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“A morte de um combatente não para uma revolução!”, disse Zé Inácio sobre a prisão 
de Lula 

 
 
“Vamos para a resistência até que a Justiça seja feita neste país. Viva o Lula, Lula 
presidente do Brasil”, foi a fala encorajada de luta e resistência do Deputado Estadual Zé 
Inácio (PT) realizada nesta terça-feira, 10/04, na Assembleia Legislativa, em defesa da 
liberdade do ex-presidente Lula. 
 
Zé Inácio anunciou que a prisão política e ilegal de Lula levou o Partido dos Trabalhadores 
a estar mobilizado e ter seu centro político concentrado na cidade de Curitiba, com ações 
coordenadas e um calendário de luta em favor da liberdade do ex-presidente. 
 
“Pela sua luta, pela sua história, Lula continua sendo a esperança do povo brasileiro nas 
eleições de 2018, Lula será candidato do PT à presidência da república e terá sua 
candidatura registrada no dia 15 de agosto, conforme a legislação eleitoral”, disse Zé 
Inácio. 
 
O Deputado ainda tratou da prisão ilegal de Lula. “A condenação sem provas por juízes 
parciais, que sequer apontaram-lhe um crime e a negativa, pela 5ª turma do STJ e pela 
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maioria do STF, do direito de recorrer em liberdade, são desdobramentos do golpe à 
democracia”, falou. 
 
E da história política de luta de Lula. “Há quase quarenta anos, Lula foi levado nos braços 
do povo por uma multidão para se apresentar perante a justiça como preso político, a 
história se repetiu em São Bernardo do Campo, berço do PT e das grandes lutas 
operárias”, disse. 
 
Zé Inácio finalizou lendo o último discurso de Lula, em São Bernardo: “Não adianta tentar 
evitar que eu ande por esse País, porque tem milhões e milhões de Lula, para andar por 
mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não 
tem como prendê-las. Não adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu 
deixar de sonhar, sonharei pela cabeça de vocês e pelos sonhos de vocês. Não adianta 
achar que o Lula vai parar no dia que meu coração tiver um enfarte. Isso é bobagem! 
Porque meu coração baterá pelo de vocês e eles são milhões. Eles têm que saber que a 
morte de um combatente não para uma revolução!”. 
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Júnior Verde consegue investimentos para o sistema de distribuição de água de 
Paraibano 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) reuniu-se nesta segunda-feira, 09, com o 
presidente da Caema, Carlos Rogério, para apresentar demandas de investimentos para 
o município de Paraibano. O parlamentar estava acompanhado do vice-presidente da 
Câmara Municipal, vereador Ricardo Campos, e ouviu do gestor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão a destinação de 3,2 milhões de reais em 
construção de redes de distribuição, poços artesianos e revitalização do sistema de 
abastecimento de água no município. 
 
A visita ao presidente da Caema foi destaque do pronunciamento de Júnior Verde na 
Assembleia Legislativa. O deputado informou ter apresentado quatro Indicações 
somente para Paraibano, além de ter destinado emenda para obras de calçamento. 
 
“Elas refletem o que nós hoje fazemos durante os nossos finais de semana, agendas 
intensas de trabalho dedicadas sempre aos municípios maranhenses. Foi por isso que 
ontem destacamos as diversas agendas que tivemos a oportunidade de ter em várias 
Secretarias de Estado”, destacou. 
 
Carlos Rogério comprometeu-se a realizar a revitalização do sistema de abastecimento 
de água na Vila Maurício, que atende três bairros: Vila Maurício, Subestação e Vila 
Guilhermino Brito. Um técnico da Companhia já foi designado para uma análise. 
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“Já serão feitas algumas intervenções como limpeza e desobstrução da rede nessa 
região, mas a CAEMA também já tem um procedimento licitatório, no Processo 
12.010/2018, que prevê a ampliação do sistema de distribuição com 6.500 metros de 
rede e limpeza de oito poços artesianos, beneficiando mais de 350 famílias. Política de 
resultados é o que nós queremos, isto é, que de fato possamos transformar as nossas 
proposições. Foi o que aconteceu”, comemorou Júnior Verde. 
 
Serviços que serão realizados para a ampliação do sistema de água de Paraibano: 
 
– 6.500 m de rede de distribuição 
 
– limpeza de 08 poços 
 
– 350 ligações 
 
– perfuração de 02 poços de 500 m de profundidade 
 
– reconstrução do prédio da Caema 
 
– urbanização das áreas da Caema 
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Wellington se reúne com alunos da Rede Pública Estadual que realizaram manifestação 

 
 
Na tarde desta terça-feira (10), alunos do Centro de Ensino Joaquim Gomes de Sousa 
interditaram a Avenida Jerônimo de Albuquerque para cobrar condições dignas no local 
em que estudam. De acordo com estudantes e professores, que entraram em contato 
com o deputado Wellington, a escola não tem merenda escolar, não tem ventilação, 
iluminação, falta professor, possui salas totalmente desestruturadas e, além disso, há 
mato em toda a escola, o que contribui para a insegurança no local. 
 
Ao encontrar os estudantes, o deputado Wellington, que desenvolve o projeto “De Olho 
nas Escolas”, afirmou que cobraria, em caráter de urgência, uma ação por parte da 
Secretaria de Educação do Estado. 
 
“O nosso projeto ‘De Olho nas Escolas’ consiste em ter esse contato direto com os 
alunos e professores. Recebemos a solicitação e visitamos o local. Constatamos, ali na 
escola, um espaço totalmente abandonado, sem qualquer estrutura para receber 
estudantes e professores. O Governador Flávio Dino faz tanta propaganda de ‘escolas 
dignas’, mas na realidade o que encontramos é um espaço como esse, totalmente 
abandonado e sem estrutura. Amanhã logo cedo estaremos encaminhando a 



 

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 

solicitação à Secretaria de Educação para que, em caráter de urgência, adote 
providências quanto ao caso. Afinal, com educação pública não se brinca”, afirmou 
Wellington. 
 

 
 
Veja o vídeo... 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=Pu6heAGveUI
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O deputado Antônio Pereira ocupou a tribuna da Assembleia na segunda-feira (9), para 
agradecer ao Governo do Estado pela entrega, no sábado (7), da reforma, ampliação e 
adequação do Centro de Ensino João Batista Teixeira (antigo Bandeirantes), que 
beneficia mais de mil alunos de Amarante do Maranhão. 

 
 
Em sua fala, Antônio Pereira lembrou que a obra foi fruto de sua luta na Assembleia 
Legislativa, junto ao Governo do Estado, desde 2015, quando ele protocolou indicação 
pedindo a reforma do Centro de Ensino, para atender pleitos da classe política e da 
população do município da Mesorregião Oeste Maranhense. 
 
Na ocasião, Antônio visitou a Praça de Esporte e Lazer, o primeiro espaço público de 
Amarante com todas as condições para práticas esportivas e recreativas, acompanhado 
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da prefeita Joice Marinho, dos secretários Clayton Noleto (Infraestutura); Felipe 
Camarão (Educação), vereadores e lideranças. 
 
ESCOLA TRADICIONAL 
 

 
 
No pronunciamento, Antônio Pereira lembrou que o Centro de Ensino João Batista 
Teixeira é uma escola tradicional, onde a maioria das pessoas fez o segundo grau, e 
presta um grande serviço na região. “A ampliação e a reforma deixaram, também, 
contente, alegre e feliz a comunidade educacional”, disse. 
 
O democrata lembrou que sua sogra foi professora no Centro de Ensino. “O meu 
cunhado, que é médico e outros da família que são médicos e estão se formando, foram 
alunos da instituição de ensino. Todos nós estamos muito contente. 
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“Vamos para a resistência até que a Justiça seja feita neste país. Viva o Lula, Lula 
presidente do Brasil”, foi a fala encorajada de luta e resistência do Deputado Estadual Zé 
Inácio (PT) realizada nesta terça-feira, 10/04, na Assembleia Legislativa, em defesa da 
liberdade do ex-presidente Lula. 

 
 
Zé Inácio anunciou que a prisão política e ilegal de Lula levou o Partido dos Trabalhadores 
a estar mobilizado e ter seu centro político concentrado na cidade de Curitiba, com ações 
coordenadas e um calendário de luta em favor da liberdade do ex-presidente. 
“Pela sua luta, pela sua história, Lula continua sendo a esperança do povo brasileiro nas 
eleições de 2018, Lula será candidato do PT à presidência da república e terá sua 
candidatura registrada no dia 15 de agosto, conforme a legislação eleitoral”, disse Zé 
Inácio. 
O Deputado ainda tratou da prisão ilegal de Lula. “A condenação sem provas por juízes 
parciais, que sequer apontaram-lhe um crime e a negativa, pela 5ª turma do STJ e pela 
maioria do STF, do direito de recorrer em liberdade, são desdobramentos do golpe à 
democracia”, falou. 
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E da história política de luta de Lula. “Há quase quarenta anos, Lula foi levado nos braços 
do povo por uma multidão para se apresentar perante a justiça como preso político, a 
história se repetiu em São Bernardo do Campo, berço do PT e das grandes lutas 
operárias”, disse. 
Zé Inácio finalizou lendo o último discurso de Lula, em São Bernardo: “Não adianta tentar 
evitar que eu ande por esse País, porque tem milhões e milhões de Lula, para andar por 
mim. Não adianta tentar acabar com as minhas ideias, elas já estão pairando no ar e não 
tem como prendê-las. Não adianta tentar parar os meus sonhos, porque quando eu 
deixar de sonhar, sonharei pela cabeça de vocês e pelos sonhos de vocês. Não adianta 
achar que o Lula vai parar no dia que meu coração tiver um enfarte. Isso é bobagem! 
Porque meu coração baterá pelo de vocês e eles são milhões. Eles têm que saber que a 
morte de um combatente não para uma revolução!”. 
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Júnior Verde consegue investimentos para o sistema de distribuição de água de 
Paraibano 

 
Verde com os diretores da Caema 

 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) reuniu-se nesta segunda-feira, 09, com o 
presidente da Caema, Carlos Rogério, para apresentar demandas de investimentos para 
o município de Paraibano. O parlamentar estava acompanhado do vice-presidente da 
Câmara Municipal, vereador Ricardo Campos, e ouviu do gestor da Companhia de 
Saneamento Ambiental do Maranhão a destinação de 3,2 milhões de reais em 
construção de redes de distribuição, poços artesianos e revitalização do sistema de 
abastecimento de água no município. 
 
A visita ao presidente da Caema foi destaque do pronunciamento de Júnior Verde na 
Assembleia Legislativa. O deputado informou ter apresentado quatro Indicações 
somente para Paraibano, além de ter destinado emenda para obras de calçamento. 
 
“Elas refletem o que nós hoje fazemos durante os nossos finais de semana, agendas 
intensas de trabalho dedicadas sempre aos municípios maranhenses. Foi por isso que 
ontem destacamos as diversas agendas que tivemos a oportunidade de ter em várias 
Secretarias de Estado”, destacou. 
 
Carlos Rogério comprometeu-se a realizar a revitalização do sistema de abastecimento 
de água na Vila Maurício, que atende três bairros: Vila Maurício, Subestação e Vila 
Guilhermino Brito. Um técnico da Companhia já foi designado para uma análise. 
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“Já serão feitas algumas intervenções como limpeza e desobstrução da rede nessa 
região, mas a CAEMA também já tem um procedimento licitatório, no Processo 
12.010/2018, que prevê a ampliação do sistema de distribuição com 6.500 metros de 
rede e limpeza de oito poços artesianos, beneficiando mais de 350 famílias. Política de 
resultados é o que nós queremos, isto é, que de fato possamos transformar as nossas 
proposições. Foi o que aconteceu”, comemorou Júnior Verde. 
 
Serviços que serão realizados para a ampliação do sistema de água de Paraibano: 
 
– 6.500 m de rede de distribuição 
 
– limpeza de 08 poços  
 
– 350 ligações 
 
– perfuração de 02 poços de 500 m de profundidade 
 
– reconstrução do prédio da Caema 
 
– urbanização das áreas da Caema 
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Deputado estadual lamenta recusa da filiação de Waldir Maranhão à legenda, acusa 
dirigentes de “interesses escusos” e ressalta a importância da defesa de “Lula livre” para 
concorrer às eleições 

 
Zé Inácio defendeu o PT na chapa majoritária de Flávio Dino 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) encaminhou “Nota à Militância” em que reforça a 
tese de participação do partido na chapa majoritária do governador Flávio Dino (PCdoB). 
 
Inácio reforçou sua defesa pela filiação do deputado federal Waldir Maranhão à legenda, 
lamentou que ele tivesse optado pelo PSDB e acusou os dirigentes petistas de “interesses 
escusos” para vetar a entrada do parlamentar. 
 
– Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se posicionaram 
contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a filiação do 
Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando claramente que tal 
postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses escusos e alheios 
aos interesses do Partido –acusou. 
 
Zé Inácio classificou ainda de “injusta a prisão de Lula”, reafirmou a luta pela participação 
na chapa majoritária comunista e pela liberdade de lula. 
 
Abaixo, a íntegra da nota à militância petista: 
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1 – Tendo em vista o fortalecimento do PT, sobretudo num momento em que o País 
atravessa uma grave crise política, econômica e social, e a democracia é ameaçada com 
a prisão política e injusta do Presidente Lula, nós fizemos a defesa da filiação do 
Deputado Waldir Maranhão ao PT, parlamentar reconhecido pelo posicionamento 
contrário ao impeachment golpista da Presidenta Dilma; 
 
2 – Tal iniciativa foi tomada também com o objetivo de fazer valer a Tese aprovada no 
6° Congresso Estadual do PT Maranhão, que deliberou pelo apoio à reeleição do 
Governador Flávio Dino com o PT compondo a Chapa Majoritária, já que o Deputado 
Waldir Maranhão era um dos nomes reconhecidos publicamente como um dos prováveis 
pré-candidatos que poderiam compor a sua Chapa Majoritária; 
 
3 – Além disso, como afirmei a alguns companheiros do PT e lideranças do Governo, a 
nossa intenção era evitar também uma debandada da base do Governador, já que o 
Deputado Waldir tinha a intenção de se filiar ao PT e, com isso, permanecer na base de 
apoio do Governador Flávio Dino, contribuindo com a sua reeleição; 
 
4 – Vale dizer, ainda, que os mesmos membros da Executiva Estadual que se 
posicionaram contra a filiação do Deputado Waldir Maranhão também foram contra a 
filiação do Prefeito de Paço do Lumiar, Domingos Dutra, ao PT, demonstrando 
claramente que tal postura não se deu por questões ideológicas, mas sim por interesses 
escusos e alheios aos interesses do Partido; 
 
5 – Com a não efetivação da filiação do Deputado Waldir ao PT, o mesmo tomou a 
iniciativa extrema de sair da base do Governo Flávio Dino e, além disso, se filiar ao PSDB. 
Com isso, embora a relação de respeito seja mantida, é preciso dizer que o Deputado 
Waldir e eu estamos em palanques opostos e defendendo projetos opostos, já que o 
mesmo decidiu se filiar ao PSDB; 
 
6 – Reafirmamos a nossa luta pelo espaço do PT na Chapa Majoritária do Governador 
Flávio Dino, pois o PT é o maior Partido da base do Governo e protagonista das 
conquistas históricas que transformaram a realidade do Maranhão e do Brasil através 
dos Governos Lula e Dilma; 
 
7 – A palavra de ordem é Lula Livre! Seguiremos lutando pela liberdade do maior 
Presidente da História do Brasil, pelo seu direito de ser candidato e voltar a governar o 
Brasil para melhorar a vida do nosso povo. 
 
Zé Inácio 
 
Deputado estadual do PT 

 



 

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: 
Na volta à Assembleia, Evangelista faz balanço de 

passagem pela Sedes… 

SITE: http://www.marcoaureliodeca.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 11/04/2018 

Na volta à Assembleia, Evangelista faz balanço de passagem pela Sedes… 

 
Evangelista fez discurso de balanço na Assembleia 

 
Em seu primeiro pronunciamento na Assembleia Legislativa, após passagem de pouco 
mais de três anos pela Secretaria de Desenvolvimento Social, o deputado Neto 
Evangelista (DEM) fez um balanço das ações desenvolvidas na pasta. 
 
– Eu saí desta Casa, após quatro anos fazendo parte da bancada de oposição, e ingressei 
em um governo que rompia barreiras naquele momento. Um governo diferente, 
esperado com muita expectativa pelo Brasil inteiro. Hoje, retorno com a sensação de 
dever cumprido, mas sei que ainda há muito por fazer pelo Maranhão. Uma certeza eu 
tenho e posso dormir tranquilo todos os dias: fizemos tudo aquilo que estava ao nosso 
alcance, em prol do Maranhão – afirmou. 
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Parlamentar conversou sobre suas ações com o colega Fábio Macedo… 

 
O parlamentar elencou programas que, na sua avaliação, elevaram o Maranhão a uma 
posição de reconhecimento nacional, a exemplo do avanço na Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional, por meio da ampliação dos Restaurantes Populares, além da 
implantação da primeira Cozinha Comunitária Quilombola do país, no município de 
Alcântara. 
 
– Lembro que, quando cheguei naquela secretaria, nós tínhamos seis restaurantes 
populares em todo o estado concentrados na Ilha de São Luís. Mas, hoje, eu saio daquela 
pasta deixando o Maranhão com 23 equipamentos de segurança alimentar, que têm a 
missão não apenas de fornecer refeição de qualidade, mas de garantir a segurança 
alimentar daquelas pessoas que precisam de orientação, além de oferecer cursos para 
as crianças sobre segurança alimentar – completou. 
 

 
…E posou com os colegas governistas e oposicionistas em seu retorno à Assembleia 

 
O deputado Neto Evangelista também destacou outros programas que mudaram a 
realidade da população maranhense, como o Bolsa Escola e o Mais Renda. 
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Ele também contou que sua última ação como secretário foi a entrega da reforma 
completa do Solar do Outono, que abriga idosos no Maranhão. 
 
– Foi um dia marcante para mim, enquanto secretário de Desenvolvimento Social. Eu 
tive a certeza de que alguma coisa nós fizemos, porque eu via naqueles idosos, nas 
autoridades presentes, que defendem os idosos no Estado, a satisfação, a alegria e a 
certeza de que nossos idosos foram valorizados pelo Governo do Maranhão – assinalou. 
 
Em aparte ao pronunciamento de Neto Evangelista, o deputado Edivaldo Holanda (PTC) 
elogiou a atuação do parlamentar como titular da Sedes e destacou que ele é a prova de 
que, na administração pública estadual e do país, a juventude ainda é a grande 
esperança. 
 
– O seu trabalho foi acompanhado por todos nós com muita atenção, e eu me orgulho 
de estar neste Poder ao lado de Vossa Excelência, sabendo do seu preparo, sabendo que 
é um material pronto para ser usado pela população, quaisquer que seja o destino que 
Deus possa traçar e permitir que Vossa Excelência caminhe na direção dele – disse. 
 
Já o deputado Rafael Leitoa (PDT) reforçou que não há dúvida de que o povo do 
Maranhão tem na imagem de Neto Evangelista um gestor probo, competente, mas, 
acima de tudo, dedicado. 
 
– Em Timon, nós tivemos ações importantes da Sedes, como o Mais Renda, mais escolas, 
inauguração de CRAS. Obviamente não deu para contemplar todas as ações da 
secretaria, pois o estado é muito grande e as necessidades em outros municípios são 
maiores. No entanto, o que mais me deixa satisfeito é que Vossa Excelência ajuda 
milhares de maranhenses a terem pelo menos o que comer com os restaurantes 
populares. São mais de 20 mil refeições diárias todos os dias no Maranhão. Isso, com 
certeza, é o maior programa de segurança alimentar já feito em nosso estado – declarou. 
 
O deputado Neto Evangelista agradeceu o reconhecimento dos colegas e ressaltou que 
a integração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem dúvida, só tem a 
beneficiar a população maranhense. 
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Wellington destaca que proibição de apreensão de veículos com IPVA atrasado já é lei 
em outro estado 

 
Wellington reafirmou que seu projeto é constitucional, citando exemplo do Tocantins 

 
“Fazer valer o direito do contribuinte”. Foi com essa afirmativa que o deputado estadual 
Wellington do Curso (PSDB) voltou a defender o Projeto de Lei 99/2017, de sua autoria, 
que proíbe a apreensão de veículos no Maranhão em virtude do não pagamento do IPVA. 
A proposta já é lei em outros locais, a exemplo do Estado do Tocantins, em que foi 
aprovada na Assembleia Legislativa/TO em 14 de março e sancionada pelo governador 
no último dia 4. 
 
De acordo com dados divulgados pelo Detran – MA, mais de 12 mil veículos foram 
leiloados pelo Governo do Estado do Maranhão. 
 
“Alguns questionaram a constitucionalidade do nosso projeto de lei. Agora, está aí: já é 
lei no Tocantins. O projeto é sim constitucional. Além de ter fundamento jurídico, tem 
também fundamento social: essas apreensões estão retirando o veículo do trabalhador 
maranhense, tão somente, porque não conseguiu pagar o IPVA. Eu não estou 
defendendo inadimplente. Mas tem que ter o devido processo tributário. Existem outros 
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meios de se cobrar um imposto; há outros meios de se punir quem não cumpre as 
obrigações. O Governador sabe disso, mas segue cometendo essa crueldade com os 
maranhenses. O Governador segue avançando nos carros e motos dos Maranhenses e 
leiloando seus bens. Mas essa inconstitucionalidade VAI ACABAR ”, afirmou o deputado 
Wellington. 
 

 
Veículos apreendidos em pátio e blitze do BPRV, que costuma ser implacável com inadimplentes 
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Zé Inácio anuncia instalação de CPI e cobra punição para a construtora Cyela no 
Maranhão 

 
Zé Inácio quer apurar supostas irregularidades na construção dos empreendimentos 

 
O deputado estadual Zé Inácio (PT) durante seu pronunciamento na última terça-feira, 
na Assembleia Legislativa, anunciou a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito-
CPI, que vai investigar as denúncias de irregularidades nos imóveis que foram 
construídos pela empresa Cyrela no Maranhão. 
 
O requerimento foi aprovado pela Casa Legislativa e já conta com a assinatura de 21 
parlamentares, dentre eles: Bira do Pindaré (PSB), Wellington do Curso (PSDB), Roberto 
Costa (PMDB), Edson Araújo (PSB), Rogério Cafeteira(DEM), Eduardo Braide (PMN), 
Vinicius Louro (PR), Fábio Braga (SD), Léo Cunha (PSC), Marco Aurélio (PCdoB), Cabo 
Campos (DEM), Sérgio Vieira (PEN), Junior Verde (PRB), Francisca Primo (PCdoB), Paulo 
Neto (PSDC), Valéria Macedo (PDT), Fernando Furtado (PCdoB), Andrea Murad (PRP), 
Sousa Neto (PRP), Raimundo Cutrim (PCdoB). 
 
Na avaliação de Zé Inácio, que solicitou a CPI “é uma situação que envolve mais de cinco 
mil moradores em São Luís, precisa ser investigada as irregularidades nos 
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empreendimentos, assim como dos envolvidos, dos órgãos públicos que concederam as 
licenças, dos diretores da Cyrela pelos erros e crimes que eventualmente cometeram 
contra o povo do Maranhão para que situações assim não venham a se repetir”, disse. 
 
Composta por cinco parlamentares a CPI possui o prazo de 120 dias para apurar as 
responsabilidades e irregularidades dos empreendimentos nos condomínios Jardim 
Toscana e Jardim Provence, no bairro Altos do Calhau, Vitória, no bairro Forquilha, e 
Pleno Residencial, no bairro Jaracati, que apresentaram vazamento de gás, 
irregularidades no sistema elétrico, hidráulico, revestimento cerâmico e infiltrações. 
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De volta ao Parlamento, Neto Evangelista faz balanço da sua atuação como Gestor da 
Sedes 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) retornou, nesta terça-feira (10), às atividades 
parlamentares na Assembleia Legislativa. Em seu primeiro pronunciamento, o 
parlamentar fez um balanço das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedes), enquanto titular da pasta. 
 
Neto Evangelista foi secretário de Desenvolvimento Social por três anos e três meses. 
Durante o Grande Expediente, ele declarou que foi uma honra ter tido a oportunidade 
de compor a equipe do governador Flávio Dino e contribuir para o desenvolvimento de 
ações e políticas públicas que beneficiaram e mudaram a realidade social de milhares de 
maranhenses. 
 
“Eu saí desta Casa, após quatro anos fazendo parte da bancada de oposição, e ingressei 
em um governo que rompia barreiras naquele momento. Um governo diferente, 
esperado com muita expectativa pelo Brasil inteiro. Hoje, retorno com a sensação de 
dever cumprido, mas sei que ainda há muito por fazer pelo Maranhão. Uma certeza eu 
tenho e posso dormir tranquilo todos os dias: fizemos tudo aquilo que estava ao nosso 
alcance, em prol do Maranhão”, afirmou. 
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O parlamentar elencou programas que elevaram o Maranhão a uma posição de 
reconhecimento nacional, como, por exemplo, o avanço na Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional, por meio da ampliação dos Restaurantes Populares, além da 
implantação da primeira Cozinha Comunitária Quilombola do país, no município de 
Alcântara. Evangelista disse que, seguindo o direcionamento do governador Flávio Dino, 
a secretaria se aproximou da população, que antes desconhecia até mesmo a sua 
existência. 
 
“Lembro que, quando cheguei naquela secretaria, nós tínhamos seis restaurantes 
populares em todo o estado concentrados na Ilha de São Luís. Mas, hoje, eu saio daquela 
pasta deixando o Maranhão com 23 equipamentos de segurança alimentar, que têm a 
missão não apenas de fornecer refeição de qualidade, mas de garantir a segurança 
alimentar daquelas pessoas que precisam de orientação, além de oferecer cursos para 
as crianças sobre segurança alimentar”, completou. 
 
O deputado Neto Evangelista também destacou outros programas que mudaram a 
realidade da população maranhense, como o Bolsa Escola e o Mais Renda. Ele também 
contou que sua última ação como secretário foi a entrega da reforma completa do Solar 
do Outono, que abriga idosos no Maranhão. 
 
“Foi um dia marcante para mim, enquanto secretário de Desenvolvimento Social. Eu tive 
a certeza de que alguma coisa nós fizemos, porque eu via naqueles idosos, nas 
autoridades presentes, que defendem os idosos no Estado, a satisfação, a alegria e a 
certeza de que nossos idosos foram valorizados pelo Governo do Maranhão”, assinalou. 
 
O parlamentar encerrou o pronunciamento agradecendo ao governador Flávio Dino pela 
oportunidade e frisou que todo o trabalho só foi possível graças ao empenho e 
comprometimento de toda a equipe da Sedes, que ajudou a desenvolver um trabalho 
reconhecido. 
 
“Eu saio daquela pasta agradecendo a todos os servidores públicos que me ajudaram a 
desenvolver um trabalho jamais visto por aquela secretaria. Falo isso com muita 
humildade, mas pelo reconhecimento popular que, graças a Deus, tenho recebido por 
todo o Maranhão. Eu tenho certeza que montei a melhor equipe e que tem a missão de 
continuar o trabalho que nós implantamos, sob a coordenação do meu sucessor, 
secretário Francisco Júnior”, finalizou. 
 
APARTES – Em aparte ao pronunciamento de Neto Evangelista, o deputado Edivaldo 
Holanda (PTC) elogiou a atuação do parlamentar como titular da Sedes e destacou que 
ele é a prova de que, na administração pública estadual e do país, a juventude ainda é a 
grande esperança. 
 
“O seu trabalho foi acompanhado por todos nós com muita atenção, e eu me orgulho de 
estar neste Poder ao lado de Vossa Excelência, sabendo do seu preparo, sabendo que é 
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um material pronto para ser usado pela população, quaisquer que seja o destino que 
Deus possa traçar e permitir que Vossa Excelência caminhe na direção dele”, disse. 
 
Já o deputado Rafael Leitoa (PDT) reforçou que não há dúvida de que o povo do 
Maranhão tem na imagem de Neto Evangelista um gestor probo, competente, mas, 
acima de tudo, dedicado. 
 
“Em Timon, nós tivemos ações importantes da Sedes, como o Mais Renda, mais escolas, 
inauguração de CRAS. Obviamente não deu para contemplar todas as ações da 
secretaria, pois o estado é muito grande e as necessidades em outros municípios são 
maiores. No entanto, o que mais me deixa satisfeito é que Vossa Excelência ajuda 
milhares de maranhenses a terem pelo menos o que comer com os restaurantes 
populares. São mais de 20 mil refeições diárias todos os dias no Maranhão. Isso, com 
certeza, é o maior programa de segurança alimentar já feito em nosso estado”, declarou. 
 
O deputado Neto Evangelista agradeceu o reconhecimento dos colegas e ressaltou que 
a integração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem dúvida, só tem a 
beneficiar a população maranhense. 
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Durante janela partidária, 13 deputados estaduais mudaram de partido… 

 
A maior bancada é a do PCdoB, seguida pelo DEM 

 
No período da janela partidária, que encerrou à meia-noite da última sexta-feira (6), 13 
deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão trocaram de partido. O DEM e o PSDB 
foram as siglas que mais receberam filiações. 
 
Terminada a janela partidária, o PCdoB, partido do governador Flávio Dino, mantém-se 
com a maior bancada na Assembleia Legislativa. Ao todo, são sete deputados: Ana do 
Gás, Carlinhos Florêncio, Dr. Levi Pontes, Francisca Primo, Othelino Neto, Professor 
Marco Aurélio e Raimundo Cutrim. 
 
A segunda maior bancada é a do Democratas (DEM), com seis deputados: Antônio 
Pereira, Cabo Campos, Paulo Neto, Rogério Cafeteira, Neto Evangelista e Stênio 
Rezende. 
 
O PDT mantém-se com quatro parlamentares: Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Rafael 
Leitoa e Valéria Macedo. 
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O Partido Verde (PV) também tem três deputados: Adriano Sarney, César Pires e Rigo 
Teles. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) conta agora com três 
parlamentares: Alexandre Almeida, Graça Paz e Wellington do Curso. E o Partido 
Republicano Progressista (PRP) com dois parlamentares: Andrea Murad e Sousa Neto. 
 
Cinco partidos contam com dois deputados: PSB (Bira do Pindaré e Edson Araújo), PRB 
(Júnior Verde e Sérgio Frota), PR (Josimar de Maranhãozinho e Vinícius Louro), MDB 
(Nina Melo e Roberto Costa) e SD (Fábio Braga e Ricardo Rios). 
 
Seis partidos têm apenas um deputado: PT (Zé Inácio), PTC (Edivaldo Holanda), PSD 
(Edilázio Júnior), PMN (Eduardo Braide), PSC (Léo Cunha) e PP (Hemetério Weba). 
 
O deputado Max Barros, que estava sem partido, filiou-se ao PMB (Partido da Mulher 
Brasileira). 
 
Filiações 
O Democratas (DEM), comandado no Maranhão pelo deputado federal Juscelino Filho, 
foi um dos partidos que receberam número mais expressivo de filiações. O partido 
ganhou a filiação de três deputados: Rogério Cafeteira, Paulo Neto e Neto Evangelista. 
 
Presidido pelo senador Roberto Rocha, o PSDB maranhense também ganhou a filiação 
de três deputados estaduais: Graça Paz, Wellington do Curso e Alexandre Almeida. 
 
Na lista dos 13 deputados que mudaram de partido estão Andrea Murad, que deixou o 
MDB e filiou-se ao PRP, mesmo partido agora de Sousa Neto, que desfiliou-se do Pros; 
Edilázio Júnior, que saiu do PV e entrou no PSD, e ainda Carlinhos Florêncio, que saiu do 
PHS e filiou-se ao PCdoB. Também mudaram de partido César Pires (saiu do PEN e entrou 
no PV), Sérgio Frota (saiu do PSDB e entrou no PRB) e Hemetério Weba (saiu do PV e 
entrou no PP). 
 
A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais 
e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por 
infidelidade partidária. Além disso, até seis meses antes das eleições, os candidatos aos 
mandatos em disputa nas urnas precisam estar filiados ao partido pelo qual vão 
concorrer no pleito. 
 
DEPUTADOS QUE TROCARAM DE PARTIDO 
 
1 – Alexandre Almeida (saiu do PSD, entrou no PSDB) 
 
2 – Andrea Murad (saiu do MDB, entrou no PRP) 
 
3 – Carlinhos Florêncio (saiu do PHS, entrou no PCdoB) 
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4 – César Pires (saiu do PEN, entrou no PV) 
 
5 – Edilázio Júnior (saiu do PV, entrou no PSD) 
 
6 – Graça Paz (saiu do PSL, entrou no PSDB) 
 
7 – Hemetério Weba (saiu do PV, entrou no PP) 
 
8 – Neto Evangelista (saiu do PSDB, entrou no DEM) 
 
9 – Paulo Neto (saiu do PSDC, entrou no DEM) 
 
10 – Wellington do Curso (saiu do PP, entrou no PSDB) 
 
11 – Rogério Cafeteira (saiu do PSB, entrou no DEM) 
 
12 – Sérgio Frota (saiu do PSDB, entrou no PRB) 
 
13 – Sousa Neto (saiu do Pros, entrou no PRP) 
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Governo tenta usurpar projeto de Braide que criou Fundo de Combate ao Câncer 

A Eduardo Braide o que é de Eduardo Braide 
 
Do blog do Jorge Aragão 
 

 
 
O título acima, inspirado na célebre frase atribuída a Jesus “A César o que é de César”, 
foi apenas para restabelecer a verdade sobre o Fundo Estadual de Combate ao Câncer 
no Maranhão, que o Governo Flávio Dino, como de costume, tenta se apropriar como se 
ideia sua fosse. 
 

https://www.blogdojorgearagao.com.br/2018/04/10/a-eduardo-braide-o-que-e-de-eduardo-braide/
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O secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, está em Copenhague, Dinamarca, 
participando do Diálogo Global, evento sobre financiamento para prevenção e controle 
de doenças não transmissíveis. 
 
Na oportunidade, Carlos Lula está levando para o Mundo a experiência do Fundo 
Estadual de Combate ao Câncer, que foi uma iniciativa exclusiva do deputado estadual 
Eduardo Braide (PMN), aprovada pela Assembleia Legislativa do Maranhão ainda em 
2011. 
 
Como o Governo Flávio Dino não parece muito disposto a dar os créditos a quem merece, 
e tende a se apropriar de mais uma “obra alheia”, o Blog vai fazer algumas rápidas 
observações para, mais uma vez, restabelecer a verdade dos fatos. 
 
A PEC apresentada por Eduardo Braide em 2011, estabelecia que 5% do ICMS da venda 
de cigarros e 3% do ICMS da venda de bebidas, seria destinado ao Fundo Estadual de 
Combate ao Câncer. 
Apesar de ter sido aprovado em 2011, não foi regulamentado no Governo Roseana e no 
Governo Flávio Dino demorou mais de três anos para começar a funcionar (saiba mais 
aqui). E durante todo esse período, para sermos justos, o autor da ideia seguiu cobrando 
todos os governos e governadores a colocação em funcionamento do Fundo Estadual de 
Combate ao Câncer. A última solicitação feita por Braide foi em outubro do ano passado, 
conforme documento ao lado que basta clicar para ampliar. 
 

http://gilbertoleda.com.br/2017/11/27/braide-cobra-funcionamento-do-fundo-estadual-de-combate-ao-cancer/
http://gilbertoleda.com.br/2017/11/27/braide-cobra-funcionamento-do-fundo-estadual-de-combate-ao-cancer/
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Então, não parece que o Fundo Estadual de Combate ao Câncer fosse efetivamente uma 
prioridade ao Governo Flávio Dino, pois se assim o fosse, não teria só efetivamente sido 
colocado para funcionar no último ano da gestão comunista. Ao contrário, a impressão 
que fica é que só foi efetivado após a pressão do deputado Braide, da imprensa e 
principalmente da sociedade civil. 
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Mas para tirar dividendos políticos e eleitoreiros da situação, o Governo Flávio Dino quer 
aparecer como o “pai da criança” e como se o assunto fosse uma bandeira da gestão 
comunista. 
 
Só que os fatos falam por si. O mesmo Eduardo Braide precisou ir à Justiça para assegurar 
o pagamento de uma emenda parlamentar sua para aquisição de um mamógrafo para o 
Hospital Aldenora Belo, uma vez que o Governo Flávio Dino se recusava a fazer a 
aquisição (reveja). 
 
Sendo assim, o combate ao câncer está longe, infelizmente, de ser uma prioridade no 
Governo Flávio Dino e se tem alguém que merece ser lembrado pela criação do Fundo 
Estadual de Combate ao Câncer, esse alguém é, indiscutivelmente, Eduardo Braide. 
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De volta ao Parlamento, Neto Evangelista faz balanço da sua atuação como gestor da 
Sedes 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) retornou, nesta terça-feira (10), às atividades 
parlamentares na Assembleia Legislativa. Em seu primeiro pronunciamento, o 
parlamentar fez um balanço das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedes), enquanto titular da pasta. 
 
Neto Evangelista foi secretário de Desenvolvimento Social por três anos e três meses. 
Durante o Grande Expediente, ele declarou que foi uma honra ter tido a oportunidade 
de compor a equipe do governador Flávio Dino e contribuir para o desenvolvimento de 
ações e políticas públicas que beneficiaram e mudaram a realidade social de milhares de 
maranhenses. 
 
“Eu saí desta Casa, após quatro anos fazendo parte da bancada de oposição, e ingressei 
em um governo que rompia barreiras naquele momento. Um governo diferente, 
esperado com muita expectativa pelo Brasil inteiro. Hoje, retorno com a sensação de 
dever cumprido, mas sei que ainda há muito por fazer pelo Maranhão. Uma certeza eu 
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tenho e posso dormir tranquilo todos os dias: fizemos tudo aquilo que estava ao nosso 
alcance, em prol do Maranhão”, afirmou. 
 
O parlamentar elencou programas que elevaram o Maranhão a uma posição de 
reconhecimento nacional, como, por exemplo, o avanço na Política de Segurança 
Alimentar e Nutricional, por meio da ampliação dos Restaurantes Populares, além da 
implantação da primeira Cozinha Comunitária Quilombola do país, no município de 
Alcântara. Evangelista disse que, seguindo o direcionamento do governador Flávio Dino, 
a secretaria se aproximou da população, que antes desconhecia até mesmo a sua 
existência. 
 
“Lembro que, quando cheguei naquela secretaria, nós tínhamos seis restaurantes 
populares em todo o estado concentrados na Ilha de São Luís. Mas, hoje, eu saio daquela 
pasta deixando o Maranhão com 23 equipamentos de segurança alimentar, que têm a 
missão não apenas de fornecer refeição de qualidade, mas de garantir a segurança 
alimentar daquelas pessoas que precisam de orientação, além de oferecer cursos para 
as crianças sobre segurança alimentar”, completou. 
 
O deputado Neto Evangelista também destacou outros programas que mudaram a 
realidade da população maranhense, como o Bolsa Escola e o Mais Renda. Ele também 
contou que sua última ação como secretário foi a entrega da reforma completa do Solar 
do Outono, que abriga idosos no Maranhão. 
 
“Foi um dia marcante para mim, enquanto secretário de Desenvolvimento Social. Eu tive 
a certeza de que alguma coisa nós fizemos, porque eu via naqueles idosos, nas 
autoridades presentes, que defendem os idosos no Estado, a satisfação, a alegria e a 
certeza de que nossos idosos foram valorizados pelo Governo do Maranhão”, 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 

O parlamentar encerrou o pronunciamento agradecendo ao governador Flávio Dino pela 
oportunidade e frisou que todo o trabalho só foi possível graças ao empenho e 
comprometimento de toda a equipe da Sedes, que ajudou a desenvolver um trabalho 
reconhecido. 
 
“Eu saio daquela pasta agradecendo a todos os servidores públicos que me ajudaram a 
desenvolver um trabalho jamais visto por aquela secretaria. Falo isso com muita 
humildade, mas pelo reconhecimento popular que, graças a Deus, tenho recebido por 
todo o Maranhão. Eu tenho certeza que montei a melhor equipe e que tem a missão de 
continuar o trabalho que nós implantamos, sob a coordenação do meu sucessor, 
secretário Francisco Júnior”, finalizou. 
 
APARTES 
 

 
 
Em aparte ao pronunciamento de Neto Evangelista, o deputado Edivaldo Holanda (PTC) 
elogiou a atuação do parlamentar como titular da Sedes e destacou que ele é a prova de 
que, na administração pública estadual e do país, a juventude ainda é a grande 
esperança. 
 
“O seu trabalho foi acompanhado por todos nós com muita atenção, e eu me orgulho de 
estar neste Poder ao lado de Vossa Excelência, sabendo do seu preparo, sabendo que é 
um material pronto para ser usado pela população, quaisquer que seja o destino que 
Deus possa traçar e permitir que Vossa Excelência caminhe na direção dele”, disse. 
 
Já o deputado Rafael Leitoa (PDT) reforçou que não há dúvida de que o povo do 
Maranhão tem na imagem de Neto Evangelista um gestor probo, competente, mas, 
acima de tudo, dedicado. 
 
“Em Timon, nós tivemos ações importantes da Sedes, como o Mais Renda, mais escolas, 
inauguração de CRAS. Obviamente não deu para contemplar todas as ações da 
secretaria, pois o estado é muito grande e as necessidades em outros municípios são 
maiores. No entanto, o que mais me deixa satisfeito é que Vossa Excelência ajuda 
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milhares de maranhenses a terem pelo menos o que comer com os restaurantes 
populares. São mais de 20 mil refeições diárias todos os dias no Maranhão. Isso, com 
certeza, é o maior programa de segurança alimentar já feito em nosso estado”, declarou. 
 
O deputado Neto Evangelista agradeceu o reconhecimento dos colegas e ressaltou que 
a integração entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, sem dúvida, só tem a 
beneficiar a população maranhense 
 
(Fonte: Agência Assembleia) 
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Janela partidária: 13 deputados estaduais mudaram de partido 

 
 
No período da janela partidária, que encerrou à meia-noite da última sexta-feira (6), 13 
deputados da Assembleia Legislativa do Maranhão trocaram de partido. O DEM e o PSDB 
foram as siglas que mais receberam filiações. 
 
Terminada a janela partidária, o PCdoB, partido do governador Flávio Dino, mantém-se 
com a maior bancada na Assembleia Legislativa. Ao todo, são sete deputados: Ana do 
Gás, Carlinhos Florêncio, Dr. Levi Pontes, Francisca Primo, Othelino Neto, Professor 
Marco Aurélio e Raimundo Cutrim. 
 
A segunda maior bancada é a do Democratas (DEM), com seis deputados: Antônio 
Pereira, Cabo Campos, Paulo Neto, Rogério Cafeteira, Neto Evangelista e Stênio 
Rezende. 
 
O PDT mantém-se com quatro parlamentares: Fábio Macedo, Glalbert Cutrim, Rafael 
Leitoa e Valéria Macedo. 
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O Partido Verde (PV) também tem três deputados: Adriano Sarney, César Pires e Rigo 
Teles. O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB) conta agora com três 
parlamentares: Alexandre Almeida, Graça Paz e Wellington do Curso. E o Partido 
Republicano Progressista (PRP) com dois parlamentares: Andrea Murad e Sousa Neto. 
 
Cinco partidos contam com dois deputados: PSB (Bira do Pindaré e Edson Araújo), PRB 
(Júnior Verde e Sérgio Frota), PR (Josimar de Maranhãozinho e Vinícius Louro), MDB 
(Nina Melo e Roberto Costa) e SD (Fábio Braga e Ricardo Rios). 
 
Seis partidos têm apenas um deputado: PT (Zé Inácio), PTC (Edivaldo Holanda), PSD 
(Edilázio Júnior), PMN (Eduardo Braide), PSC (Léo Cunha) e PP (Hemetério Weba). 
 
O deputado Max Barros, que estava sem partido, filiou-se ao PMB (Partido da Mulher 
Brasileira). 
 
Filiações 
O Democratas (DEM), comandado no Maranhão pelo deputado federal Juscelino Filho, 
foi um dos partidos que receberam número mais expressivo de filiações. O partido 
ganhou a filiação de três deputados: Rogério Cafeteira, Paulo Neto e Neto Evangelista. 
 
Presidido pelo senador Roberto Rocha, o PSDB maranhense também ganhou a filiação 
de três deputados estaduais: Graça Paz, Wellington do Curso e Alexandre Almeida. 
 
Na lista dos 13 deputados que mudaram de partido estão Andrea Murad, que deixou o 
MDB e filiou-se ao PRP, mesmo partido agora de Sousa Neto, que desfiliou-se do Pros; 
Edilázio Júnior, que saiu do PV e entrou no PSD, e ainda Carlinhos Florêncio, que saiu do 
PHS e filiou-se ao PCdoB. Também mudaram de partido César Pires (saiu do PEN e entrou 
no PV), Sérgio Frota (saiu do PSDB e entrou no PRB) e Hemetério Weba (saiu do PV e 
entrou no PP). 
 
A janela partidária é um período de 30 dias, previsto em lei, em que deputados federais 
e estaduais podem mudar de partido sem a possibilidade de perder o mandato por 
infidelidade partidária. Além disso, até seis meses antes das eleições, os candidatos aos 
mandatos em disputa nas urnas precisam estar filiados ao partido pelo qual vão 
concorrer no pleito. 
 
DEPUTADOS QUE TROCARAM DE PARTIDO 
 
1 – Alexandre Almeida (saiu do PSD, entrou no PSDB) 
 
2 – Andrea Murad (saiu do MDB, entrou no PRP) 
 
3 – Carlinhos Florêncio (saiu do PHS, entrou no PCdoB) 
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4 – César Pires (saiu do PEN, entrou no PV) 
 
5 – Edilázio Júnior (saiu do PV, entrou no PSD) 
 
6 – Graça Paz (saiu do PSL, entrou no PSDB) 
 
7 – Hemetério Weba (saiu do PV, entrou no PP) 
 
8 – Neto Evangelista (saiu do PSDB, entrou no DEM) 
 
9 – Paulo Neto (saiu do PSDC, entrou no DEM) 
 
10 – Wellington do Curso (saiu do PP, entrou no PSDB) 
 
11 – Rogério Cafeteira (saiu do PSB, entrou no DEM) 
 
12 – Sérgio Frota (saiu do PSDB, entrou no PRB) 
 
13 – Sousa Neto (saiu do Pros, entrou no PRP) 
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Neto Evangelista retorna à Assembleia Legislativa… 

 
 
O deputado Neto Evangelista (DEM) retornou, nesta terça-feira (10), às atividades 
parlamentares na Assembleia Legislativa. Em seu primeiro pronunciamento, o 
parlamentar fez um balanço das ações desenvolvidas pela Secretaria de Estado de 
Desenvolvimento Social (Sedes), enquanto titular da pasta. 
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Jota Pinto assume na Assembleia 

 
Candidato à reeleição Jota ficará por dois meses no parlamento… 

 
O deputado estadual Jota Pinto está volta a Assembleia Legislativa. 
 
O parlamentar, que é presidente do PEN/Patriota no Maranhão, assumiu nesta terça-
feira (10) a vaga do deputado Ricardo Rios, que segue de licença do parlamento. 
 
Jota Pinto é o primeiro suplente e chegou a assumir o mandato, mas também teve que 
se licenciar por conta do cargo que ocupava na Prefeitura de São Luís. Jota Pinto estava 
como secretário de Articulação Política na Gestão Edivaldo. 
 
Jota Pinto deve ficar mais de dois meses no parlamento estadual, tempo que ainda resta 
da licença de Ricardo Rios. 

 


