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Clayton Noleto desiste de candidatura a prefeito de Imperatriz 

 
 
O secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto anunciou, em primeira mão, no 
programa Ponto e Vírgula (Difusora FM), que não será candidato a prefeito de 
Imperatriz. 
 
“Não serei mais candidato a prefeito. Vou apoiar o nome escolhido pelo grupo do 
governador Flávio Dino”, revelou Noleto com exclusividade ao Ponto e Vírgula. 
 
Segundo apurou o blog, entre os nomes do grupo de Dino que disputam a indicação com 
mais chances são os deputados Marco Aurélio (PCdoB) e Rildo Amaral (Solidariedade). 
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Othelino Neto participa da entrega de armamentos para reforço da segurança pública 
do Maranhão 

O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quinta-feira (18), no Palácio dos Leões, da entrega de 100 novos fuzis à 
Polícia Militar do Maranhão (PMMA). Metade dos armamentos foi doada pelo Exército 
Brasileiro e, a outra metade, adquirida com recursos próprios do Governo do Estado. O 
deputado Duarte Jr. (PCdoB), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da 
Alema, também participou da cerimônia. 
 

 
 
Durante a solenidade, o governador Flávio Dino agradeceu o apoio da Assembleia 
Legislativa nas ações do Governo do Estado, sobretudo, na área da segurança pública. O 
presidente Othelino Neto destacou a importância das parcerias em benefício da 
população maranhense. “Hoje, com a doação destes armamentos para a segurança 
pública, somando esses esforços, conseguiremos avançar muito mais naquilo que é o 
objetivo, que é deixar a sociedade maranhense mais segura”, declarou. 
 
O deputado Duarte Jr. pontuou que, em momentos de crise, é fundamental a união não 
só entre os poderes, mas de todos os setores. “A entrega desses armamentos vai 
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fortificar a política pública de segurança não apenas na nossa cidade, na nossa Ilha, mas 
em todo o estado do Maranhão”, completou. 
 
“Nós sempre buscamos unir esforços em favor da segurança pública e, nesse caso, temos 
a parceria do Exército, mediante a doação de fuzis, que se somam àqueles que 
adquirimos com recursos do Governo do Estado. De modo que estamos incrementando 
a capacidade das polícias do Maranhão de garantir a aplicação da lei”, assinalou o 
governador Flávio Dino. 
 
O general de Exército Paulo Sérgio Nogueira, comandante militar do Norte, disse que a 
doação dos armamentos é uma demanda antiga, agora concretizada. Ele reforçou, ainda, 
a disponibilidade do Exército Brasileiro em manter essa parceria, não só com a doação 
de armamentos, mas em várias outras áreas, como inteligência, operacional, logística e 
apoio às ações psicossociais. 
 
“O Exército está sempre pronto a esse tipo de parceria. E essa doação, inicialmente de 
50 fuzis, que poderão, inclusive, acontecer outras doações. A gente fica muito satisfeito 
em poder apoiar o Governo do Estado do Maranhão na defesa da nossa sociedade e o 
reforço à Secretaria de Segurança Pública no combate ao crime organizado”, afirmou. 
 
“É um equipamento para combate às organizações criminosas de natureza violenta. 
Portanto, esses equipamentos têm alto alcance e serão utilizados por forças treinadas 
para o emprego do armamento. Uma aliança muito forte entre o Exército Brasileiro e as 
forças de segurança do estado do Maranhão”, reforçou o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela. 

 

  



 

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: 
Othelino Neto participa da entrega de armamentos para 

reforço da segurança pública do Maranhão 

SITE: http://www.blogsoestado.com/danielmatos/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/07/2019 

Othelino Neto participa da entrega de armamentos para reforço da segurança pública 
do Maranhão 

 
Othelino Neto destacou a importância das parcerias em benefício da população maranhense 

 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quinta-feira (18), no Palácio dos Leões, da entrega de 100 novos fuzis à 
Polícia Militar do Maranhão (PMMA). Metade dos armamentos foi doada pelo Exército 
Brasileiro e, a outra metade, adquirida com recursos próprios do Governo do Estado. O 
deputado Duarte Jr. (PCdoB), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da 
Alema, também participou da cerimônia. 
 
Durante a solenidade, o governador Flávio Dino agradeceu o apoio da Assembleia 
Legislativa nas ações do Governo do Estado, sobretudo, na área da segurança pública. O 
presidente Othelino Neto destacou a importância das parcerias em benefício da 
população maranhense. “Hoje, com a doação destes armamentos para a segurança 
pública, somando esses esforços, conseguiremos avançar muito mais naquilo que é o 
objetivo, que é deixar a sociedade maranhense mais segura”, declarou. 
 
O deputado Duarte Jr. pontuou que, em momentos de crise, é fundamental a união não 
só entre os poderes, mas de todos os setores. “A entrega desses armamentos vai 
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fortificar a política pública de segurança não apenas na nossa cidade, na nossa Ilha, mas 
em todo o estado do Maranhão”, completou. 
 
“Nós sempre buscamos unir esforços em favor da segurança pública e, nesse caso, temos 
a parceria do Exército, mediante a doação de fuzis, que se somam àqueles que 
adquirimos com recursos do Governo do Estado. De modo que estamos incrementando 
a capacidade das polícias do Maranhão de garantir a aplicação da lei”, assinalou o 
governador Flávio Dino. 
 
O general de Exército Paulo Sérgio Nogueira, comandante militar do Norte, disse que a 
doação dos armamentos é uma demanda antiga, agora concretizada. Ele reforçou, ainda, 
a disponibilidade do Exército Brasileiro em manter essa parceria, não só com a doação 
de armamentos, mas em várias outras áreas, como inteligência, operacional, logística e 
apoio às ações psicossociais. 
 
“O Exército está sempre pronto a esse tipo de parceria. E essa doação, inicialmente de 
50 fuzis, que poderão, inclusive, acontecer outras doações. A gente fica muito satisfeito 
em poder apoiar o Governo do Estado do Maranhão na defesa da nossa sociedade e o 
reforço à Secretaria de Segurança Pública no combate ao crime organizado”, afirmou. 
 
“É um equipamento para combate às organizações criminosas de natureza violenta. 
Portanto, esses equipamentos têm alto alcance e serão utilizados por forças treinadas 
para o emprego do armamento. Uma aliança muito forte entre o Exército Brasileiro e as 
forças de segurança do estado do Maranhão”, reforçou o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela. 
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Deputado Wellington defende moradores de áreas de risco em São Luís durante 
audiência 

 
Deputado Wellington se pronuncia em favor de famílias que moram em áreas de risco durante audiência na DPE 

 
O deputado estadual Wellington do Curso participou, na manhã dessa quarta-feira (17), 
de audiência pública que discutiu soluções para os moradores de áreas de risco de São 
Luís. A audiência aconteceu no auditório da Defensoria Pública do Estado. 
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Ao se pronunciar, o deputado Wellington destacou que está acompanhando e 
permanecerá na cobrança de providências da Prefeitura e do Governo do estado. 
 
“Nos últimos anos visitei diversas áreas de risco em São Luís e pude constatar a omissão 
da Prefeitura e do Governo do estado diante de dezenas de moradores dessas áreas 
ameaçadas de deslizamento e desmoronamento. Mais uma vez, iremos solicitar que a 
Prefeitura faça a identificação, o mapeamento e eliminação das áreas de risco e 
construção de muros de arrimo para eliminar o risco de desabamento, bem como as 
ações e procedimentos adotados parar identificar e eliminar os alagamentos em São 
Luís. Também iremos solicitar que o Governo identifique as cidades que passam pelo 
mesmo problema. Solicitamos ainda que as famílias remanejadas sejam assentadas em 
áreas mais próximas de suas residências, evitando assim que fiquem muito afastadas de 
seus bairros de origem, além de efetuarmos a destinação das nossas emendas 
parlamentares para que sejam revertidas em ações para melhoria dos locais onde 
moram famílias em áreas de risco”, disse o deputado Wellington. 
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Othelino Neto participa da entrega de armamentos para reforço da Segurança Pública 
do Maranhão 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, deputado Othelino Neto (PCdoB), 
participou, nesta quinta-feira (18), no Palácio dos Leões, da entrega de 100 novos fuzis à 
Polícia Militar do Maranhão (PMMA). Metade dos armamentos foi doada pelo Exército 
Brasileiro e, a outra metade, adquirida com recursos próprios do Governo do Estado. O 
deputado Duarte Jr. (PCdoB), vice-presidente da Comissão de Segurança Pública da 
Alema, também participou da cerimônia. 
 
Durante a solenidade, o governador Flávio Dino agradeceu o apoio da Assembleia 
Legislativa nas ações do Governo do Estado, sobretudo, na área da segurança pública. O 
presidente Othelino Neto destacou a importância das parcerias em benefício da 
população maranhense. “Hoje, com a doação destes armamentos para a segurança 
pública, somando esses esforços, conseguiremos avançar muito mais naquilo que é o 
objetivo, que é deixar a sociedade maranhense mais segura”, declarou. 
 
O deputado Duarte Jr. pontuou que, em momentos de crise, é fundamental a união não 
só entre os poderes, mas de todos os setores. “A entrega desses armamentos vai 
fortificar a política pública de segurança não apenas na nossa cidade, na nossa Ilha, mas 
em todo o estado do Maranhão”, completou. 
 
“Nós sempre buscamos unir esforços em favor da segurança pública e, nesse caso, temos 
a parceria do Exército, mediante a doação de fuzis, que se somam àqueles que 
adquirimos com recursos do Governo do Estado. De modo que estamos incrementando 
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a capacidade das polícias do Maranhão de garantir a aplicação da lei”, assinalou o 
governador Flávio Dino. 
 
O general de Exército Paulo Sérgio Nogueira, comandante militar do Norte, disse que a 
doação dos armamentos é uma demanda antiga, agora concretizada. Ele reforçou, ainda, 
a disponibilidade do Exército Brasileiro em manter essa parceria, não só com a doação 
de armamentos, mas em várias outras áreas, como inteligência, operacional, logística e 
apoio às ações psicossociais. 
 
“O Exército está sempre pronto a esse tipo de parceria. E essa doação, inicialmente de 
50 fuzis, que poderão, inclusive, acontecer outras doações. A gente fica muito satisfeito 
em poder apoiar o Governo do Estado do Maranhão na defesa da nossa sociedade e o 
reforço à Secretaria de Segurança Pública no combate ao crime organizado”, afirmou. 
 
“É um equipamento para combate às organizações criminosas de natureza violenta. 
Portanto, esses equipamentos têm alto alcance e serão utilizados por forças treinadas 
para o emprego do armamento. Uma aliança muito forte entre o Exército Brasileiro e as 
forças de segurança do estado do Maranhão”, reforçou o secretário de Estado de 
Segurança Pública, Jefferson Portela. 
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Sucessão Municipal começa agitar os bastidores da Política 

 
 
Os bastidores da sucessão municipal fervilhando por conta da incerteza de alguns pré-
candidatos em obterem apoio de suas legendas de origem para levarem adiante o 
projeto de disputar a Prefeitura de São Luís. 
 
A aproximação do deputado Duarte Junior com o PP é fato que pode ser concretizado, 
conforme já havia anunciado este blog. As conversas com o presidente estadual do 
Partido Progressista, deputado André Fufuca, evoluíram para um acerto da filiação. 
 
Com dificuldades de convencer a cúpula do PCdoB a bancar sua candidatura, Duarte 
Junior procurou os dirigentes do PP. E pelo visto as conversações avançaram e o 
desfecho está cada vez mais próximo, o que deixa o caminho livre para o secretário 
Rubens Júnior ser oficializado com candidato dos comunistas. 
 
Caso acerte sua transferência para o PP, Duarte terá primeiro que convencer a direção 
do PCdoB a autorizar sua saída, sem risco de perda do mandato, para poder concorrer 
por outra legenda que lhe ofereça abrigo. Como PP pertence à base do governo, é 
provável que a saída seja facilitada. 
 
A movimentação nos bastidores envolve até o deputado Eduardo Braide, que 
atualmente lidera as intenções de votos para prefeito da capital. Braide está trocando o 
PMN pelo Podemos. 
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O partido pelo qual Braide se elegeu deputado federal não conseguiu ultrapassar a 
cláusula de barreira e consequentemente não terá tempo de televisão e muito menos 
verba do fundo partidário. 
 
E com a chegada de Eduardo Braide no Podemos quem está de partida é o deputado 
federal Aluísio Mendes, que não teve força para segurar o comando da legenda e está 
de mudança para PDC ou PSL. 
 
Já o deputado Dr. Yglésio, que chegou a anunciar que poderia pedir autorização do PDT 
para deixar o partido, mudou de posição após um encontro que teve esta semana com 
o senador Weverton Rocha, em Brasília, e foi aconselhado a procurar viabilizar a 
candidatura. 
 
Yglésio inclusive gravou um vídeo a lado do senador Weverton e postou em sua pagina 
no Twitter a seguinte mensagem: “Em Brasília, conversando com o senador Weverton, 
presidente do PDT no Maranhão, sobre as demandas de nossas bases eleitorais, 
buscando recursos e soluções para as demandas dos municípios maranhenses, 
sobretudo onde tivemos as maiores votações”. 
 
O deputado trava uma disputa interna com o presidente da Câmara Municipal, vereador 
Osmar Filho, mas acredita que chegará ao final da pré-campanha em melhores condições 
de representar o partido na sucessão municipal e que terá o apoio do PDT. 
 
Enquanto os pedetistas não se definem, o deputado Neto Evangelista, pré-candidato do 
DEM, nutre a esperança de ter o partido em seu palanque. Os presidentes dos dois 
partidos, senador Weverton Rocha e deputado Juscelino Filho, já andaram conversando 
sobre este assunto e não está descartada a aliança. 
 
Caso mais complicado é do tresloucado Wellington do Curso. Se elegeu pelo PSDB, mas 
não possui vida partidária e nem tem a garantia de que terá a legenda para disputar a 
prefeitura. É mais um que se movimenta nos bastidores a procura de uma sigla que lhe 
dê abrigo. 
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Braide e Duarte Jr. assumem o protagonismo em São Luís 

 
 
O deputado federal Eduardo Braide (PMN) e o estadual Duarte Júnior (PCdoB) são, até 
agora, os dois principais protagonistas da corrida pela sucessão de Edivaldo Júnior (PDT) 
na Prefeitura de São Luís. 
 
Apesar da larga vantagem do primeiro sobre o segundo em todas as recentes pesquisas, 
ambos provocam reações parecidas – em termos de repercussão -, quando se 
movimentam. 
 
Prova disso foi o que aconteceu nesta semana, quando – cada um a seu tempo – virou 
notícia por articulações partidárias de olho em 2020. 
 
Além disso, eles ainda guardam uma curiosa semelhança: nenhum dos dois tem, até 
agora, o que se pode chamar de um grupo político. 
 
Braide, aparentemente, por opção, já que tem feito suas articulações pessoalmente 
desde a eleição de 2016. 
 
Duarte, por outro lado, até tenta, mas ainda não conseguiu conquistar a confiança dos 
membros do governo Flávio Dino (PCdoB) e, por isso, segue solitário em sua empreitada. 
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ITZ: Noleto desiste de candidatura e abre caminho para Marco Aurélio 

 
 
O secretário de Estado da Infraestrutura, Clayton Noleto (PCdoB), anunciou ontem (18) 
que não será candidato a prefeito de Imperatriz. 
 
O comunista concedeu entrevista ao Ponto e Vírgula, da Rádio Difusora FM. 
 
“Não serei mais candidato a prefeito. Vou apoiar o nome escolhido pelo grupo do 
governador Flávio Dino”, declarou. 
 
Com a decisão, Noleto abre caminho para uma possível candidatura do deputado 
estadual Marco Aurélio (PCdoB). Rildo Amaral, do Solidariedade, corre por fora. 
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Caminho aberto para Marco Aurélio consolidar favoritismo na oposição em Imperatriz 

 
 
A desistência do secretário de Infraestrutura. Cleyton Noleto, em disputar a prefeitura 
de Imperatriz no ano que vem é o fato deste meio de ano na cidade, com potencial para 
dar uma guinada forte em favor do deputado estadual Marco Aurélio. 
 
O prefeito da cidade, Assis Ramos, é hoje o principal membro do MDB dos Sarneys com 
mandato excecutivo, controlando a segunda maior cidade do estado. Desgastado, Assis 
deve ter a partir de agora, um forte adversário, com capacidade de aglutinar mais forças 
políticas em torno de si. 
 
Muitos acreditam que Marco Aurélio deveria ter sido o candidato do governador Flávio 
Dino nas eleições de 2016. Bem colocado nas pesquisas antes das prévias, o deputado 
foi preterido por conta de um acordo com aliados que resultou na candidatura natimorta 
de Rosângela Curado, do PDT. 
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Caso o comunista tivesse sido o candidato em 2016, teria o valioso apoio de Sebastião 
Madeira, juntado assim a força de apoio do governador e do prefeito da época em um 
candidato com muito mais leve e querido na cidade. 
 
Agora, Marco Aurélio já tem a solução interna no PCdoB e será o candidato do partido, 
com a liberdade para sentar em qualquer mesa com outros partidos já nesta condição e 
articular apoios. O deputado passa a ser pré-candidato sem mais nenhuma dúvida na 
cabeça do eleitor, o que, em tese, deve aumentar o número de menções em pesquisas 
de intenção de voto. 
 
Nome mais forte para enfrentar o atual prefeito, Marco Aurélio tem como missão agora, 
articular aliança com o deputado Rildo Amaral, o ex-prefeito Ildon Marques e o 
presidente da Câmara Municipal Zé Carlos Pé de Pato. Vale lembrar que em Imperatriz 
não tem segundo e é fundamental que a eleição tenha menos candidatos para polarizar 
a disputa. 
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Entrega de fuzis novos à PM revelou que numa democracia os contrários podem conviver 
em harmonia 

 
Acima: Flávio Dino entre Othelino Neto e Paulo Sérgio Nogueira. No meio: Jefferson  
Portela entrega um dos fuzis ao comandante da PM observado por Othelino  
Neto, e Flávio Dino e Othelino Neto ouvem o pronunciamento do comandante  
militar do Norte 

 
A Polícia Militar do Maranhão (PMMA) reforçou seu arsenal com mais 100 fuzis, dos 
quais 50 foram comprados pelo Governo do Estado com recursos próprios e 50 doados 
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pelo Exército Brasileiro. As armas foram entregues à corporação ontem, em ato no 
Palácio dos Leões, presidido pelo governador Flávio Dino e com a participação do 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), general Paulo 
Sérgio Nogueira, comandante militar do Norte, do secretário de Estado de Segurança 
Pública, Jefferson Portela, e do vice-presidente da Comissão de Segurança da Alema, 
deputado Duarte Jr. (PCdoB). Os fuzis entregues ontem são um reforço e tanto no 
aparelhamento das forças policiais maranhenses, segundo governador Flávio Dino: “Nós 
sempre buscamos unir esforços em favor da segurança pública e, neste caso, temos a 
parceria do Exército, mediante a doação de fuzis, que se somam àqueles que adquirimos 
com recursos do Governo do Estado. De modo que estamos incrementando a capacidade 
das polícias do Maranhão de garantir a aplicação da lei”. Por sua vez, o general Paulo 
Sérgio Nogueira afirmou que, além da doação de armas, o Exército está pronto para 
firmar parcerias nas áreas de inteligência, operacional, logística e apoio às ações 
psicossociais. “O Exército está sempre pronto a esse tipo de parceria. A gente fica muito 
satisfeito em poder apoiar o Governo do Estado do Maranhão na defesa da nossa 
sociedade e o reforço à Secretaria de Segurança Pública no combate ao crime 
organizado”, declarou. Por sua vez, o presidente Othelino Neto destacou: “Hoje, com a 
doação destes armamentos para a segurança pública, somando esses esforços, 
conseguiremos avançar muito mais no objetivo de deixar a sociedade maranhense mais 
segura”. 
 
O ato de entrega dos 100 fuzis à PM confirmou com clareza que o Brasil vive uma 
democracia política plena, com outrora contrários convivendo em perfeita harmonia, 
apesar dos esforços zoadentos do bolsonarismo em sentido contrário. Os fuzis foram 
entregues por um general comandante militar do Norte, acompanhado de oficiais do 
Exército, tradicionalmente conservadores e de direita, ao governador do Maranhão, um 
político membro do PCdoB, militante ativo da chamada esquerda democrática, na 
presença de um deputado-presidente do Legislativo também de esquerda, tendo as 
armas foram recebidas por um secretário de Segurança Pública também militante de 
esquerda. O ato, transcorrido em clima de descontração e sem qualquer lampejo de 
tensão ou mal-estar, traduziu com perfeição o fato de que numa democracia plena é 
perfeitamente possível a convivência de contrários, o que, nos ensinamentos dialéticos, 
ajuda a criar o novo e aperfeiçoar a civilização. 

 

  



 

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: 
Encontro do PSL revelou que o braço do bolsonarismo 

no Maranhão está dividido 

SITE: http://reportertempo.com.br/ 

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 19/07/2019 

Encontro do PSL revelou que o braço do bolsonarismo no Maranhão está dividido 

 
Chico Carvalho, Maura Jorge, Allan Garcez e Pará Figueiredo: PSL  
rachado em quatro partes 

 
O encontro estadual do PSL, realizado no final da semana passada em São Luís, 
confirmou a situação anômala que movimenta as correntes do bolsonarismo no 
Maranhão. Primeiro, porque ratificou o comando inabalável do vereador Chico Carvalho, 
que depois de ter sido fortemente pressionado para passar o bastão, conseguiu reverter 
a tendência e se manter firme no poder, mesmo tendo ainda boa parte dos graúdos 
contrários à sua presidência. Segundo, porque ficou claro que o PSL estadual se encontra 
irremediavelmente dividido em quatro correntes, a de Chico Carvalho, que tem como 
parceiro o vereador Isaías Pereirinha; a liderada pela ex-prefeita de Lago da Pedra e atual 
superintendente da Funasa, Maura Jorge; a comandada pelo médico Allan Garcez, e 
outra representada pelo deputado Pará Figueiredo (PSL), que parece isolado do 
bolsonarismo estadual. O racha torna praticamente impossível a união de todas num só 
bloco. A iminente definição das linhas de atuação do partido na corrida à Prefeituras 
deverá funcionar como um divisor de águas, podendo reduzir as tensões na agremiação 
em função dos candidatos, também podendo explodir de vez o arremedo de partido que 
é o PSL no Maranhão. É só aguardar o desenrolar dos fatos. 
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Nesta quarta, o deputado estadual conversou com a população no Retorno do Calhau e 
Retorno do São Francisco. 

Deputado Duarte Jr no Retorno do São Francisco, conversando também com passageiros de ônibus. 

 
O deputado estadual Duarte Jr surpreendeu a população na manhã desta quarta-feira 
(17), quando o próprio parlamentar foi às ruas de São Luís, conversou com a população, 
distribuiu material informativo e pediu que seu trabalho seja fiscalizado. 
 
No Retorno do Calhau, próximo ao Comando Geral da Polícia Militar, e no Retorno do 
São Francisco, Duarte Jr distribuiu para pedestres, motoristas, e passageiros de 
transporte coletivo panfletos sobre seu trabalho legislativo e falou sobre a importância 
das pessoas acompanharem seu mandato. 
 
O deputado também falou sobre o App Duarte Jr, aplicativo gratuito disponível para 
Android e iOS, através do qual é possível conhecer todos os seus projetos de lei, ler 
notícias, assistir vídeos, enviar denúncias e sugestões. 
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“Da mesma forma que fiz na campanha, hoje bem cedo fui às ruas, mas desta vez para 
prestar contas do mandato e pedir que as pessoas baixem o meu app, para fiscalizar o 
trabalho que venho realizando e retribuir a confiança dos que acreditaram que a política 
podia ser diferente. Também orientei que acessem o portal da transparência para 
acompanhar de perto minhas ações”, disse Duarte Jr. 
 
O parlamentar afirmou ainda que o corpo a corpo teve o objetivo de honrar a confiança 
dos maranhenses, que o elegeram com a maior votação da história de São Luís e a 
terceira maior do Estado. “Estou em um cargo representativo e devo honrar a confiança 
não só das 65.144 pessoas que me elegeram, mas de todo o Maranhão, com um trabalho 
correto, ético e realizando um mandato verdadeiramente participativo, ouvindo as 
pessoas e garantindo cada vez mais direitos”. 

 


