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Deputado endossa pedido de CPI para investigar caso Cyrela 

 
 
O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) endossou, nesta terça-feira (3), o pedido de 
instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar o caso da 
construtora Cyrela. Ele voltou a defender os direitos dos consumidores maranhenses. 
 
Para o socialista, é muito importante que a Assembleia Legislativa do Maranhão cumpra 
o papel que a compete e dê sequência e os devidos desdobramentos ao pedido da CPI. 
Ele lembrou que houve uma audiência pública e que dezenas de moradores expuseram 
a situação que têm enfrentado, em razão dos problemas de construção nos imóveis da 
construtora. 
 
“Famílias que estão desesperadas porque foram enganadas em razão de uma prática 
nefasta de uma empresa que está entre as maiores do mundo na área da construção 
civil. Então, nós queremos é que haja investigação, que encontre os responsáveis e 
puna”, ressaltou. 
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Bira do Pindaré acredita que a participação da Assembleia Legislativa é fundamental e 
que a Comissão Parlamentar de Inquérito pode ajudar bastante a cumprir esse papel. Ele 
foi o primeiro a assinar o requerimento de instalação. 
 
“Conte comigo em relação à composição da CPI, à condução dos trabalhos e aos 
resultados efetivos que ela pode produzir, para que a Cyrela, assim como as demais 
empresas do ramo, respeitem o povo maranhense. Hoje, estamos falando da Cyrela, mas 
a MRV está construindo em São Luís também e é a maior empresa da construção civil do 
ramo imobiliário do Brasil”, frisou. 
 
O deputado deixou claro que as empresas são bem-vindas desde que respeitem o povo 
maranhense e seus direitos, fazendo um serviço de qualidade e que atenda as 
expectativas. 
 
“Quando o cidadão procura uma casa própria, está procurando realizar um sonho, 
porque é o sonho de muita gente ter uma casa própria e, por isso, não podemos aceitar 
a frustração desse sonho. De maneira que endosso o pedido da CPI e estaremos juntos 
nessa luta para que a Cyrela respeite o cidadão maranhense”, concluiu. 
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Zé Inácio se posiciona sobre a filiação do Deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão nesta terça-feira 03/04, onde se posicionou sobre a solicitação de filiação 
do Deputado Federal Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que visa o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, Zé 
Inácio se mostrou favorável à filiação ao PT. “O Deputado Waldir decide se filiar ao PT 
no momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em 
que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas 
pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O 
Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o 
impeachment e a favor da Presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, 
disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O Governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente na sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o Deputado Waldir 
Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador, com o apoio de Lula ele 
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passa a ser um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que talvez que 
alguns temem a ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a importância de eleger parlamentares petistas 
que possam dar sustentação ao Projeto Nacional de fortalecimento da Democracia 
brasileira e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos Governos do PT. “Na 
luta para que possamos ter um estado de bem estar social como já promoveu o PT nos 
seus primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas 
como Bolsa Família, Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto, por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do Governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Zé Inácio bem articulado em Brasília; deputado acompanha julgamento do STF em 
Brasília 

 
 
O deputado Zé Inácio participa em Brasília nesta quarta-feira (04), ao lado das bancadas 
do PT no Senado e na Câmara Federal, de Ato em Defesa de Lula e acompanha o 
julgamento do habeas corpus do ex-presidente pelo STF. 
 
A presença de Zé Inácio em Brasília mostra a sua força em relação ao comando nacional 
do PT. Tal articulação pode favorecer, o deputado federal Waldir Maranhão que vem 
contanto com o apoio do deputado estadual para ingressar no partido. 
 
Zé Inácio afirma que a prisão de Lula “representa uma afronta ao princípio 
constitucional da presunção de inocência, sobretudo porque o processo contra Lula é 
uma grande farsa jurídica e política”. 
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O deputado disse ainda acreditar que o STF concederá habeas corpus em favor de Lula. 
“Tenho certeza que o STF cumprirá a Constituição e concederá o HC a Lula, é uma 
questão de cumprir um preceito constitucional que é a presunção de inocência”, 
afirmou. 
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Zé Reinaldo se filia ao PSDB em Brasília na companhia de Roberto Rocha e Madeira 

 
 
O deputado federal Zé Reinaldo Tavares (PSDB), filiou na tarde desta quarta-feira (4), ao 
PSDB. Na companhia de Roberto Rocha e Sebastião Madeira, além de outros membros 
do ninho tucano, entre eles Tasso Jereissati, o ex-governador assinou sua nova ficha 
partidária. 
 
Zé Reinaldo vai disputar pelo PSDB, a vaga de senador. Vale lembrar que o ex-governador 
já esteve no extinto PFL, hoje Democratas, onde foi eleito governo em 2002. Depois teve 
uma rápida passagem pelo PTB e por fim se filiou ao PSB, onde permaneceu até 2017. 
 
Apesar de estar no PSDB, Zé Reinaldo Tavares defende abertamente o nome de Eduardo 
Braide (PMN), para o governo do Maranhão. Para presidente, ele está engajado com a 
pré-candidatura de Geraldo Alckmin. 
 
Veja o vídeo a seguir: 

 

https://www.youtube.com/watch?v=yrKYHD2hxbw
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Othelino prestigia aniversário de Vargem Grande e destaca parcerias 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou das comemorações dos 80 anos de emancipação do município de Vargem 
Grande, onde a gestão do prefeito Carlinhos Barros (PCdoB), em parceria com o 
parlamentar e o governador Flávio Dino, tem levado benefícios para a população, a 
exemplo do Mais Asfalto, Restaurante Popular, dentre outros. 
 

 
 
As comemorações tiveram início com uma missa na Matriz de São Raimundo dos 
Mulundus e continuou em frente à prefeitura, com a apresentação do ato cívico, depois 
com o cântico do Hino Nacional e da cidade, feito pelos alunos das Escolas de Referência 
Moral de Cívica Padre Carvalho e Politécnica. Houve também apresentação da Banda 
Fanfarra, da Escola José Salim Trabulsi. 
 
Em seguida, as autoridades municipais seguiram para o Ginásio Poliesportivo Gastão 
Vieira, onde receberam o presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, 
que agradeceu o convite do prefeito e destacou a parceria entre a prefeitura e o governo 
estadual para o desenvolvimento das ações na cidade. 
 



 

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 

“Agradeço o convite do prefeito para estar, mais uma vez, aqui na nossa querida Vargem 
Grande. Aqui, com a parceria do governo Flávio Dino e da Assembleia Legislativa, 
podemos andar por Vargem Grande e dizer que ela está melhor do que era antes. O 
prefeito Carlinhos vem cuidando da cidade, com carinho. Graças ao prefeito, em parceria 
com o governo estadual e a Assembleia, muitos benefícios têm chegado à cidade, como 
o Mais Asfalto, o Restaurante Popular – um dos melhores da região – e, agora, o 
abastecimento de água que vai melhorar a vida da população”, afirmou Othelino Neto. 
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Zé Inácio se posiciona sobre a filiação do Deputado Waldir Maranhão ao PT 

 
 
O Deputado Estadual Zé Inácio (PT) utilizou a tribuna da Assembleia Legislativa do Estado 
do Maranhão nesta terça-feira 03/04, onde se posicionou sobre a solicitação de filiação 
do Deputado Federal Waldir Maranhão (Avante) ao Partido dos Trabalhadores (PT). 
 
Como militante político que visa o fortalecimento da legenda e do partido no Estado, Zé 
Inácio se mostrou favorável à filiação ao PT. “O Deputado Waldir decide se filiar ao PT 
no momento em que o país enfrenta uma grave crise econômica, política e social, em 
que a democracia é ameaçada constantemente e direitos conquistados a duras penas 
pelo povo são aniquilados por um governo ilegítimo, por um governo golpista. O 
Deputado Waldir, inclusive, tentou evitar o golpe quando se posicionou contra o 
impeachment e a favor da Presidenta Dilma quando exercia a presidência da Câmara”, 
disse. 
 
Zé Inácio também falou sobre a chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
“O Governador tem e terá o meu apoio para concorrer à reeleição, mas não podemos 
abrir mão desse debate político e dizer que o PT tem força suficiente para contribuir 
fortemente na sua reeleição, tendo um nome que possa vir a ser o Deputado Waldir 
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Maranhão na chapa majoritária. Com o apoio do governador, com o apoio de Lula ele 
passa a ser um dos candidatos mais competitivos ao Senado, por isso que talvez que 
alguns temem a ida dele para o PT”, refletiu. 
 
Por fim, o Deputado Zé Inácio destacou a importância de eleger parlamentares petistas 
que possam dar sustentação ao Projeto Nacional de fortalecimento da Democracia 
brasileira e de retomada das conquistas históricas alcançadas nos Governos do PT. “Na 
luta para que possamos ter um estado de bem estar social como já promoveu o PT nos 
seus primeiros governos, no governo Lula e no governo Dilma, por meio de programas 
como Bolsa Família, Prouni, Minha Casa Minha Vida, Ciências sem Fronteiras e tantos 
outros programas. É importante que haja, na Câmara e no Senado Federal, pessoas 
comprometidas com esse tipo de projeto, por isso que nós lutamos para ter um senador 
do PT na chapa de reeleição do Governador Flávio Dino”, concluiu. 
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Edivaldo Holanda destaca comemorações dos 50 anos do bairro Anjo da Guarda 

 
 
O deputado Edivaldo Holanda (PTC) destacou, na manhã desta terça-feira (3), as 
comemorações que serão realizadas pelo transcurso dos 50 anos de existência do bairro 
Anjo da Guarda. Ele informou que esteve reunido com uma comissão de moradores do 
bairro exatamente para tratar deste assunto. 
 
“O Anjo da Guarda completa 50 anos no dia 29 de outubro. E a reunião para a qual fui 
chamado agora foi um encontro com todas as lideranças culturais do eixo Itaqui-
Bacanga, que não irão deixar esta data passar em branco. Afinal, o Anjo da Guarda é pai 
e mãe de quase 70 bairros que estão no seu entorno, desde o Sol Nascente ao 
Residencial Paraíso, até as circunvizinhanças da Vila Maranhão”, afirmou o deputado. 
 
Ele acrescentou que a juventude presente nesta reunião vai marcar também as 
comemorações dos 50 anos do Anjo da Guarda. “Quero levar a minha palavra de apreço 
a todas aquelas lideranças com as quais nos reunimos hoje pela manhã e que perante 
elas empenhamos a nossa palavra de estarmos com elas nestas comemorações dos 50 
anos de existência desta localidade tão importante”, ressaltou. 
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O deputado acrescentou que o prefeito Edivaldo Holanda Júnior irá dar uma atenção 
toda especial para estas comemorações. “O prefeito desta cidade tem absoluta 
consciência da importância dessa região riquíssima, o maior celeiro de atores e artistas 
em geral. Ali está a maior Via Sacra do Brasil, feita por artistas locais, pessoas humildes 
que fazem com o sentimento de verdadeira paixão, aquele trabalho que expressa um 
dos mais importantes momentos da história cristã em todo o mundo nesses mais de dois 
mil anos em que Jesus foi crucificado”. 
 
Em seu discurso, o deputado também fez questão de elogiar a Rádio Bacanga e o Jornal 
Itaqui Bacanga, órgãos de comunicação que prestam um serviço muito importante para 
a comunidade. “Portanto, aqui fica o nosso abraço ao Anjo da Guarda, aos bairros 
circunvizinhos, cerca de quase 70 que povoam toda aquela comunidade. Parabéns pelos 
50 anos que virão em outubro e que Deus possa continuar abençoando a cada um dos 
moradores daquela região. E que os anjos da guarda, enviados por Deus, possam 
continuar guardando aquela comunidade”, afirmou Edivaldo Holanda, ao encerrar o seu 
discurso na tribuna. 

 

  



 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DO MARANHÃO - A Serviço do Maranhão 
Av. Jerônimo de Albuquerque, s/n – Sítio do Rangedor – Cohafuma 

São Luis – Maranhão - 98-3131-4200 
www.al.ma.gov.br 

ASSUNTO: 
Rigo Teles prestigia festa de aniversário dos 80 anos de 

emancipação de Mirador 

SITE: http://luiscardoso.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 05/04/2018 

Rigo Teles prestigia festa de aniversário dos 80 anos de emancipação de Mirador 

 
 
O deputado Rigo Teles (PV) prestigiou as festividades em comemoração aos 80 anos de 
emancipação de Mirador. O parlamentar estava acompanhado dos prefeitos Roni Sousa 
(Mirador); Adailton Cavalcante (Fernando Falcão); Joãozinho do Dimaizão (Itaipava do 
Grajaú) e da primeira-dama do município, Leocy.  
 
A programação do aniversário de Mirador começou nas primeiras horas de domingo (1º), 
com a tradicional alvorada, entoada pela Banda Marcial. Depois, aconteceram 
solenidades cívicas, com apresentação das bandeiras do Brasil, do Maranhão e de 
Mirador, ao som dos hinos nacional e municipal. 
 
Na ocasião, o deputado Rigo Teles participou da inauguração de importantes obras 
realizadas em parceria com o prefeito Rony Souza, como a estrada que liga Mirador aos 
municípios de Fernando Falcão e São Domingos do Maranhão, a reforma da ponte sobre 
o riacho São João e a iluminação do estádio municipal que é fruto de sua emenda 
parlamentar. 
 
DEPUTADO ELOGIADO 
 
Na solenidade, o prefeito Roni reconheceu publicamente a importância do deputado 
Rigo Teles representar o município de Mirador na Assembleia, pois durante seus cinco 
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mandatos, o parlamentar sempre beneficiou a população de mirador com saúde, 
educação, infraestrutura, segurança pública e outras melhorias. 
 
Em seu discurso, o deputado Rigo Teles parabenizou o prefeito Roni Souza, os 
vereadores, lideranças políticas, comunitárias, a população e prometeu continuar 
trabalhando para melhorar a qualidade de vida de todos, especialmente dos mais 
carentes, que cobram ações do poder público estadual e municipal. 
 
No estádio, houve um amistoso entre o time do Flamengo máster do Rio de Janeiro e a 
Seleção Master de Mirador.  O jogo de decisão do Campeonato de Mirador, Taça “Joice 
Teles” aconteceu entre DNA e Real. O DNA venceu. A noite foi coroada com shows de 
Andson Mendonça, Solteirões do Forró e Avine Vinny. 
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Rafael Leitoa convida para inauguração de mais IEMA, desta vez em Matões… 

 
 
Novamente o deputado Rafael Leitoa utilizou o discurso na Assembleia Legislativa para 
destacar os avanços ocorrido na educação do Maranhão desde a posse do governador 
Flávio Dino. 
 
Na manhã desta quarta-feira (04), o deputado ressaltou a importância da inauguração 
de mais um Instituto de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (Iema), desta vez 
na cidade de Matões, Região Leste do estado. 
 
O deputado Rafael sempre que destaca as inaugurações dos IEMAs, faz questão de 
reforçar o poder transformador da educação na vida dos jovens de nosso estado. 
Segundo ele, a Unidade Plena de Matões será a primeira construída única e 
exclusivamente para abrigar este modelo de escola profissionalizante e em tempo 
integral. 
 
Em Matões, o prédio terá 12 salas de aulas, com laboratórios, refeitório, cozinha 
industrial, quadra coberta, espaço para biblioteca e auditório. 
 
“Estamos dando um recado importante para o Brasil, de que no Maranhão a educação é 
tratada de forma séria e prioritária pelo governador Flávio Dino”, finalizou. 
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Roberto Costa e Assis Filho participam de Convenção Estadual da JMDB… 

 
Roberto Costa e Assis Filhos com os novos dirigentes da JMDB 

 
Foi realizada na última segunda-feira, 2, uma Convenção Estadual da JMDB Maranhão, 
para a eleição do presidente estadual da JMDB, o jovem Hyago Andrade. 
 
Quem ocupava o cargo antes, era Válber Neto. 
 
Para o cargo de presidente da JMDB de São Luís foi eleita Gleice Teles. O Secretário 
Nacional de Juventude, do Governo Federal Assis Filho, o deputado estadual Roberto 
Costa acompanharam a eleição. 
 
Participaram do evento lideranças de juventude de diversos municípios: Bacabeira, 
Morros, Rosário, Bom Jardim, Pio XII, Imperatriz, Pirapemas, Central, São José de 
Ribamar, Grajaú e Santa Inês. 
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Ex-governador assinou nesta quarta-feira, 4, ficha de filiação ao PSDB e foi recebido com 
pompas pelo senador e toda a cúpula do PSDB; Tavares é um dos pré-candidatos a 
senador pelo partido 

 
José Reinaldo em selfie com Roberto Rocha, Tasso Jereissati e Sebastião Madeira 

 
Quem esperava um clima de racha eterno no PSDB maranhense, após entrada do ex-
governador José Reinaldo Tavares no partido, surpreendeu-se com a recepção dada ao 
novo filiado. 
 
Além da efusiva receptividade do presidente regional da legenda, senador Roberto 
Rocha, José Reinaldo foi recebido pelas principais lideranças nacionais do tucanato. 
 
E deixou claro seu afastamento do governador Flávio Dino (PCdoB), ao declarar que “o 
Maranhão continua como o estado mais pobre do país”, após três anos de mandato do 
comunista. 
 
Tavares e Rocha esperam agora a filiação do deputado estadual Alexandre Almeida 
(PSD), que será o outro candidato a senador do PSDB… 
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Imagem do dia: Zé Inácio no julgamento de Lula… 

 
 
O Deputado Zé Inácio participou em Brasília nesta quarta-feira, 4, ao lado das bancadas 
do PT no Senado e na Câmara Federal, do Ato em Defesa de Lula. Ele também 
acompanhou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente pelo STF. 
 
– A prisão de Lula representa uma afronta ao princípio constitucional da presunção de 
inocência, sobretudo porque o processo contra Lula é uma grande farsa jurídica e política 
– disse o parlamentar. 
 
Ainda durante o julgamento, o petista disse acreditar que o STF corrigirá o equívoco 
contra o ex-presidente. 
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Andrea Murad desfilia-se do MDB… 

 
Andrea Murad vai concorrer à uma vaga na Câmara pelo PRP 

 
Como previsto, a deputada estadual Andrea Murad se desfiliou do MDB. Os documentos 
foram protocolados nesta quarta-feira (4) e o ato já foi comunicado à Justiça Eleitoral. 
 
Andrea Murad vai se filiar ao PRP nesta sexta-feira (6), legenda que também faz parte 
Ricardo Murad, pai da parlamentar. 
  
“Estive no MDB desde 2004, ou seja, há 14 anos, bastante tempo. Sou muito grata por 
esse período que passei no partido e pela confiança que a população depositou em mim 
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para representá-la na Assembleia Legislativa. Estamos em um novo ano eleitoral, 
focados em novos projetos e atendendo aos anseios do povo. Será um grande desafio, 
mas estamos preparados e animados para este pleito!”, declarou Andrea. 
 
Andrea também vem declarando sua pré-candidatura para uma vaga na Câmara dos 
Deputados, decisão que se consolidará na convenção partidária. 
 
Até lá a deputada vai trabalhar pelo engajamento do partido e a participação da legenda 
nas eleições majoritárias. 
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Zé Inácio acompanhou julgamento do habeas corpus de Lula em Brasília 

 
Zé Inácio acompanhou o julgamento ao lado das bancadas do PT no Senado e na Câmara Federal 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) participou, em Brasília, ontem (04/04), ao lado das 
bancadas do PT no Senado e na Câmara Federal, de Ato em Defesa de Lula e 
acompanhou o julgamento do habeas corpus do ex-presidente pelo STF. 
 
Zé Inácio afirma que a prisão de Lula “representa uma afronta ao princípio constitucional 
da presunção de inocência, sobretudo porque o processo contra Lula é uma grande farsa 
jurídica e política”. 
 
O Deputado disse ainda acreditar que o STF concederá habeas corpus em favor de Lula. 
“Tenho certeza que o STF cumprirá a Constituição e concederá o HC a Lula, é uma 
questão de cumprir um preceito constitucional que é a presunção de inocência”, 
afirmou. 
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Andrea Murad deixa MDB para filiar-se ao PRP 

 
Deputada Andrea Murad, que integra a bancada de oposição na Assembleia, filiou-se ao mesmo  
partido do pai, Ricardo Murad 

 
O ato de desfiliação foi protocolado nesta quarta-feira (4) e na sexta a deputada 
oposicionista estará se filiando ao PRP, mesma legenda do pai Ricardo Murad, que 
lançou pré-candidatura ao governo do Maranhão em dezembro. Andrea Murad deixa o 
MDB depois de 14 anos e se prepara para disputar vaga na Câmara Federal pelo Partido 
Republicano Progressista. 
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Wellington denuncia à PF mais um caso de corrupção na saúde no governo Flávio Dino 

 
Wellington oficializa denúncia no protocolo da Superintendência da PF 

 
O deputado estadual progressista Wellington do Curso oficializou, na tarde desta quarta-
feira (4), denúncia quanto à possível malversação do dinheiro público na Saúde Pública 
do Maranhão. Wellington encaminhou a denúncia à Polícia Federa, tendo como objeto 
o possível caso de corrupção na saúde do Maranhão. Trata-se de contratos firmados com 
a Secretaria de Saúde do Governo do Maranhão, através do Instituto Acqua, sendo um 
deles para gerir a Santa Casa de Cururupu; outros relacionando-se ao Hospital Regional 
da Baixada Maranhense Dr.º Jackson Lago. 
 
Ao encaminhar a denúncia, o deputado Wellington deixou claro estar apenas 
desempenhando a função de deputado estadual, não podendo se calar ou ser omisso 
diante de indícios de corrupção. 
 
“Quando eu fui eleito, a população confiou em mim para dar voz e exercer, com 
independência, as funções de um deputado estadual, entre elas, fiscalizar. É o que tenho 
feito! Recebi a denúncia, fiz o pronunciamento na Assembleia e encaminhei à Polícia 
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Federal para que se possa investigar o caso. Até que as investigações sejam instauradas 
e concluídas, estaremos sim acompanhando o caso. Afinal, de acordo com as denúncias 
que recebemos, é o médico quem assina as requisições de pagamento da sua empresa 
SMC e, do outro lado do balcão, como Diretor do Hospital de Pinheiro, é quem atesta o 
pagamento dos serviços de R$356 mil. O diretor do hospital é proprietário da empresa 
que paga seu próprio salário. Esperamos agora que se investigue o caso e, então, se 
tenha um esclarecimento sobre a situação”, disse o deputado Wellington. 
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Wellington do Curso anuncia saída do PP 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso anunciou hoje (5) que está deixando o PP. 
 
A revelação foi feita em discurso na Assembleia Legislativa. 
 
O parlamentar ainda não informou para onde está indo. 
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Luana Alves quer levar PSC a apoiar Braide 

 
 
A deputada federal Luana Costa revelou ontem (4), em entrevista ao jornalista Marco 
D’Eça, que pretende levar o PSC a uma composição com o deputado estadual Eduardo 
Braide, pré-candidato a governador do Maranhão pelo PMN. 
 
Costa filiou-se nesta semana ao PSC e, apesar de não comandar a sigla no estado, diz que 
recebeu garantias da direção nacional de que poderá conversar com os pré-candidatos 
ao governo sobre alianças. 
 
“Um dos motivos para me filiar é que sou evangélica. O outro: ter liberdade para 
conversar com os candidatos a governador [o que não teria no PSB]. E o caminho que eu 
defendo é a aliança com o deputado Eduardo Braide”, afirmou Luana. 
 
O PSC, comandado no Maranhão pelo deputado estadual Léo Cunha – cujo o irmão, 
Ribinha Cunha, é cotado como vice de Braide – tem algo em torno de 15 segundos no 
tempo de televisão. 
 
Luana Costa disse que o comando do PSC continuará com Léo Cunha, mas ela recebeu 
autonomia do comando nacional para encaminhar as coligações, ressaltando a 
prioridade de eleger o maior número de deputados federais. 

 

https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/04/luana-costa-se-filia-ao-psc-e-encaminha-alianca-com-eduardo-braide/
https://www.marcoaureliodeca.com.br/2018/04/04/luana-costa-se-filia-ao-psc-e-encaminha-alianca-com-eduardo-braide/
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IMAGEM DO DIA: governador e presidente 

 
 
O governador em exercício Carlos Brandão recebeu no final da tarde desta quarta-feira 
(4), no Palácio dos Leões, a visita do presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Othelino Neto. 
 
Além da visita de cortesia, o encontro teve o objetivo de alinhar a agenda oficial de 
trabalho que acontecerá nesta quinta-feira (5) em Timbiras e sexta-feira (6) na cidade de 
Grajaú, onde será assinada a ordem de serviço para o asfaltamento da MA-006 e a 
inauguração de sistema de abastecimento de água. 
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Roberto Costa e Assis Filho participam de Convenção Estadual da JMDB no MDB 

 
 
Foi realizada na última segunda-feira (2), uma Convenção Estadual da JMDB Maranhão, 
para a eleição do presidente estadual da JMDB, o jovem Hyago Andrade. Quem ocupava 
o cargo antes, era Válber Neto. Para o cargo de presidente da JMDB de São Luís foi eleita 
Gleice Teles. O Secretário Nacional de Juventude, do Governo Federal Assis Filho, o 
deputado estadual Roberto Costa acompanharam a eleição. 
 
Participaram do evento lideranças de juventude de diversos municípios: Bacabeira, 
Morros, Rosário, Bom Jardim, Pio XII, Imperatriz, Pirapemas, Central, São José de 
Ribamar, Grajaú e Santa Inês. 
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SÃO JOSÉ DE RIBAMAR: Luis Fernando assina Ordem de Serviço para pavimentação e 
drenagem de ruas da Vila Sarney Filho I 

 
 
O prefeito de São José de Ribamar, Luis Fernando Silva, assinou nesta quarta-feira (04) 
Ordem de Serviço autorizando o imediato início de serviços de pavimentação, drenagem 
e urbanização de ruas na Vila Sarney Filho I. 
 
Seu Pedro, morador e comerciante tradicional da região, disse que a população já não 
suportava mais conviver com o problema. “Já não aguentávamos o problema que se 
arrasta há anos. Felizmente agora com as obras iniciadas já podemos voltar a fazer 
planos”, desabafou. 
 
Para o prefeito Luis Fernando, o início das obras na Sarney Filho I é uma demonstração 
do empenho e determinação que sua equipe vem desempenhando para reconstruir o 
município. “Trabalhamos muito no primeiro ano reconstruindo aparelhos públicos, 
negociando dívidas deixadas pela gestão anterior, recuperando muitas vias que estavam 
intrafegáveis e neste ano vamos trabalhar ainda mais, fazendo o que é possível ser feito 
em todas as regiões”, assegurou o prefeito. 
 
Além dos investimentos provenientes do tesouro municipal, o prefeito Luis Fernando 
ainda lembrou da importância de parcerias já firmadas com o Governo do Estado, que 
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vem possibilitando auxílio na reconstrução do município que ainda enfrenta sérios 
problemas na malha viária, sobretudo nos chamados corredores metropolitanos, a 
exemplo da estrada da Mata, Mascarenhas de Moraes, Tancredo Neves e Avenida 
General Arthur Carvalho. 
 
“O Governo do Estado tem nos ajudado nesse esforço de reconstruir o município através 
das parcerias firmadas com contrapartida do município. E é claro que não poderíamos 
deixar de agradecer porque desta forma vamos investir nas ruas dos bairros para 
melhorar a infraestrutura do município”, reconheceu Luis Fernando, exaltando a 
participação do deputado estadual Neto Evangelista, que na condição de ex-secretário 
de Desenvolvimento do Estado deu sua colaboração nas parcerias e convênios firmados 
entre os dois entes. 
 
Participaram ainda da solenidade o vice-prefeito Eudes Sampaio, secretários, lideranças 
comunitárias e os vereadores Beto das Vilas (Presidente da Câmara-PV), Professor 
Cristiano (líder do Governo-SD), Nonato Lima (PDT), José Lázaro (PV), Professo Salis 
(PSB), Manoel do Nascimento (PCdoB), Moisés Gama (PRB) e Paulo Alencar (SD). 
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Othelino neto recebe visita de Rodrigo Lago, o novo chefe da Casa Civil 

 
Othelino Neto conversa com Rodrigo Lago e com Rogério Cafeteira durante a visita 

 
O Poder Legislativo e o Poder Executivo do Maranhão manterão relações republicanas e 
harmônicas, respeitando, é claro, a autonomia de cada um. Foi esse entendimento que 
prevaleceu na primeira visita do novo chefe da Casa Civil, Rodrigo Lago, ao presidente 
da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto, realizada ontem, no início da tarde. 
Rodrigo Lago foi convocado pelo governador Flávio Dino para ocupar a Casa Civil em 
substituição a Marcelo Tavares (PSB), que deixou o cargo para se candidatar a uma 
cadeira na Assembleia Legislativa. A visita foi acompanhada pelo deputado Rogério 
Cafeteira, que exerce a liderança do Governo na Assembleia Legislativa. 
 
Como é sabido, o chefe da Casa Civil é o elo entre o Governo e a sociedade, aí incluídos 
as instituições, em especial os Poderes Legislativo e Judiciário, as instituições federais, 
estaduais e municipais, os partidos políticos e as organizações da sociedade civil. O chefe 
da Casa Civil é porta-voz do governador do Estado junto a essas instituições, em especial 
com o Legislativo e o Judiciário. Daí a importância de uma visita como a de ontem por 
um secretário que está assumindo o que, na visão de muitos, é o mais importante do 
conjunto de auxiliares do chefe do Poder Executivo. 
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– Sem dúvida, uma visita importante para que continuemos com esta boa relação. São 
constantes os projetos de leis que chegam do Poder Executivo, tendo como interlocutor 
o chefe da Casa Civil. “Além dos projetos de leis, há outros assuntos importantes para o 
Estado e, com este diálogo aberto, quem ganha é o Maranhão”, afirmou o presidente 
Othelino Neto. 
 
Rodrigo Lago, que antes de assumir a Casa Civil comandou a Secretaria de Transparência 
e Controle do Governo do Estado, afirmou que uma das competências da pasta é fazer a 
interlocução do Executivo com os demais Poderes.  “O Governo do Estado já tem uma 
relação profícua, sólida, aberta e transparente com a Assembleia Legislativa. Então, 
viemos dar esse abraço no presidente da Assembleia e também em todos os deputados, 
transmitindo a mensagem de que o governo continua com a mesma relação, sólida e 
transparente, para que haja, efetivamente, um diálogo entre os poderes Executivo e 
Legislativo, visando ao bem-estar da população”, disse Rodrigo Lago. 
 
O líder governista Rogério Cafeteira elogiou o trabalho executado por Rodrigo Lago. “Eu 
fiz questão de estar presente para receber o chefe da Casa Civil, que tem todos os 
predicados para exercer a função. Eu tenho certeza de que ele fará um grande trabalho 
à frente da nova pasta e aqui estamos para dar o apoio necessário para que todos 
trabalhem em sintonia”, declarou. 
 
São Luís, 05 de Abril de 2018. 

 


