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Deputado se pronuncia sobre declaração que causou mal-estar nos blogs de política do 
Maranhão 

 
 
Neste último final de semana, blogs de política maranhense divulgaram declaração do 
deputado Duarte Jr que, em uma palestra com o tema “Educação e Democracia em 
Tempos de Crise”, proferida no XI Congresso Nacional de Direito, realizado pelo IMADEC, 
pediu aos presentes que não lessem blogs. 
 
O comentário rapidamente tomou conta da blogosfera local e alguns blogs chegaram a 
analisar o comentário de Duarte Jr como um ataque a toda a imprensa maranhense. 
“Estava nitidamente me referindo a alguns blogs de política que têm pouca dedicação 
pela verdade objetiva dos fatos e pouco respeito ao interesse público, que são princípios 
internacionais da ética do jornalismo”, avalia Duarte. 
 
Nesta segunda, o deputado foi à plenária e voltou a afirmar que os blogs de política aos 
quais se referiu não representam a totalidade da imprensa maranhense que cumpre a 
função de fazer serem ouvidas as múltiplas vozes da sociedade. 
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Duarte reforçou que reconhece e defende os valores e a função do jornalismo que, 
segundo ele, além de empoderar a sociedade através da informação, é instrumento de 
implementação e fortalecimento de políticas públicas (o próprio deputado diariamente 
participa de um programa radiofônico, onde divulga direitos e responde a perguntas dos 
ouvintes). “Isso é democracia e dou os parabéns aos bons profissionais da comunicação 
local, verdadeiros guerreiros da informação e do duro trabalho do jornalismo em um 
contexto local não muito fácil, já que ainda é reconhecidamente dominado por 
conglomerados midiáticos”, afirmou o deputado. 
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Helena Duailibe destaca sessão solene que marcará o Dia Nacional da Mulher 

 
 
Em pronunciamento na sessão desta segunda-feira (29), a deputada Helena Duailibe 
(Solidariedade) destacou a sessão solene que acontece amanhã (30), às 11h, no Plenário 
Deputado Nagib Haickel, em homenagem ao “Dia Nacional da Mulher”. 
 
Helena Duailibe enfatizou que aquela data foi criada para reforçar o desenvolvimento e 
reeducação social sobre os direitos que as mulheres devem ter na sociedade. Lembrou 
ainda que, ao longo dos anos, as mulheres enfrentaram muitas restrições nas diversas 
sociedades “predominantemente machistas e patriarcais”. 
 
Assim como o Dia Internacional da Mulher, comemorado em 8 de março, o “Dia Nacional 
da Mulher”, 30 de Abril, também homenageia e lembra a luta das mulheres na conquista 
de seus direitos. “Infelizmente, o Dia Nacional da Mulher não é devidamente difundido 
no país. A data acaba por ser ofuscada pelo Dia Internacional da Mulher que, nos últimos 
anos, desviou-se do seu caráter político e passou a ser visto mais como uma data 
comercial”, afirmou a deputada. 
 
Homenagem 
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O Dia Nacional da Mulher foi instituído em 1980, por meio da Lei 6.791, de 9 de junho 
de 1980, como homenagem a Jerônima Mesquita, uma enfermeira brasileira que liderou 
o movimento feminista no Brasil. Jerônima Mesquita foi uma das fundadoras da 
Federação Brasileira pelo Progresso Feminino, em 1922. Junto a um grupo de 
companheiras, fundou o Conselho Nacional das Mulheres do Brasil, em 1947, no Rio de 
Janeiro. Esse Conselho é uma organização cultural, não governamental, que tem por 
objetivo a defesa da condição da mulher. 
 
Jerônima Mesquita também teve uma grande atuação quando da fundação do Promater, 
hospital beneficente para acolher gestantes pobres, e da Associação Cruz Vermelha, que 
lutou contra a fome, a febre amarela e a varíola no início do século XX.  Também foi 
responsável pela fundação do Movimento Bandeirante no Brasil, em 1919, movimento 
esse que foi um reflexo das mudanças ocorridas no decurso da 1ª Guerra Mundial, 
quando a mulher alcançou certa emancipação por ter participado de responsabilidades 
até então reservadas exclusivamente aos homens. Como ela era enfermeira, as suas 
atividades eram essencialmente aulas de primeiros-socorros, enfermagem e 
puericultura. 
 
“Por isso, o Dia Nacional da Mulher marca a data em que nasceu esta líder e icônica 
cidadã. Convido todos para participarem amanhã dessa sessão solene, onde iremos 
destacar não somente o Dia Nacional da Mulher, mas também lembrar de Jerônima, que 
foi quem deu início a essa data tão importante”, finalizou Helena Duailibe. 
 
Cortes na saúde 
 
Helena Duailibe também destacou as homenagens ocorridas semana passada em 
comemoração aos 31 anos da Academia Maranhense de Medicina, que têm à frente o 
doutor José Márcio Soares Leite. 
 
“Foi um momento belíssimo, no qual nós pudemos encontrar grandes profissionais que 
contribuíram para a formação da Academia, dentre eles, o doutor Celso Nunes, que foi 
um dos fundadores, ao lado de nomes ilustres da nossa medicina”, disse Helena Duailibe, 
ressaltando um trecho do discurso do professor doutor José Márcio Leite, onde ele fala 
sobre as manifestações da dívida no campo da saúde. 
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“Para a democracia é fundamental termos uma imprensa livre”, afirma deputado 
Wellington do Curso 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso afirmou que a liberdade de imprensa é 
fundamental para o bom funcionamento da democracia. A fala do parlamentar surge em 
meio a vários atos e opiniões que visam o cerceamento da atuação dos profissionais de 
comunicação que atuam de forma independente. 
 
Wellington do Curso argumenta que para a existência de uma sociedade mais justa, 
necessita, naturalmente possuir livre manifestação, assim como possuir o direito básico 
da informação. 
 
O parlamentar lembra o surgimento de blogs independentes no país abriu uma nova 
fronteira do jornalismo, uma vez que a informação estava concentrada nas mãos dos 
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grande veículos de comunicação tradicionais: jornais impressos, emissoras de televisão 
e rádio. 
 
De acordo com Wellington do Curso, o agente público tem que está preparado para 
receber críticas e que mesmo não concordando com o posicionamento do emissor, a 
livre manifestação é fundamental no processo de consolidação da democracia. Muito 
embora, em alguns momentos ocorram excessos ou publicação de inverdades (fake 
Mees), mas precisam ser esclarecidas restabelecendo a verdade e não silenciando a 
informação por meio de ações judiciais e perseguições, às vezes até patrocinadas com 
dinheiro público. 
 
“Já fui muito hostilizado, prejudicado e até vítima de inverdades, mas nunca processei 
os profissionais da imprensa. Entendo que o uso da Justiça tem sido uma forma de tentar 
amedrontar os profissionais da imprensa. Não vivemos numa ditadura e muito menos 
num estado exceção, onde tentam implantar a ‘república do pensamento único’, com 
demagogia e hipocrisia.”, declarou Wellington. 
 
Na opinião do deputado estadual somente respeita a liberdade da livre manifestação e 
até mesmo a atuação de profissionais como os blogueiros, aqueles que possui espírito 
republicano. 
 
Wellington classifica qualquer tentativa de cercear a atuação ou induzir a censura de 
profissionais da imprensa com um grave atentado a democracia. 
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Othelino terá mandato como presidente renovado pela oposição e situação 

Foi aprovado hoje em primeiro turno o projeto de resolução legislativa que antecipa a a 
eleição da Mesa Diretora da Assembleia com direito à reeleição dos atuais membros da 
Mesa. A renovação do mandato do atual presidente, Othelino Neto (foto abaixo), é 
tranquila, pois ele tem o aval das bancadas de oposição e da situação. 
 

 
 
A votação em segundo turno deve ser feita na próxima sessão de quinta-feira. O que 
garante a reeleição de Othelino Neto é o seu jeito equilibrado e democrático de 
comandar o Legislativo. De autoria do deputado Neto Evangelista, a proposta que 
antecipa o pleito interno deve colocar a eleição para a segunda quinzena de maio com a 
posse prevista para março de 2021. 
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Detinha visita andamento de obras no município de Zé Doca 

A deputada estadual Detinha (PR), acompanhada do seu esposo e deputado federal, 
Josimar Maranhãozinho (PR), esteve no município de Zé Doca, no domingo (28), 
vistoriando o andamento e a entrega de algumas obras em benefício da população. As 
visitas iniciaram pela Escola São Francisco Canindé, que passa por uma reforma 
completa, desde a cobertura até o piso. 
 

 
 
Em seguida, os deputados foram até a obra da construção da Unidade Básica de Saúde 
(UBS) do bairro Vila Nova, que atenderá, também, moradores dos bairros Vila Gusmão e 
Vila Major Corinto. Foram vistoriadas, ainda, as obras de extensão da Av. Stanley Fortes 
Batista, a reforma e ampliação da Secretaria de Saúde, a construção da nova Secretaria 
de Assistência Social e a construção das novas instalações da Secretaria de Educação. 
 
Os parlamentares também estiveram na obra grandiosa do Matadouro Municipal, que 
se tornará o único matadouro totalmente legalizado da região. Uma grande obra que 
também recebeu a visita dos deputados foi a creche do bairro Santa Terezinha, que, além 
do bairro, também atenderá às crianças da Vila do Bec e Vila Barroso. 
 
O domingo encerrou no Estádio Florestão, onde aconteceu a grande final da Copa 
Municipal. Os deputados destacaram os investimentos que estão sendo feitos em Zé 
Doca e as excelentes ações da prefeita Josinha Cunha. 
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“Para a democracia é fundamental termos uma imprensa livre”, afirma deputado 
Wellington do Curso 

O deputado estadual Wellington do Curso afirmou que a liberdade de imprensa é 
fundamental para o bom funcionamento da democracia. A fala do parlamentar surge em 
meio a vários atos e opiniões que visam o cerceamento da atuação dos profissionais de 
comunicação que atuam de forma independente. 
 

 
 
Wellington do Curso argumenta que para a existência de uma sociedade mais justa, 
necessita, naturalmente possuir livre manifestação, assim como possuir o direito básico 
da informação. 
 
O parlamentar lembra o surgimento de blogs independentes no país abriu uma nova 
fronteira do jornalismo, uma vez que a informação estava concentrada nas mãos dos 
grandes veículos de comunicação tradicionais: jornais impressos, emissoras de televisão 
e rádio. 
 
De acordo com Wellington do Curso, o agente público tem que está preparado para 
receber críticas e que mesmo não concordando com o posicionamento do emissor, a 
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livre manifestação é fundamental no processo de consolidação da democracia. Muito 
embora, em alguns momentos ocorram excessos ou publicação de inverdades (fake 
news), mas precisam ser esclarecidas restabelecendo a verdade e não silenciando a 
informação por meio de ações judiciais e perseguições, às vezes até patrocinadas com 
dinheiro público. 
 
“Já fui muito hostilizado, prejudicado e até vítima de inverdades, mas nunca processei 
os profissionais da imprensa. Entendo que o uso da Justiça tem sido uma forma de tentar 
amedrontar os profissionais da imprensa. Não vivemos numa ditadura e muito menos 
num estado exceção, onde tentam implantar a ‘república do pensamento único’, com 
demagogia e hipocrisia.”, declarou Wellington. 
 
Na opinião do deputado estadual somente respeita a liberdade da livre manifestação e 
até mesmo a atuação de profissionais como os blogueiros, aqueles que possui espírito 
republicano. 
 
Wellington classifica qualquer tentativa de cercear a atuação ou induzir a censura de 
profissionais da imprensa com um grave atentado a democracia. 
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A convenção do DEM que consolidou Neto Evangelista… 

Vídeo mostra reflexos do encontro democrata, com a presença do presidente nacional 
ACM Neto, que selou a candidatura do deputado estadual a prefeito de São Luís, com 
forte apoio partidário. 
 

 
 
O vídeo acima é uma edição encaminhada ao blog Marco Aurélio D’Eça, com uma espécie 
de melhores momentos da convenção do partido Democratas, na última sexta-feira, 26, 
em São Luís. 
 
O encontro consolidou a candidatura do deputado estadual Neto Evangelista a prefeito 
de São Luís, reunindo ainda lideranças de vários outros partidos. 
 
O Mais provável é que Evangelista reúna apoios no PDT, no PTB e no Cidadania. 
 
A partir de agora ele tem carta branca para negociar alianças também com PR, PP, 
PCdoB, MDB e PSB, legendas que também pretendem concorrer à prefeitura. 
 
A oficialização da candidatura só ocorrerá em junho do ano que vem. 
 
Mas com o forte apoio do DEM, Neto Evangelista larga na frente… 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7gpvvePY0ak
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Wellington defende a liberdade de expressão e reforça importância dos blogs… 

Deputado estadual diz que a independência das páginas pessoais assinadas por 
jornalistas melhorou a comunicação e reforçou a liberdade de opinião; para ele, tentar 
intimidar blogueiros só revela o autoritarismo de quem tenta. 
 

 
WELLINGTON DO CURSO SAI EM DEFESA DA INDEPENDÊNCIA DOS BLOGS, numa resposta aos ataques de  
Duarte Júnior à imprensa 

 
O deputado estadual Wellington do Curso (PSDB) fez uma forte manifestação de defesa 
da liberdade de expressão e dos jornalistas que assinam blogs independentes. 
 
– Já fui muito hostilizado, prejudicado e até vítima de inverdades, mas nunca processei 
os profissionais da imprensa. Entendo que o uso da Justiça tem sido uma forma de tentar 
amedrontar os profissionais da imprensa – afirmou o parlamentar. 
 
A postagem de Wellington do Curso se dá em meio à polêmica declaração do também 
deputado estadual Duarte Júnior (PCdoB), que pregou boicote aos blogs, que, para ele, 
só publicam matérias pagas.  
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Para Wellington do Curso, as páginas pessoais de jornalistas – também conhecidas por 
blogs, como o blog Marco Aurélio D’Eça – reforçaram a independência do jornalismo e, 
sobretudo, a circulação livre de informações. 
 
– Não vivemos numa ditadura e muito menos num estado exceção, onde tentam 
implantar a ‘república do pensamento único’, com demagogia e hipocrisia – declarou 
Wellington. 
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MPT realizou ação educativa em postos de combustível de São Luís 

 
Deputado Adriano com representantes de órgãos envolvidos na campanha 

 
O Ministério Público do Trabalho do Maranhão (MPT-MA) realizou, na última sexta-feira 
(26), uma ação educativa em postos de combustível de São Luís. A intenção foi 
conscientizar sobre a proibição de postos de combustíveis abastecerem combustível nos 
veículos após ser acionada a trava de segurança da bomba de abastecimento, baseado 
na lei nº 10.647 de autoria do deputado estadual Adriano Sarney (PV). 
 
Representantes dos órgãos envolvidos na campanha reuniram-se às 7h no posto de 
combustível Fernando Casal, na Av. Cajazeiras, em São Luís. E seguiram com a equipe de 
trabalho para outros postos espalhados pela cidade realizando a fixação de adesivos e 
distribuição de revistinhas do Abril Verde e do Benzeno. 
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Adriano dialoga com voluntários sobre a lei de sua autoria que coíbe a emissão descontrolada de benzena 

 
De acordo com a lei, o abastecimento de veículos deve ser até o automático e o 
descumprimento da legislação implica na imposição de multa no valor de R$ 300,00. “O 
benzeno, que é uma substância presente na gasolina, pode causar câncer e outras 
doenças. Ele é prejudicial à saúde humana e ao meio ambiente. E os valores recolhidos 
com as multas para os postos que desobedecem são aplicados em campanhas de 
natureza preventivas na área do meio ambiente”, disse o deputado. 
 
A campanha é uma iniciativa do MPT-MA em parceria com a Superintendência Regional 
do Trabalho e Emprego no Maranhão (SRTb-MA), Centro de Referência em Saúde do 
Trabalhador (Cerest) da Secretaria de Estado da Saúde (SES), Cerest da Secretaria 
Municipal de Saúde (Semus), Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor do 
Maranhão (Procon/MA), Sindicato dos Frentistas do Maranhão (Sinpospetro), Sindicato 
dos Revendedores de Combustíveis do Maranhão (Sindcombustíveis) e Grupo SOS Vida 
Pela Paz no Trânsito. 
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Deputado Adriano participou de ação de conscientização em posto de combustíveis 

 
Estiveram presentes na ação os seguintes representantes: secretário geral Walquim 
Rocha Cruz (Sinpospetro), procuradora do Trabalho e coordenadora a ação, Anya 
Gadelha Diógenes (MPT-MA), o coordenador geral do grupo SOS Vida pela Paz no 
Trânsito Lourival da Cunha Souza, o secretário executivo Marcone Mendes 
(Sindcombustíveis), Luciano Mamede (Cerest Estadual) e Karla Esther Abreu (Cerest 
Regional). 
 
Segundo especialistas, há perda de desempenho e maior emissão de poluentes. A peça 
que filtra os gases do tanque (cânister) fica encharcada, causando a carbonização das 
velas e do sensor de oxigênio e a danificação do catalisador do veículo. Para evitar 
prejuízos ao veículo e à sua saúde, é necessário respeitar o limite da bomba. 
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Aprovado projeto de Resolução que antecipa Eleição da Mesa Diretora da Assembleia 

 
 
A Assembleia Legislativa aprovou, em primeiro turno, projeto de resolução, de autoria 
do deputado Neto Evangelista (DEM), que autoriza a antecipação da eleição para a Mesa 
Diretora da Casa. 
 
O que somente era permitido a partir de primeiro de março do segundo ano da 
legislatura, com a mudança no Regimento Interno, a eleição pode ocorrer já a partir do 
dia 1º de abril do primeiro ano da legislatura. 
 
E tudo caminha para a reeleição tranquila do atual presidente, deputado Othelino Neto 
(PCdoB), para o biênio 2021/2022. 
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Bira e Braide seguram a pré-campanha enquanto Neto e Jeisael se consolidam 

 
 
Continua intensa a movimentação de pré-candidatos tentando consolidar o nome, mas 
um detalhe tem chamado a atenção de quem acompanha as articulações de bastidores 
para a sucessão de 2020: Bira do Pindaré (PSB) e Eduardo Braide (PMN), que vinham 
sendo apontados os principais candidatos, de repente, talvez por estratégia, deram uma 
freada e até sumiram de circulação. 
 
Lançado pré-candidato desde que conseguiu o mandato de deputado federal, em 2018, 
Bira dava a impressão de que realmente havia decolado seu projeto de disputar a 
sucessão municipal, mas após sua assessoria atribuir a ele a paternidade dos IEMA’s e o 
governador vir a público atribuir a maternidade do Instituto ao seu governo, o deputado 
do PSB se recolheu. 
 
Eduardo Braide, cujo nome está lançado desde que perdeu a eleição de 2016 para o 
prefeito Edivaldo Holanda e conseguiu se eleger deputado federal em 2018 com a maior 
votação em São Luís, pelo visto, pisou no freio e não tem se manifestado sobre o assunto, 
mesmo após vê o DEM dá demonstração de força e apresentar o deputado estadual Neto 
Evangelista como seu representante na sucessão municipal. 
 
O curioso nesta nova empreitada de Braide é que ele, apesar de um suposto favoritismo, 
não tem conseguido reunir comunitários para ouvir e sugerir, como vem fazendo, por 
exemplo, e com certa desenvoltura, o pré-candidato Jeisael Marx (sem partido), que tem 
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postado nas redes sociais fotos de suas reuniões nos bairros da capital e convidado 
jornalistas para observar seus encontros. 
 
A subida para Brasília, onde possui atuação apagada e sem a menor menção sobre sua 
existência na chamada grande imprensa nacional, pelo visto, foi prejudicial as suas 
pretensões de suceder o prefeito Edivaldo, o que não significa dizer que ele não possa 
se recuperar durante a campanha propriamente dita. 
 
Semana passada Braide percebeu que nem tudo são flores em sua caminhada e que terá 
que ralar muito para conquistar a confiança das comunidades. Na sexta-feira (26), 
convidado pelo pré-candidato a vereador Vandeilson Rocha, o Tiririca Cover, para 
conversar com um grupo de pré-candidatos, o anfitrião teve que recorrer aos seus 
familiares para fazer número na plateia. Só apareceram cinco pré-candidatos. 
 
Como bem observou o jornalista Clodoaldo Corrêa, a reunião de Tiririca foi um fiasco tão 
grande que o deputado Braide, muito ativo nas redes sociais, preferiu não publicar as 
fotos do encontro. Já Bira, estranhamente, parou até de encaminhar release aos blogs e 
se recolheu. E a eleição tá só engatinhando ainda. 
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Aprovada antecipação da eleição para a Mesa da AL; Othelino é favorito 

 
 
A Assembleia Legislativa do Maranhão aprovou, nesta segunda-feira, 29, em primeiro 
turno, projeto de resolução legislativa que autoriza a antecipação da eleição para a Mesa 
Diretora para o segundo biênio da legislatura. 
 
A matéria será votada ainda em segundo turno, provavelmente na quinta-feira (2). 
 
De autoria do deputado Neto Evangelista, a proposta altera a redação do art. 7º do 
Regimento Interno da Casa. 
 
Pela regra anterior, a eleição para o segundo biênio deveria ocorrer a partir do dia 1º de 
março do segundo ano da legislatura – no caso concreto, esse pleito deveria ocorrer a 
partir de março do ano que vem, para nova posse em de janeiro de 2021. 
 
Com a alteração da redação, a eleição pode ocorrer já a partir do dia 1º de abril do 
primeiro ano da legislatura. Assim, o atual presidente da AL, deputado Othelino Neto 
(PCdoB) já pode convocá-la, e candidatar-se à reeleição. 
 
O objetivo do comunista é aproveitar o momento – em que ele goza de boa relação com 
praticamente todo o plenário – para garantir mais um mandato à frente do Poder 
Legislativo. 
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Superação de Andreia Rezende é destacada na convenção do DEM 

 
 
“Aqui sentada eu estava agradecendo a Deus por hoje ter tido vida, força e coragem de 
estar aqui hoje. De participar desse momento tão democrático, onde aqui represento 
todas as mulheres nesse partido que busca o direito delas, os direitos humanos e das 
minorias. Princípios que vão de encontro aos meus”. 
 
Foi com um discurso forte e repleto de gratidão, que a deputada estadual Andreia 
Martins Rezende conseguiu emocionar todos que marcaram presença na Convenção 
Estadual do Democratas 2019, na manhã da sexta-feira, 26. 
 
Durante a solenidade – que contou com as presenças do Governador do Estado, Flávio 
Dino (PCdoB); do presidente nacional da legenda, ACM Neto; do presidente do 
Legislativo Estadual, Othelino Neto (PCdoB); dos Senadores Weverton Rocha (PDT) e 
Eliziane Gama ; do presidente estadual, deputado Juscelino Filho, entre deputados 
estaduais, prefeitos, lideranças e militância – a parlamentar foi citada diversas vezes 
como exemplo de força, garra e, de fato, uma mulher que representa a mulher 
democrata. 
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O próprio presidente do diretório nacional, ACM Neto, elogiou o trabalho da deputada 
à frente da bancada estadual. “Andreia é um exemplo de mulher! As palavras dela me 
emocionaram, porque foram palavras de grande sensibilidade, grande serenidade, mas 
bastante firmeza. Parabéns pelo belo trabalho que você vem fazendo, deputada”, frisou 
ACM Neto. 
 
Durante o evento também foram anunciados os novos prefeitos e lideranças políticas 
que estarão se filiando ao partido visando as eleições municipais de 2020. O objetivo da 
legenda é possuir candidaturas a prefeitos em quase todos os municípios. 
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Assembleia aprova antecipação da eleição da Mesa Diretora 

 
 
Foi aprovado, em primeiro turno na Assembleia, o projeto de resolução legislativa que 
autoriza a antecipação, para o segundo biênio da legislatura, da eleição para a Mesa 
Diretora da Casa. 
 
A proposta, que altera a redação do art. 7º do Regimento Interno da Casa, é de autoria 
do deputado Neto Evangelista. 
 
Com a mudança, a eleição pode ocorrer já a partir do dia 1º de abril do primeiro ano da 
legislatura. 
 
Antes, ela só era permitida a partir do dia 1º de março do segundo ano da legislatura. 
 
Desta forma, o atual presidente Othelino Neto é o favorito a se reeleger para o biênio 
2021/2022. 
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O projeto de resolução legislativa que autoriza a antecipação, para o segundo biênio da 
legislatura, da eleição para a Mesa Diretora da Casa foi aprovado, em primeiro turno, 
pela Assembleia Legislativa do Maranhão. 
 
Segundo o novo texto, a eleição pode ocorrer já a partir do dia 1º de abril do primeiro 
ano da legislatura. Ou seja, já pode ocorrer. 
 
O texto anterior permitia a eleição somente a partir do dia 1º de março do segundo ano 
da legislatura. Ou seja, só poderia acontecer no ano que vem. 
 
A proposta, que altera a redação do art. 7º do Regimento Interno da Casa, é de autoria 
do deputado Neto Evangelista. 
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Apontada como exemplos de força e juventude, Andreia Resende e Daniella Tema foram 
homenageadas na convenção do DEM 

A convenção do DEM, realizada sexta-feira (26), fez duas homenagens que valorizaram 
de maneira expressiva a presença feminina no partido. Foram distinguidas e aplaudidas 
as deputadas Andreia Resende e Daniella Tema, que são vistas como símbolos de 
vitalidade, garra e compromisso com o partido. 
 

 
Andreia Resende no ato em que foi homenageada durante a na convenção do DEM pelo presidente Juscelino Filho 

 
Andreia Resende é hoje um símbolo de resistência e superação, não só como referência 
no DEM, mas na Assembleia Legislativa e em todo o estado. Odontóloga por formação, 
Andreia Resende sempre respirou política por conta do seu pai, o médico e ex-deputado 
estadual Francisco Martins, um dos mais importantes líderes de Balsas. E foi nesse 
ambiente de agitação política que se casou com o ex-deputado Stênio Resende, também 
nascido em família política em Vitorino Freire. Os dois sofreram um grave acidente 
automobilístico durante a campanha, ela ficou paraplégica. Sua garra política, fazendo 
campanha numa cadeira de rodas, e sua vontade de viver transformaram-na num 
exemplo que se tornou referência. Isso porque, contrariando a tendência de muitos que 
sofrem tal revés na vida, ela vive a euforia da sobrevivência e encarna a militante política 
ativa, lúcida e defensoras de causas importante, como a das mulheres.  “Aqui sentada, 
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eu estava agradecendo a Deus por hoje ter tido vida, força e coragem de estar aqui. De 
participar desse momento tão democrático, onde represento todas as mulheres nesse 
partido que busca o direito delas, os direitos humanos e das minorias. Princípios que vão 
de encontro aos meus”, declarou em tom de agradecimento. 
 

 
Daniella Tema, reconhecida pelo presidente ACM Neto como força da juventude que renova a política estadual 

 
Daniella Tema foi homenageada por representar a juventude do DEM. Nutricionista, que 
com 30 anos assumiu o comando do Hospital de Urgência e Emergência de Presidente 
Dutra e fez uma gestão produtiva e bem-sucedida. Casada com o médico Cleomar Tema, 
prefeito de Tuntum, Daniella Tema chegou ao DEM em 2017, tornando-se, em pouco 
tempo, uma referência de juventude.  Ao ser homenageada pela cúpula do partido 
durante a convenção, Daniella Tema destacou o engajamento dos jovens na política e 
defendeu a maior participação das mulheres na vida pública. “Em nome da juventude 
maranhense, agradecemos, de coração, esta homenagem, concedida pelo presidente 
nacional dos Democratas, ACM Neto, e pelo presidente estadual do partido, deputado 
federal Juscelino Filho. Vivemos um momento de esperança no nosso país, precisamos 
cada vez mais da participação dos jovens e das mulheres para que possamos diminuir as 
desigualdades sociais na construção de um país melhor e mais justo para todos”, 
declarou. Foi entusiasticamente aplaudida pelos convencionais. 

 

 


