
de partido, sobre a educação do Maranhão. 
 
“Há dois meses tivemos uma luta lá na cidade de Bacabal que foi a questão da reforma 
do Colégio CAIC, que fica na Frei Solano, uma escola que está desativada, mas que tem 
um papel fundamental na reconstrução da nossa cidade e dos jovens daquela região. E 
por meio do Secretário Felipe Camarão, ele anunciou a reforma do CAIC e também vai 
transformar a escola em tempo integral”, destacou. 
 
Segundo Roberto Costa, o secretário Felipe Camarão comunicou, também, a reforma da 
escola Sousândrade, utilizada politicamente por Andrea Murad para atacar o governo. 
“O Sousândrade está em uma situação muito difícil na sua infraestrutura, mas o 
Secretário Felipe Camarão, com membros da comunidade, decidiu fazer essa 
recuperação e essa reforma do Colégio Sousândrade”, explicou. 
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O deputado Roberto Costa esclareceu as críticas que o secretário sofreu na última 
semana, em relação à reforma do Colégio Sousândrade. “Inclusive, ele sofreu algumas 
críticas em função dessa reforma, mas eu quero dizer que a reforma não aconteceu 
ainda, em função de uma decisão nossa com a comunidade, porque solicitamos ao 
secretário Felipe Camarão que iniciasse a reforma primeiro do Giorceli Costa e, logo em 
seguida, o Sousândrade seria também reformado”, esclareceu o deputado. 
 
De acordo com o parlamentar, o processo licitatório do Sousândrade já foi retomado e 
foi concluído. No período de 30 dias a reforma do Colégio Sousândrade será iniciada. 
 
“Para que possamos entregar àquela comunidade do Lira, à comunidade do Codozinho, 
da Madre Deus, da Macaúba, do Goiabal, uma escola que volte a atender aos anseios 
dos estudantes e dos familiares. Eu como filho daquela comunidade, também fico muito 
feliz pela iniciativa do secretário Felipe Camarão que nenhum momento se escondeu da 
comunidade. Em todos os momentos que procurei o Felipe Camarão, tanto para resolver 
o problema do CAIC de Bacabal, como do Colégio Giorceli Costa e do Sousândrade, ele 
foi extremamente solícito e sempre se colocou à disposição para solucionar todos esses 
problemas”, finalizou. 
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Deputados destacam como positiva atuação de Othelino na presidência 

A performance do deputado Othelino Neto (PC do B), como presidente da Assembleia 
Legislativa, vem agradando tanto a governistas como oposicionistas. Ele assumiu 
interinamente o comando do Legislativo Estadual ainda no ano passado, por conta do 
agravamento do estado de saúde do então presidente, Humberto Coutinho, que faleceu 
no dia primeiro de janeiro desde ano. 
 
Com o falecimento de Coutinho, Othelino Neto, que era o 1º vice-presidente, foi 
efetivado na presidência em 4 de janeiro. Suas ações políticas e administrativas estão 
sendo consideradas firmes e democráticas por parte de seus pares. 
 

 
 
De acordo com o deputado Léo Cunha (PTC), “a atuação de Othelino Neto merece 
elogios sob todos os aspectos. Ele surpreendeu pela serenidade na condução dos 
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trabalhos, pela sua larga visão, apesar de ser muito jovem e por estabelecer parâmetros 
democráticos, sem dispensar tratamento diferenciado a ninguém”. 
 
Conforme o deputado Zé Inácio (PT), Othelino Neto se traduz como uma excelente 
surpresa. “Ele tem tratado todos os colegas com muito respeito, muito diálogo. E esse 
tratamento é dispensado não só aos deputados da base governista, da qual faz parte, 
mas também aos parlamentares oposicionistas. Ele faz a casa se movimentar de forma 
dinâmica, dando apoio às comissões e a todos os componentes do Legislativo 
Maranhense”. 
 
Sob a ótica do deputado César Pires (PEN), Othelino Neto vem se destacando como um 
bom administrador. “Ele ganhou experiência no ano passado, quando assumiu por 
diversas vezes em lugar do Humberto Coutinho. Esteve conosco aqui na planície e agora 
está no planalto, e vem se saindo muito bem na condução da direção do nosso 
Legislativo. Não faz distinção entre parlamentar do governo e nem da oposição, embora 
saibamos que tem suas convicções políticas. Seu trabalho é louvável”, assinalou. 
 

 
 
Edvaldo Holanda (PTC) – “É um deputado muito jovem, que vem mostrando 
competência muito antes de chegar a esta casa, seja em assessorias, ou em secretarias 
do Estado e do município. Chegou aqui e mostra-se muito à vontade, recebendo e 
fazendo visitas e outros órgãos. Tem desempenhado um trabalho admirável. É uma 
grande esperança, não só para este poder, mas para o futuro do Maranhão”. 
 
Rafael Leitoa (PDT) – “ A administração do presidente Othelino Neto é proveitosa, 
democrática e extremamente salutar. É um jovem político que vem mostrando muita 
maturidade pelo cargo que ocupa e sua atuação recebe pleno apoio de todos nós. Ele 
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vem se transformando numa verdadeira unanimidade entre os componentes da 
Assembleia Legislativa. 
 

 
 
Roberto Costa (MDB) –“Othelino já vinha ajudando o nosso saudoso Humberto 
Coutinho. Com a morte do Humberto ele assumiu dando continuidade ao trabalho dele. 
Mas já tinha uma experiência como secretário de Estado, secretário municipal e vem 
colocando sua experiência a serviço deste poder. Eu fui o autor da proposta que permitiu 
que concorresse à presidência após a morte do Humberto. Não me arrependo. Suas 
ações são corajosas, a exemplo da extinção da auxílio-moradia, que foi uma iniciativa 
que cortou na própria carne e isso teve ampla repercussão. É uma medida que foi de 
encontro às aspirações populares. Vem se conduzindo como um autêntico líder, um 
grande companheiro”. 
 
Cabo Campos (DEM) –“É uma grata surpresa o deputado Othelino na presidência da 
Assembleia. Apesar da pouca idade, é um homem centrado no trabalho que executa. 
Tem administrado de maneira correta. A democracia pulsa em toda sua plenitude aqui 
nesta casa sob o comando dele. Muito admirável a sua gestão. Tem praticamente a 
unanimidade de seus pares. Mostra grande experiência, embora seja um político muito 
jovem”. 
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Rogério Cafeteira (PSB-Líder do Governo) – “Olha, temos que analisar desde quando o 
deputado Othelino Neto era vice-presidente desta Casa, sob a presidência do saudoso 
Humberto Coutinho. Sempre exerceu, de forma interina, a direção deste Parlamento 
acatando às determinações do titular, mesmo com ele convalescendo. Agora, de forma 
democrática e republicana, vem executando um excelente trabalho. Vem se 
comportando de forma exemplar. Tem mostrado sabedoria e respeito com relação ao 
alinhamento partidário e ideológico de cada um. Atua como autêntico magistrado 
Mostra muita sabedoria, o deputado Othelino”. 
 
Levy Pontes (PC do B) – “Avalio o deputado Othelino Neto pelo seu DNA. Seu avô e seu 
pai, os saudosos jornalistas Othelino Nova Alves e Othelino Filho, foram profissionais que 
se destacaram em defesa das liberdades, que travaram o bom combate. O avô, por sinal, 
tombou assassinado em defesa de seus ideais. Agora, vejo esse jovem parlamentar 
comandando a Assembleia Legislativa do Maranhão, com a experiência que adquiriu 
como secretário de Estado e outras funções exercidas. Como vice-presidente atuou com 
muita competência e humildade. Agora, exerce um trabalho que se destaca pela 
serenidade, estabeleceu a paz, é um grande presidente”. 
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Sérgio Frota (PSDB) –“ O Othelino já vinha assumindo a presidência, com os problemas 
de saúde enfrentados pelo Humberto Coutinho, nosso saudoso ex-presidente. Suas 
ações são democráticas, são transparentes. O governo tem uma base muito forte aqui 
na Casa, mas ele vem estabelecendo um trabalho de fortalecimento do nosso Legislativo. 
Ele vem prestigiando os colegas, independentemente de cores ideológicas e partidárias. 
Não tenho nada o que reclamar do trabalho do Othelino como presidente”. 
 
Fábio Braga (SD) – “ Com a morte do Humberto Coutinho, ele soube manter a eficiência 
da Casa, manter a tranquilidade, em todas as áreas, como no fortalecimento das 
comissões, realizações das audiências, encaminhamentos de propostas e o bom 
relacionamento com outros instância de poder, além do atendimento ao povo. Ele está 
sabendo se conduzir com extrema competência, com muita sabedoria, embora sendo 
um político muito jovem”. 
 
Deputado Paulo Neto (DEM) –“O deputado Othelino nos surpreendeu, por ser um jovem 
político, detentor de apenas 2 mandatos, mas que vem se comportando como se fosse 
um veterano. Sob seu comando, ele vem estabelecendo a paz e a harmonia aqui na Casa. 
Tem desenvoltura, tem sensibilidade e muito conhecimento político, conseguindo 
aglutinar forças para manter um trabalho que transforma a Assembleia numa casa de 
paz, numa casa de harmonia. Ele tem aprovação quase unânime entre seus colegas. É 
uma alta competência”. 
 
Bira do Pindaré (PSB) - “Na realidade, não me surpreende muito a performance do 
deputado Othelino Neto, ele sempre mostrou posições firmes, na aprovação de 
propostas polêmicas, como foi a extinção do auxílio-moradia, que é uma pauta nacional, 
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e ele conseguiu número suficiente para aprovar a matéria. Estivemos juntos na bancada 
de oposição no governo anterior e hoje estamos junto na bancada de apoio ao 
governador Flávio Dino. A atuação do presidente Othelino é diferenciada, ele vem 
conseguindo êxito e apoio e espero que continue com o mesmo desempenho”. 
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Roberto Costa e Felipe Camarão mostram que oposição e situação podem agir pelo bem 
comum 

 
Roberto Costa e Felipe Camarão: oposição e situação pelo bem comum 

 
Não há cenário político dinâmico e produtivo sem o embate entre situação e oposição. 
E quando se dá sem agressões nem xingamentos, esse confronto de princípios e ideias, 
que via de regra ganha forma de denúncias e acusações, ganha legitimidade quando os 
contrários se juntam pelo bem comum. Um exemplo dessa boa ação política foi iniciada 
nas primeiras semanas do ano e teve desfecho ontem, na tribuna da Assembleia 
Legislativa, onde o deputado Roberto Costa (MDB), fez um discurso elogiando uma ação 
do Governo do Estado por meio do secretário de Educação, Felipe Camarão. Outro 
exemplo se deu em Bacabal, também por intermédio de Roberto Costa. 
 
Aconteceu o seguinte: a Escola Giorceli Costa, na Madre Deus, seria desativada porque 
a Fiema, dona do prédio que abriga cerca de 500 crianças, cobrou a devolução. Nesse 
caso, os seus alunos seriam deslocados para o Colégio Sousândrade. O deputado Roberto 
Costa foi ao secretário Felipe Camarão, relatou-lhe o drama e propôs que eles fossem 
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juntos reunir-se com a comunidade para discutir o problema e encontrar soluções. O 
secretário atendeu prontamente a solicitação do deputado oposicionista. 
 
Na reunião, realizada na semana passada, ficou claro que o problema era bem mais 
grave. E depois de longa discussão, o secretário Felipe Camarão anunciou sua decisão: 
não desativaria o Colégio Giorceli Costa para devolver o prédio à Fiema. Ao contrário, 
reformaria a unidade escolar sem desativá-la.  Foi mais longe ao decidir que o Colégio 
Sousândrade, que atende às comunidades Madre Deus, Lira, Codozinho e Goiabal, e está 
funcionando em situação precária, passará por uma ampla reforma pedido da 
comunidade da Madre Deus. E mais: a reforma do Colégio Giorceli Costa já foi concluída 
e a do Colégio Sousândrade já foi licitada e as obras serão iniciadas no máximo em um 
mês. Assim, a reunião que tinha por objetivo resolver o problema de uma escola, 
resultou na solução maior de restauração de duas unidades escolares de importância 
fundamental para a região da Madre Deus. 
 
Roberto Costa também destacou o atendimento do secretário Felipe Camarão ao seu 
pedido para reativar um Caic em Bacabal, localizado na avenida Frei Solano, numa área 
onde não há escola de ensino médio daquela cidade. De acordo com o que foi decidido, 
a Secretaria de Educação não apenas vai reformar o Caic de Bacabal, como também vai 
transformá-la numa escola de tempo integral. 
 
– Quero registrar aqui a maneira correta e eficiente como fomos atendidos pelo 
secretário Felipe Camarão. Eu como filho da Madre deus, fico muito feliz pela iniciativa 
do secretário Felipe Camarão, que em nenhum momento se escondeu da comunidade, 
se escondeu do Conselho Escolar. Em todos os momentos que procurei o Felipe 
Camarão, tanto para resolver o problema do CAIC de Bacabal, como do Colégio Giorceli 
Costa e do Sousândrade, ele foi extremamente solícito e sempre se colocou à disposição 
para solucionar todos esses problemas. Inclusive reconhecendo a necessidade de 
reforma dessas escolas. Então, eu não poderia, de forma nenhuma, principalmente neste 
momento em que houve algumas críticas em relação ao Colégio Sousândrade, não 
poderia fugir também da minha responsabilidade e dizer que todas as decisões tomadas 
em relação a essas escolas foram discutidas com a comunidade, com a minha 
participação, e com o secretário Felipe Camarão, que em todos os momentos tomou a 
posição da comunidade – discursou o oposicionista Roberto Costa. 
 
São Luís, 28 de Março de 2018. 
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Deputados avaliam os quase três meses de gestão de Othelino na presidência da AL 

A performance do deputado Othelino Neto (PC do B), como presidente da Assembleia 
Legislativa, vem agradando tanto a governistas como oposicionistas. Ele assumiu 
interinamente o comando do Legislativo Estadual ainda no ano passado, por conta do 
agravamento do estado de saúde do então presidente, Humberto Coutinho, que faleceu 
no dia primeiro de janeiro desde ano. Com o falecimento de Coutinho, Othelino Neto, 
que era o 1º vice-presidente, foi efetivado na presidência em 4 de janeiro. Suas ações 
políticas e administrativas estão sendo consideradas firmes e democráticas por parte de 
seus pares. 
 

 
 
De acordo com o deputado Léo Cunha (PTC), “a atuação de Othelino Neto merece 
elogios sob todos os aspectos. Ele surpreendeu pela serenidade na condução dos 
trabalhos, pela sua larga visão, apesar de ser muito jovem e por estabelecer parâmetros 
democráticos, sem dispensar tratamento diferenciado a ninguém”. 
 
Conforme o deputado Zé Inácio (PT), Othelino Neto se traduz como uma excelente 
surpresa. “Ele tem tratado todos os colegas com muito respeito, muito diálogo. E esse 
tratamento é dispensado não só aos deputados da base governista, da qual faz parte, 
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mas também aos parlamentares oposicionista. Ele faz a casa se movimentar de forma 
dinâmica, dando apoio às comissões e a todos os componentes do Legislativo 
Maranhense”. 
 

 
 
Sob a ótica do deputado César Pires (PEN), Othelino Neto vem se destacando como um 
bom administrador. “Ele ganhou experiência no ano passado, quando assumiu por 
diversas vezes em lugar do Humberto Coutinho. Esteve conosco aqui na planície e agora 
está no planalto, e vem se saindo muito bem na condução da direção do nosso 
Legislativo. Não faz distinção entre parlamentar do governo e nem da oposição, embora 
saibamos que tem suas convicções políticas. Seu trabalho é louvável”, assinalou. 
 

 
 



 

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 

 
 
Edvaldo Holanda (PTC) – “É um deputado muito jovem, que vem mostrando 
competência muito antes de chegar a esta casa, seja em assessorias, ou em secretarias 
do Estado e do município. Chegou aqui e mostra-se muito à vontade, recebendo e 
fazendo visitas e outros órgãos. Tem desempenhado um trabalho admirável. É uma 
grande esperança, não só para este poder, mas para o futuro do Maranhão”. 
 

 
 
Rafael Leitoa (PDT) – “ A administração do presidente Othelino Neto é proveitosa, 
democrática e extremamente salutar. É um jovem político que vem mostrando muita 
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maturidade pelo cargo que ocupa e sua atuação recebe pleno apoio de todos nós. Ele 
vem se transformando numa verdadeira unanimidade entre os componentes da 
Assembleia Legislativa. 
 

 
 
Roberto Costa (MDB) –“Othelino já vinha ajudando o nosso saudoso Humberto 
Coutinho. Com a morte do Humberto ele assumiu dando continuidade ao trabalho dele. 
Mas já tinha uma experiência como secretário de Estado, secretário municipal e vem 
colocando sua experiência a serviço deste poder. Eu fui o autor da proposta que permitiu 
que concorresse à presidência após a morte do Humberto. Não me arrependo. Suas 
ações são corajosas, a exemplo da extinção da auxílio-moradia, que foi uma iniciativa 
que cortou na própria carne e isso teve ampla repercussão. É uma medida que foi de 
encontro às aspirações populares. Vem se conduzindo como um autêntico líder, um 
grande companheiro”. 
 

 
 
Cabo Campos (DEM) –“É uma grata surpresa o deputado Othelino na presidência da 
Assembleia. Apesar da pouca idade, é um homem centrado no trabalho que executa. 
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Tem administrado de maneira correta. A democracia pulsa em toda sua plenitude aqui 
nesta casa sob o comando dele. Muito admirável a sua gestão. Tem praticamente a 
unanimidade de seus pares. Mostra grande experiência, embora seja um político muito 
jovem”. 
 

 
 
Rogério Cafeteira (PSB-Líder do Governo) – “Olha, temos que analisar desde quando o 
deputado Othelino Neto era vice-presidente desta Casa, sob a presidência do saudoso 
Humberto Coutinho. Sempre exerceu, de forma interina, a direção deste Parlamento 
acatando às determinações do titular, mesmo com ele convalescendo. Agora, de forma 
democrática e republicana, vem executando um excelente trabalho. Vem se 
comportando de forma exemplar. Tem mostrado sabedoria e respeito com relação ao 
alinhamento partidário e ideológico de cada um. Atua como autêntico magistrado 
Mostra muita sabedoria, o deputado Othelino”. 
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Levy Pontes (PC do B ) – “Avalio o deputado Othelino Neto pelo seu DNA. Seu avô e seu 
pai, os saudosos jornalistas Othelino Nova Alves e Othelino Filho, foram profissionais que 
se destacaram em defesa das liberdades, que travaram o bom combate. O avô, por sinal, 
tombou assassinado em defesa de seus ideais. Agora, vejo esse jovem parlamentar 
comandando a Assembleia Legislativa do Maranhão, com a experiência que adquiriu 
como secretário de Estado e outras funções exercidas. Como vice-presidente atuou com 
muita competência e humildade. Agora, exerce um trabalho que se destaca pela 
serenidade, estabeleceu a paz, é um grande presidente”. 
 

 
 
Sérgio Frota (PSDB) –“ O Othelino já vinha assumindo a presidência, com os problemas 
de saúde enfrentados pelo Humberto Coutinho, nosso saudoso ex-presidente. Suas 
ações são democráticas, são transparentes. O governo tem uma base muito forte aqui 
na Casa, mas ele vem estabelecendo um trabalho de fortalecimento do nosso Legislativo. 
Ele vem prestigiando os colegas, independentemente de cores ideológicas e partidárias. 
Não tenho nada o que reclamar do trabalho do Othelino como presidente”. 
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Fábio Braga (SD) – “ Com a morte do Humberto Coutinho, ele soube manter a eficiência 
da Casa, manter a tranquilidade, em todas as áreas, como no fortalecimento das 
comissões, realizações das audiências, encaminhamentos de propostas e o bom 
relacionamento com outros instância de poder, além do atendimento ao povo. Ele está 
sabendo se conduzir com extrema competência, com muita sabedoria, embora sendo 
um político muito jovem”. 
 

 
 
Deputado Paulo Neto (DEM) –“O deputado Othelino nos surpreendeu, por ser um jovem 
político, detentor de apenas 2 mandatos, mas que vem se comportando como se fosse 
um veterano. Sob seu comando, ele vem estabelecendo a paz e a harmonia aqui na Casa. 
Tem desenvoltura, tem sensibilidade e muito conhecimento político, conseguindo 
aglutinar forças para manter um trabalho que transforma a Assembleia numa casa de 
paz, numa casa de harmonia. Ele tem aprovação quase unânime entre seus colegas. É 
uma alta competência”. 
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Bira do Pindaré (PSB) - “Na realidade, não me surpreende muito a performance do 
deputado Othelino Neto, ele sempre mostrou posições firmes, na aprovação de 
propostas polêmicas, como foi a extinção do auxílio-moradia, que é uma pauta nacional, 
e ele conseguiu número suficiente para aprovar a matéria. Estivemos juntos na bancada 
de oposição no governo anterior e hoje estamos junto na bancada de apoio ao 
governador Flávio Dino. A atuação do presidente Othelino é diferenciada, ele vem 
conseguindo êxito e apoio e espero que continue com o mesmo desempenho”. 

 


