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Aprovado Projeto de Lei que cria Escola de Conselhos, de iniciativa do deputado Júnior 
Verde 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde comemorou a aprovação, nesta terça (07), por 
unanimidade na Assembleia Legislativa, do Projeto de Lei n° 276/17, que cria a Escola 
dos Conselhos na estrutura do Governo do Estado. De autoria do Executivo, o PL é 
oriundo da Indicação n° 422/2016, de autoria do parlamentar. 
 
“Mais uma vitória, fruto de uma luta que valeu a pena. Quanto mais formação e 
capacitação, mais os conselheiros terão informações para deliberarem sobre as suas 
atribuições e funções de forma mais eficiente”, festejou Júnior Verde, que tem se 
dedicado a fortalecer e ampliar os Conselhos Tutelares, e agora busca meios de melhorar 
suas condições de trabalho. 
 
A Escola dos Conselhos vai funcionar no âmbito da Secretaria de Estado dos Direitos 
Humanos e Participação Popular, tendo como objetivo a oferta de um espaço 
permanente para a formação e capacitação dos conselheiros tutelares e de direitos de 
todo o Maranhão. Cidadãos da sociedade civil também poderão usufruir dos cursos. 
 
Apesar de desempenharem relevantes funções, os conselheiros enfrentam sérios 
problemas como a falta de infraestrutura e pouca valorização por parte do poder 
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público. Mesmo assim, conseguem atuar na proteção dos direitos humanos e da 
cidadania, em especial das crianças e dos adolescentes com garantias violadas. 
 
“A Escola vai possibilitar a esses atores dos sistemas de garantia dos direitos a formação 
necessária ao fiel desempenho de suas funções, capacitando continuamente esses 
sujeitos na busca de uma constante qualificação para o desempenho de tão nobre 
função”, completou o parlamentar. 
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CCJ transfere votação de parecer sobre PEC do Emenda Impositiva 

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania (CCJ) transferiu da reunião desta terça-
feira (7), para a próxima semana, a votação do parecer sobre a Proposta de Emenda 
Constitucional nº 006/2017, de autoria do deputado César Pires (PEN), conhecida por 
PEC do Emenda Impositiva. 
 

 
 
O pedido de vistas foi feito pelo deputado-presidente da CCJ, Marco Aurélio (PCdoB). A 
PEC altera o Art. 137, da Constituição Estadual, para tornar obrigatória a execução da 
programação orçamentária, tendo como relator o deputado Levi Pontes (PCdoB). 
 
Outra proposta que foi retirada de pauta foi o projeto de lei ordinária nº 225/2017, de 
autoria da deputada Ana do Gás (PCdoB), que cria normas para condução e permanência 
de cães em determinados locais. 
 
O projeto de lei complementar nº 011/2017, de autoria do deputado Rafael Leitoa (PSB), 
que acrescenta os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º e 5º ao art. 5º da Lei Complementar n° 073, 
de 04 de fevereiro de 2004, e que dispõe sobre o Sistema de Seguridade Social dos 
Servidores Públicos do Estado do Maranhão, também foi retirado de pauta. Algumas 
outras matérias foram retiradas de pauta. 
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Já o projeto de lei ordinária nº 152/2017, do deputado Wellington do Curso (PP), que 
autoriza o Poder Executivo a instituir o Programa de Desconto Parcelado dos valores 
relativos ao IPVA na Folha de Pagamento dos Servidores Públicos e Militares, recebeu 
parecer contrário e foi rejeitado. O relator foi o deputado Levi Pontes. 
 
Alguns projetos de resolução legislativa tiveram seus pareceres aprovados, a exemplo 
do nº 040/2017, de autoria do deputado Roberto Costa (PMDB), que concede Título de 
Cidadã Maranhense a Paula Studart Quintas Lobão; e a nº 041/2017, do deputado 
Raimundo Cutrim (PCdoB), que dá Medalha do Mérito Legislativo “Manuel Beckman” ao 
coronel da Polícia Militar do Maranhão, Eurico Alves da Silva Filho. 
 
Além disso, passou o parecer ao projeto de decreto legislativo nº 010/2017, de autoria 
da deputada Valéria Macêdo (PDT), que dispõe sobre a concessão de Medalha do Mérito 
Legislativo “Jackson Lago” para Terezinha Rêgo. 
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Deputados aprovam projeto que cria 3 vagas de desembargadores no TJMA 

 
 
Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade, nesta terça-feira (7), o Projeto de 
Lei enviado pelo Tribunal de Justiça do Maranhão que prevê a criação de 3 vagas para 
desembargadores. 
O projeto vai para a sanção do governador Flávio Dino (PCdoB), e, se for sancionada, a 
Corte estadual de Justiça passará a contar com 30 desembargadores. 
 
A matéria foi encaminhada no dia 1º pelo TJMA, após ser apresentada sob a relatoria do 
desembargador Froz Sobrinho e aprovada pelo colegiado de magistrados. 
 
Ao defender a proposta, o desembargador Froz Sobrinho afirmou que a criação de três 
novos cargos de desembargador justifica-se pelo aumento acentuado das demandas 
processuais, nos últimos anos, no âmbito da Justiça estadual. 
 
Segundo o magistrado, a medida contribuirá para que haja uma redução do volume de 
processos na esfera da Justiça de Segundo Grau. Quanto aos impactos no orçamento, o 
desembargador afirmou que estudos financeiros comprovam que é perfeitamente 
possível fazer isso agora. 
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Bira do Pindaré vistoria obras da infraestrutura na região do Parque Vitória 

O deputado estadual Bira do Pindaré (PSB) tem acompanhado de perto a execução das 
obras de infraestrutura na região do Parque Vitória, no município de São José de 
Ribamar. As intervenções fazem parte do programa Mais Asfalto e são executadas pelo 
Governo do Maranhão em parceria com a prefeitura, e são resultado de uma 
reivindicação antiga do parlamentar. 
 

 
 
Segundo destacou, a vistoria é fundamental porque é uma das atribuições do 
parlamento, além da produção de leis, a fiscalização das políticas públicas. Ele disse que 
a obra na região do Parque Vitória é um exemplo. 
 
“Uma grande obra que é fruto de um movimento muito intenso de reivindicação da 
comunidade, uma região historicamente abandonada, e que finalmente está sendo vista 
pelo poder públicos. Estado e Prefeitura juntos, produzindo importantes resultados, e, 
dentro das limitações, dando passos importantes para melhorar a qualidade de vida da 
população”, frisou. 
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O socialista lembrou a execução da Estrada da Vitória, parte da primeira etapa das obras, 
e acrescentou que, agora, está sendo feito o trabalho de drenagem e ampliação do 
asfaltamento, incluindo o trajeto dos ônibus e, assim, percorrendo todos os bairros da 
região. 
 
“Então, nesse passo e caminho, a qualidade de vida da população tem a melhorar ainda 
mais, mas a luta continua. A população tem outras reivindicações, e continuaremos 
dialogando com o Estado para que mais benefícios cheguem a população. Sabemos que 
a demanda é grande, que o Estado, sobretudo nesse período de crise, tem limitações, e 
precisamos fazer a mediação para atender o pleito da população. Mas é preciso destacar 
que o que já foi feito até aqui representa um grande avanço”, concluiu. 
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Rafael Leitoa convida para audiência pública sobre o funcionamento das APACs… 

 
 
Na tarde desta quarta-feira, 8, na Assembleia Legislativa, em São Luís, acontecerá uma 
audiência pública sobre o funcionamento, métodos e resultados das Associações de 
Proteção e Assistência aos Condenados, APACs, no Maranhão. A audiência foi solicitada 
pelo deputado Rafael Leitoa (PDT), que é membro da Comissão de Defesa dos Direitos 
Humanos e das Minorias.   
 
Em pronunciamento nesta terça-feira, 7, o deputado Rafael lembrou que as APACs no 
Maranhão já estão instaladas e em funcionamento em algumas cidades, como nos 
municípios de Itapecuru, Imperatriz, Pedreiras, São Luís, Timon e Viana, todas com 
atividades positivas na ressocialização e recuperação de apenados. 
 
“Precisamos fazer com que o Estado fortaleça essa atividade para que tenhamos 
instrumentos legais, que norteiem a política estadual na execução das suas questões 
de convênio orçamentária, incentivando o funcionamento das APACs. Tendo em vista 
que é um método muito mais barato do que o sistema prisional convencional, com um 
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número de ressocializados perto de 100% e o número de reincidência no crime é quase 
zero.  Ou seja, é um modelo muito mais barato e que dá muito mais resultado”, 
reforçou. 
 
Rafael Leitoa afirmou que além de todas as discussões que serão apresentadas na 
Audiência Pública de quarta-feira, ele, como deputado estadual, elaborou recentemente 
projetos de lei que estão tramitando na Assembleia Legislativa, que visam fortalecer e 
expandir as atividades das APACs no Maranhão. 
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Deputada diz que governador usa o programa “Sim, Eu posso!” – de origem cubana – 
para criar uma geração ideologicamente vinculada ao projeto de poder do próprio 
comunista 

 
OMUNISMO. Flávio Dino com alunos do “Sim, Eu posso!”, doutrinamento ideológico com pretexto educacional 

 
A deputada Andrea Murad (PMDB) denunciou nesta terça-feira, 7, na Assembleia 
Legislativa, o uso de dinheiro público para doutrinamento ideológico de jovens e adultos 
pelo governo Flávio Dino. 
 
Segundo Andrea, Dino usa o programa “Sim, Eu Posso!”, criado em Cuba, para financiar 
o Movimento de Trabalhadores Sem Terra (MST), com suposto argumento de 
alfabetização rural. 
 
“Não posso deixar de chamar atenção para o risco do uso dessa metodologia como 
pretexto para doutrinar jovens, adultos e idosos, já que o MST é um movimento 
responsável por esse ensino, com apoio da Fundação Sousândrade, dando aula 
aplicando método pedagógico cubano. Flávio Dino simplesmente decidiu entregar a 
educação do estado para o MST aplicar um plano pedagógico que, com a metodologia 
Cubana que vai resultar em um monte de militante doutrinado tanto do MST, como do 
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PCdoB. Esse programa ‘Sim, Eu Posso!’ foi criado em Cuba, utilizado na década de 60 
em tropas cubanas para erradicar o analfabetismo, idealizado dentro de um contexto 
de luta pelo poder político em Cuba, e agora em 2017 está sendo utilizado por Flávio 
Dino para iniciar sua doutrinação política e formar futuros militantes aqui no 
Maranhão”, alertou Andrea. 
 

 
SUPERFATURAMENTO. Andrea Murad levanta suspeitas sobre o pagamento ao MST 

 
O contrato feito por dispensa de licitação inclui o fornecimento de serviços de 
infraestrutura e apoio logístico a 15 municípios que vão receber o projeto, custando mais 
de R$ 20 milhões de reais, com fortes indícios de superfaturamento. 
 
“A licitação apresenta vários itens com valores acima dos preços praticados no 
mercado e até registrados pelo próprio estado. Há também fortes indícios de 
direcionamento da licitação. O processo de dispensa mostra que foram consultadas as 
entidades Fundação Sousândrade, FAPEAD e o instituto ISEC em 6 de abril, e a 
Sousândrade entregou a proposta no dia seguinte, ou seja, uma proposta de alta 
complexidade e de custo estimado de mais de R$ 20 milhões em menos de 24 horas. 
Onde consta mais de 100 itens como mão de obra, alimentação, passagens, material 
gráfico, locação de veículo, compra de equipamentos, compra de camisas e mochilas, 
material didático, entre outros, e fizeram tudo isso em menos de 24 horas. Muito 
suspeito”, denunciou Andrea. 
 
De acordo com os documentos apurados pela parlamentar, consta o valor de um pen 
drive de 32 GB por R$ 80,00. Sendo que o governo já registrou esse mesmo item (n° 
100/2016 CCL/UEMA) ao custo de R$ 34,00. A mesma constatação foi feita no item 
camisa em malha, ao custo unitário de R$ 15,00, o dobro do registrado em ata (n° 
223/2017 CCL/SAF) de R$ 7,90, portanto, um valor 89,87% mais caro. 
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Fábio Braga visita Salão do Livro em Imperatriz e enfatiza importância da leitura… 

 
Fábio Braga esteve na feira do livro de Imperatriz 

 
Aproveitando o último final de semana, o deputado Fábio Braga visitou Imperatriz, a fim 
de participar do 15º Salão do Livro – o Salimp, um evento cultural promovido pela 
Academia de Letras de Imperatriz e apoiado por vários patrocinadores, como o Porto do 
Itaqui, o Governo do Estado, o Grupo Mateus, a Drogaria Globo, dentre outros. 
 
“Fui ver de perto o evento, discutir, comentar, observar as inúmeras gincanas, olhar a 
venda de livros, conhecer as oficinas, apreciar os eventos musicais, participar dos 
debates, enfim, fui comprovar o que a gente já sabe: a importância desse tipo de 
evento para o Maranhão, principalmente porque ele ajuda a despertar nos jovens e 
nas crianças o interesse pela leitura”, avaliou o parlamentar. 
 
Citou como exemplo da importância da leitura na vida dos jovens para a necessidade da 
interpretação de textos e lembrou que a recente prova do ENEM teve como 
característica básica a leitura e a interpretação de textos, como condição para o 
candidato escolher a alternativa correta. 
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Relatou, ainda, que esteve visitando alguns políticos da região, como os ex-prefeitos 
Ildon Marques e Sebastião Madeira e acompanhando mais de perto a ação do 
companheiro de partido, Rildo Amaral, e disse “um vereador que faz um excelente 
trabalho junto aos jovens da cidade onde desfruta de muito prestígio, recebendo 
atenção e afeto da população, tendo desabrochado cedo para a política com talento e 
competência”. 
 
Finalizou ressaltando o trabalho do vereador Rildo na comunidade e a admiração que 
tem por esse trabalho; elogiou o esforço dos organizadores na realização da 15ª Feira, e 
destacou, outa vez, a importância social, econômica, cultural e política da cidade 
Imperatriz no contexto da região sul do estado, da região central do Brasil e dentro da 
própria região do Matopiba. 
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Trabalhadores ameaçados de deixar Anel Viário pedem apoio ao deputado Zé Inácio 

 
Grupo de trabalhadores do Anel Viário foi ao gabinete do deputado Zé Inácio pedir apoio 

 
Uma comissão de trabalhadores do antigo Terminal de ônibus do Anel Viário se reuniu, 
na última segunda-feira (6), com o deputado estadual Zé Inácio (PT) em busca de apoio, 
pois temem perder seu local de trabalho. 
 
Eles representam os comerciantes dos 24 quiosques que foram construídos no ano de 
1986, para a venda de comidas e bebidas. Desde essa época, os trabalhadores dos boxes 
pagavam todas as licenças necessárias junto a Secretária Municipal de Urbanismo e 
Habitação-Semurh (Blitz Urbana, Corpo de Bombeiros e Vigilância Sanitária), para o 
devido funcionamento dos estabelecimentos. 
 
No entanto, no último dia 5 de outubro, eles receberam uma notificação da Blitz Urbana 
para que desocupassem os quiosques. “Recebemos a notificação, em seguida fomos a 
Delegacia de Costumes para renovar a licença, também fomos a Blitz Urbana, mas não 
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estão liberando a documentação, e também não nos informam como devemos proceder 
para continuarmos legalizados”, explicou um dos comerciantes. 
 
O impasse tem causado temor nos comerciantes que estão preocupados com a situação. 
“Estamos aqui há mais de 30 anos trabalhando nesse local e regularizados, então 
precisamos que os órgãos competentes nos deem alguma garantia para continuarmos 
tendo o nosso sustento e meio de sobrevivência”, disse João Bastista dos Santos. 
 
Na área ainda há mais de cem barraqueiros e ambulantes que trabalham em torno do 
Terminal do Anel Viário e que também esperam por uma alternativa do poder público 
para que não fiquem sem ter um local para continuar a trabalhar. O deputado Zé Inácio 
se prontificou a tentar realizar o diálogo entre os comerciantes e a Prefeitura Municipal 
de São Luís para que seja aberto um canal de negociação. 
 
Participaram da reunião os comerciantes Luciane Barros Rodrigues, Jucelino Coutinho de 
Freitas, Ronielvies Serra, Rosete da Silva, Maria da Natividade, Maria de Fátima Diniz e 
João Batista. 
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Sindicato questiona criação de três novas vagas de desembargador no TJMA 

 
Após a aprovação da criação das três novas vagas de desembargador, projeto será encaminhado ao governador Flávio Dino 

 
Na sessão plenária desta terça-feira (7), os deputados estaduais maranhenses 
aprovaram, em regime de urgência, o Projeto de Lei Complementar (PL nº 017/2017) 
que cria três novas vagas de desembargador no Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) 
e mais 33 cargos em comissão (11 para cada novo gabinete). A aprovação foi unânime 
apesar de a direção do Sindjus-MA ter protocolado, junto à Comissão de Constituição e 
Justiça da Assembleia Legislativa, requerimento para que o PL nº 017/2017 fosse 
devolvido ao TJMA, alertando sobre possível ilegalidade do ato administrativo do 
Tribunal. O PL segue para a sanção do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
A proposta foi encaminhada na semana passada pelo presidente do TJMA, 
desembargador Cleones Cunha. Com a aprovação em regime de urgência, e se 
sancionado pelo governador, o TJMA passará a ter 30 desembargadores já em dezembro 
deste ano, com impacto sobre o orçamento do Poder Judiciário para aquele mês de mais 
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de R$ 970 mil. Para 2018, conforme levantamento do próprio TJMA, o impacto total será 
superior a R$ 11,6 milhões. Nenhum parlamentar apresentou qualquer objeção. “Os 
deputados votaram conscientes de que o projeto pode estar eivado de insanável 
ilegalidade”, observou o presidente do Sindjus-MA, Aníbal Lins. 
 
CNJ 
 
Além do requerimento para a suspensão do trâmite do PL nº 017/2017, o Sindjus-MA 
também propôs um Procedimento de Controle Administrativo junto ao Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ) para adequar o procedimento ao que estabelece a Resolução 
184/2013, do próprio Conselho, que dispõe sobre os critérios para criação de cargos, 
funções e unidades judiciárias no âmbito do Poder Judiciário em todo o país. Um deles 
está expresso no parágrafo 3º do artigo 1º da referida resolução, que determina que os 
Tribunais de Justiça dos Estados devem encaminhar cópia dos anteprojetos de lei 
referidos no caput ao CNJ, que, se entender necessário, elaborará nota técnica, nos 
termos do artigo 103 do Regimento Interno. “A nossa missão está cumprida. Nós vamos 
aguardar qual vai ser a posição do CNJ. O nosso intento foi resguardar o devido processo 
legal e nós vamos acatar o que for decidido pelo Conselho”, finalizou Aníbal Lins. 
 
Fonte: Sindjus-MA 
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Andréa anuncia o fim da pré-candidatura de Ricardo Murad ao Governo 

 
 
Em discurso na tribuna da Assembleia Legislativa, nesta manhã de terça-feira (7), 
deputada Andrea Murad praticamente anunciou o fim prematuro da pré-candidatura de 
Ricardo Murad ao governo do Estado e admitiu que poderá disputar um outro cargo 
eletivo, provavelmente, de senador. 
 
Nos bastidores, as apostas são de que o ex-todo-poderoso secretário de Roseana, 
acusado pela Polícia Federal de desviar R$ 1 bilhão da Saúde Pública,  será candidato a 
deputado estadual em dobradinha com a filha que confirmou hoje , na tribuna, que vai 
disputar uma das 18 cadeiras que o Maranhão tem direito na Câmara Federal. 
 
Nos meios políticos a retirada de Ricardo do páreo é analisada  como consequência 
direta o lançamento da pré-candidatura de Roseana. A princípio o ex-gerentão da Saúde 
seria usado como laranja, assumindo o papel de batedor, mas diante dos laços familiares, 
reconsideraram a decisão ao constatar que a emenda sairia pior que o soneto. 
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Sem discurso e respondendo a vários processos por desvio de recursos públicos, a 
entrada de Ricardo na disputa pelo Senado somente trairia mais complicações para o 
grupo Sarney, e como tudo indica que ele anda mesmo é atrás é de um foro privilegiado, 
é alternativa mais apropriada neste momento seria um mandato de deputado estadual. 
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Audiência com governador garante Mais Asfalto e reforma de estádio de futebol em 
Mirinzal… 

 
Governador Flávio Dino, prefeito de Mirinzal, Othelino Neto e secretários discutiram demandas do município 
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O vice-presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado estadual Othelino 
Neto (PCdoB), acompanhou o prefeito de Mirinzal, Jadilson Coelho (PSB), em audiência 
com o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), na tarde desta terça-feira (07), no 
Palácio dos Leões, onde foram discutidas demandas e definidas ações importantes nas 
áreas de infraestrutura e esporte para a cidade. Fiou acertado que o programa Mais 
Asfalto chegará com força ao município, além da revitalização do estádio de futebol. 
 
Na oportunidade, Othelino Neto agradeceu a atenção dispensada pelo governador ao 
município de Mirinzal e aos compromissos de parceria que foram firmados no sentido 
de atender os pleitos da população. 
 
O parlamentar enalteceu a importância da parceria realizada entre o governo do Estado 
e os municípios. Segundo o deputado, a parceria visa ajudar todos os municípios do 
Maranhão. 
 
“Hoje, tivemos a felicidade de garantirmos o programa Mais Asfalto, visando ajudar a 
resolver os problemas urbanos da cidade, assim como a revitalização de um estádio em 
Mirinzal, que vai ser, em breve, mais uma opção para a população”, explicou. 
 
COMPROMISSOS ASSUMIDOS 
 
O governador Flávio Dino afirmou que é preciso manter as parcerias que tem 
estabelecido desde o início do mandato com os municípios, especialmente nesse 
momento de graves dificuldades nacionais e que essa união é importante para 
concretizar políticas públicas. 
 
“Precisamos de muita união, solidariedade e capacidade de diálogo para que nós 
possamos, juntos, implementar políticas públicas necessárias para a população. Fazemos 
um governo municipalista e de federalismo cooperativo, por isso temos recebido, 
diariamente, demandas dos prefeitos e procuramos atendê-las o mais breve possível”, 
afirmou Flávio Dino, que também citou obras já entregues pelo governo em Mirinzal. 
 
O governador adiantou que várias vias da sede de Mirinzal e de povoados serão 
melhoradas com serviços de recapeamento e pavimentação asfáltica. Segundo ele, o 
programa Mais Asfalto vai chegar à cidade, visando garantir a melhoria da qualidade de 
vida da população. 
 
Além disso, o governador falou da importância de investir no esporte, já que a cidade 
deve ganhar um estádio revitalizado pelo governo estadual. “Sabemos bem que a 
política pública do esporte tem relevância para o bem-estar da comunidade”, finalizou. 
 
MIRINZAL 
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O prefeito Jadilson Coelho disse estar feliz e reconheceu o apoio que seu município vem 
recebendo do governo do Estado. Ele também enfatizou a intermediação do deputado 
Othelino Neto para que os pleitos fossem atendidos. 
 
“É um momento difícil para o Executivo, mas é essa parceria que nos socorre, mesmo 
diante das dificuldades. De braços abertos, o governador Flávio Dino tem sempre nos 
atendido na medida do possível. Estou satisfeito por assegurar benefícios importantes 
para o nosso município”, disse o prefeito. 
 
Por fim, o prefeito fez agradecimentos a Othelino Neto. “Agradeço ao deputado por 
acompanhar as demandas do município e por contar com a sua parceria, que, de fato, é 
muito importante para superar tantas dificuldades”, concluiu. 
 
O secretário de Estado de Comunicação e Assuntos Políticos, Márcio Jerry, e o Chefe da 
Casa Civil, Marcelo Tavares, estiveram presentes na audiência. 
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Zé Inácio pede que Segurança investigue ataque à sede do PT… 

 
O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) subiu à tribuna da Assembleia Legislativa para pedir 
que a Secretaria de Segurança Pública do Estado tome providências a respeito do ataque 
de vândalos à sede estadual do Partido dos Trabalhadores (PT), ocorrido na madrugada 
do último dia 2 deste mês. Na faixada do prédio, ficaram pichações em apoio e defesa 
ao deputado Jair Bolsonaro. 
 
Zé Inácio caracterizou o ato como “uma ação antidemocrática, criminosa, fascista. ” Nós, 
que defendemos a democracia, só temos que repudiar atos criminosos dessa natureza 
que vão contra a liberdade de opinião”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar afirmou ainda que os vândalos, que atacaram a sede do PT, são 
disseminadores de ódio, da intolerância e do preconceito no país, são saudosistas do 
regime militar que não aceitam a livre manifestação de pensamento. 
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O deputado disse que atos como esse não intimidarão o PT. Zé Inácio finalizou com uma 
crítica à União da Direita Maranhense (UDM), que apoia a candidatura de Jair Bolsonaro 
para presidência do Brasil. “Eles disseminam muito mais ódio do que esperança, e nós 
não disseminamos ódio, disseminamos esperança de ter um estado cada vez melhor e 
um país cada vez melhor para todos os brasileiros”, disse. 
 
A presidência estadual do PT no Maranhão já registrou o ocorrido junto à Polícia Militar. 

 


