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TSE cassa mandato do prefeito Zé Vieira e Bacabal terá nova eleição 

 
 
O Informante - O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) não reconheceu, agora, à noite, o 
Recurso Especial Eleitoral nº 187-25.2016.6.10.0013, proposto por Zé Vieira, referente à 
eleição de 2016, em Bacabal, e dessa forma está cassado o mandado do prefeito 
bacabalense. 
 
Vieira foi acusado pela coligação “Bacabal Rumo ao Futuro”, encabeçada pelo deputado 
estadual Roberto Costa (MDB), candidato que ficou em 2º lugar nas eleições para 
prefeito, de promoção pessoal com dinheiro público, e teve indeferido, pelo Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE), o registro de sua candidatura e de seu vice. No entanto, Zé Vieira 
participou das eleições graças a liminares nas instâncias superiores, venceu e tomou 
posse, sendo que depois disso o caso virou um “imbróglio” judicial sem fim, com idas e 
vindas, hora favorável a Vieira, hora em seu desfavor. 
 
O recurso de Vieira contra a decisão do TRE já havia sido pautado outras três vezes, todas 
em 2017: 23 de maio, 19 de outubro e 7 de novembro. Em todas as ocasiões o caso foi 
retirado de pauta. 
 

https://oinformante.blog.br/?_ga=2.250392006.1706375230.1529325855-475660691.1508933582
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Ontem, à noite, a Corte Eleitoral decidiu pelo não conhecimento do recurso de Vieira e 
do seu vice Raimundo Florêncio Monteiro Neto (PHS), filho do deputado estadual 
Carlinhos Florêncio (PCdoB). 
 
Diante da decisão, Zé Vieira aguarda no cargo a publicação do Acórdão do TSE, que 
determinará ao presidente da Câmara Municipal de Bacabal que assuma a prefeitura e 
convoque nova eleição dentro de 30 dias. Nesse intervalo, Zé Vieira deve recorrer ao 
Supremo Tribunal Federal (STF). 
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TSE cassa prefeito de Bacabal e manda fazer nova eleição, perto de outra eleição… 

 
Zé Vieira foi cassado pelo TSE e Roberto Costa seguirá garantido no eleitorado de Bacabal 

 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) julgou Recurso Especial relativo à eleição no município 
de Bacabal-MA e decidiu na noite de ontem (19) cassar o mandato do prefeito Zé Vieira 
(PP) e do vice-prefeito Florêncio Neto (PHS). 
 
O imbróglio que se estende desde o final das eleições de 2016, quando Zé Vieira passou 
na frente do candidato do senador João Alberto, o deputado governista Roberto Costa 
do MDB, que deverá ser o favorito nesse no pleito, que deverá acontecer nos próximos 
40 dias, próximo das eleições para escolha de governador, senador e deputados. 
 
Preferido pela população de Bacabal, Zé Vieira acaba perdendo terreno para o grupo de 
João Alberto, que deverá favorecer eleitoralmente seu grupo político nas eleições de 
2018. 
 
O município estará sob o comando do presidente da Câmara de Vereadores, Edvan 
Brandão, até o dia da nova eleição. 
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Flávio Dino sanciona lei que regulamenta rádio poste 

 
 
Representando vários municípios maranhenses, profissionais do serviço de Publicidade 
Alternativa de Linha Modulada, conhecido como rádio poste, comemoraram a sanção da 
lei que regulamenta o serviço. Realizada pelo governador Flávio Dino em cerimônia no 
Palácio dos Leões nesta quarta-feira (20), a sanção torna válido o projeto de lei de autoria 
da deputada estadual Francisca Primo e que foi aprovado na Assembleia Legislativa do 
Estado. 
 
“Muda tudo, a gente sai da clandestinidade e fica legalizado com essa sanção feita pelo 
governador, e isso é de extrema importância para nosso trabalho, que a partir de agora 
vai nos dignificar ainda mais”, afirmou Antônio Carlos Gomes, repórter da Atual FM a 
Cabo de Santa Rita, que funciona no município há dez anos. 
 
Além dessa, cerca de outras 100 rádios em todo o estado serão beneficiadas com a 
regulamentação. Além de condições de trabalho, ela oferece direitos já garantidos 
legalmente, como destacou o governador. “A sanção dessa lei ajuda para que mais 
pessoas tenham voz, e o projeto se preocupou em oferecer garantias aos usuários e 
destinatários das programações veiculadas por essas empresas, na medida em que não 
será possível veicular conteúdo inconstitucional ou que fira a dignidade da pessoa, de 
quem quer que seja”, disse. 
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“Também representa a geração de muita oportunidade de trabalho e renda, são 
centenas de pessoas que extraem dessa atividade o seu sustento”, completou o 
governador. 
 
Rádio Poste 
 
A lei sancionada trata da regulamentação do serviço de Publicidade Alternativa de Linha 
Modulada, transmitida via equipamentos sonoros. Ele ficou conhecido como rádio poste 
porque funciona comumente por meio de alto falantes fixados nessas estruturas. 
 
São centenas de comunidades em regiões rurais conectadas apenas pelo serviço, que 
oferece informações que chegam a vilarejos, distritos, fazendas e comunidades carentes. 
 
Para o presidente da Associação das Sonorizações Via Cabo do Maranhão (Assovima), 
Michel Manoel, a regulamentação é a realização de um sonho e cria novas 
oportunidades em todo o estado. “No Maranhão essas rádios já funcionam há mais de 
30 anos e agora tivemos a felicidade de aprovar esse tão sonhado projeto, que garante, 
por exemplo, que as rádios agora podem fazer seus investimentos, podem ser 
ampliadas”, comentou. 
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Zé Inácio participa de agenda em Sítio Novo 

 
 
O deputado Zé Inácio esteve nesta terça-feira (19) no município de Sítio Novo, onde 
participou de vasta agenda. Começando com a Assinatura da Ordem de Serviço para 
início das obras de pavimentação asfáltica da MA – 275, que liga Sítio Novo a  Amarante 
do Maranhão; inauguração da pavimentação asfáltica de vias urbanas, através do 
programa ‘Mais Asfalto’; inauguração da reforma e adequação da escola Centro de 
Ensino Persondas de Carvalho. 
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Houve também a entrega de patrulha agrícola para a Cooperativa Mista dos 
Agropecuarista de Sítio Novo; entrega de fardamento escolar para alunos da rede 
estadual de ensino; quatro escolas também foram entregues a comunidade. 
 
E finalizando com a assinatura da ordem de serviço para implantação do sistema de 
abastecimento de água para os povoados paciência e boa lembrança. 
 
“Parabenizo o governo do Estado por essas importantes obras que traz para o 
município e população de Sítio Novo, e em especial quero parabenizar o prefeito, João 
Piquiá, que tem feito mais uma excelente gestão a frente do município”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar também reafirmou seu compromisso com o município, para o qual já 
destinou várias emendas. 
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TSE cassa Zé Vieira e determina realização de novas eleições em Bacabal 

Blog do Gilberto Leda 
 

 
 
O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou na noite de terça-feira (19), por 
unanimidade, a realização de nova eleição para prefeito de Bacabal. A decisão foi 
tomada com base em voto do ministro Luiz Fux, relator da matéria, que negou 
provimento a um apelo de Zé Vieira (PP) e derrubou a liminar que o mantinha no cargo 
até então. 
 
Vieira obteve 20.671 votos na eleição de 2016 – contra 18.330 do deputado estadual 
Roberto Costa (MDB) -, mas teve o registro de candidatura indeferido pela juíza Daniela 
de Jesus Bonfim Ferreira, então titular da 13ª Zona Eleitoral. 
 
O líder político está com os direitos políticos suspensos porque foi condenado por 
improbidade administrativa e enriquecimento ilícito. A condenação, pelo Tribunal de 
Justiça do Maranhão antes da eleição de 2016, foi confirmada pelo Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em 2017. 
 
Como Zé Vieira não conseguiu reverter a decisão contrária, Bacabal deve voltar às urnas 
em virtude de uma alteração promovida ao artigo 224 do Código Eleitoral antes das 
últimas eleições. A data da nova eleição ainda será marcada pelo TSE. 

  

http://gilbertoleda.com.br/2018/06/19/urgente-tse-determina-realizacao-de-nova-eleicao-em-bacabal/
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“Quem vai entrar para a história da Baixada Maranhense é Flávio Dino”, diz Cafeteira 

 
 
Líder do governo na Assembleia, o deputado estadual Rogério Cafeteira (DEM) ocupou 
a tribuna para falar sobre o que ele considera ser um dos grandes feitos da gestão Flávio 
Dino: a construção da ponte que liga os municípios de Central e Bequimão, na região da 
Baixada Maranhense. 
 
Cafeteira chamou de “extremamente politiqueira” as investidas da oposição ligada ao 
grupo Sarney para ‘conturbar’ a obra e atacar Dino. O PMDB da ex-governadora Roseana 
Sarney tenta uma manobra na Justiça contra o governador, alegando que a chegada das 
estruturas da ponte foi “propaganda eleitoral antecipada”. 
 
“O que não foi feito durante 20 anos será feito agora”, disse Cafeteira alfinetando a ex-
governadora Roseana Sarney, que comandou o Estado por quatro mandatos e não 
entregou a ponte. 
 
Sonho antigo 
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A Ponte Central Bequimão vai interligar 10 municípios da Baixada Maranhense e é sonho 
antigo dos baixadeiros. Para Rogério Cafeteira, os governos ligados ao clã Sarney 
“tiveram décadas para fazer e não fizeram [a ponte]. Quem vai entrar para a história da 
Baixada Maranhense é o governador Flávio Dino com essa obra, e isso realmente 
incomoda”. 
 
Ele lembrou ainda da complexidade de execução da obra. “Exatamente porque 
respeitamos o dinheiro público que a obra tem que ser feita com qualidade”, assegurou. 
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O deputado Zé Inácio esteve nesta terça-feira (19) no município de Sítio Novo, onde 
participou de vasta agenda. 

 
 
Começando com a Assinatura da Ordem de Serviço para início das obras de 
pavimentação asfáltica da MA – 275, que liga Sítio Novo a Amarante do Maranhão; 
inauguração da pavimentação asfáltica de vias urbanas, através do programa ‘Mais 
Asfalto’; inauguração da reforma e adequação da escola Centro de Ensino Persondas de 
Carvalho. 
 
Houve também a entrega de patrulha agrícola para a Cooperativa Mista dos 
Agropecuarista de Sítio Novo; entrega de fardamento escolar para alunos da rede 
estadual de ensino; quatro escolas também foram entregues a comunidade. 
E finalizando com a assinatura da ordem de serviço para implantação do sistema de 
abastecimento de água para os povoados paciência e boa lembrança. 
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“Parabenizo o governo do Estado por essas importantes obras que traz para o município 
e população de Sítio Novo, e em especial quero parabenizar o prefeito, João Piquiá, que 
tem feito mais uma excelente gestão a frente do município.”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar também reafirmou seu compromisso com o município, para o qual já 
destinou várias emendas. 
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Diretoria de Saúde e Gedema promovem campanha de vacinação contra a gripe 

A Diretoria de Saúde e Medicina Ocupacional da Assembleia Legislativa, em parceria com 
o Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão (Gedema), realiza, nesta quarta (20) e 
quinta-feira (21), das 8h às 12h e das 14h às 16h, a campanha de atualização vacinal 
contra a gripe (H1N1), para os servidores da Casa e dependentes. 
 

 
 
A diretora-adjunta de Saúde, Rafaela Lago, informou que, hoje, está sendo 
disponibilizada apenas as doses da vacina contra a gripe, mas, provavelmente, até 
amanhã serão disponibilizadas novas doses contra difteria, tétano, hepatite B e febre 
amarela. 
 
Ela também enfatizou que a vacinação tem como objetivo diminuir os efeitos da H1N1, 
atendendo ao grupo prioritário, que engloba idosos, crianças, gestantes, pessoas com 
doenças crônicas, professores e profissionais da área da saúde. “A finalidade é a 
prevenção. O setor de Saúde não para, pois, além de atendermos aos pacientes, sempre 
fazemos essas campanhas preventivas”, disse Rafaela Lago. 
 
Katyane Vasconcelos, coordenadora de Enfermagem da AL, lembrou que a campanha é 
anual e trabalha a prevenção contra a gripe.  “A gente sabe da gravidade da H1N1, onde 
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o vírus continua circulando no país e, inclusive, já chegou ao Maranhão. Então, é 
importante a conscientização de todos, e que as pessoas tenham a sua carteira em dia, 
para que não corram um risco desnecessário. Estamos trazendo essa campanha para a 
Casa, visando a comodidade dos funcionários. É uma campanha onde temos uma boa 
procura todos anos, e assim está acontecendo, novamente”, destacou. 
 
O servidor Milton Everton disse que anualmente se vacina contra a gripe. “Depois que 
eu comecei a tomar a vacina, nunca mais gripei. Por isso, a prevenção é importante”, 
afirmou, elogiando a iniciativa do presidente Othelino Neto (PCdoB), do Gedema e da 
Diretoria de Saúde. 
 
“Essa campanha é maravilhosa. Todos os anos me vacino e passei a não gripar mais. Com 
certeza, é uma boa iniciativa da Assembleia Legislativa trazer essa campanha”, 
completou a servidora Sahdamy Sekeff. 
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Deputado Edivaldo Holanda destaca obras na Estiva 

Em pronunciamento nesta quarta-feira (20), o deputado Edivaldo Holanda (PTC) 
destacou as obras de asfaltamento no bairro Estiva, iniciadas ontem (20), por meio do 
programa “Asfalto na Rua”, da Prefeitura de São Luís. Segundo ele, a Estiva que é um dos 
logradouros mais antigos da zona rural da capital e está com as ruas destruídas. 
 

 
 
“Nós vimos, ontem de manhã, a alegria daquela comunidade, ao receber, do prefeito 
Edivaldo Holanda Júnior, acompanhado de secretários e vereadores, a tão sonhada obra, 
que é o asfalto.  Apesar das dificuldades, o prefeito avança, sobretudo, em bairros 
humildes”, disse o parlamentar. 
 
O deputado também destacou a parceria da Prefeitura com o Governo do Estado que, 
por meio do programa “Mais Asfalto”, leva serviços para diversos bairros da zona rural, 
como Coqueiro e Tibiri. 
 
Na manhã de ontem, Edivaldo Holanda também anunciou a conclusão do asfaltamento 
de ruas nos bairros Santa Clara e Vila Brasil. “Parabenizamos o prefeito por esse trabalho, 
que leva cidadania às crianças. São elas as primeiras a precisar de um espaço, que não 
seja nem poeira, nem lama, para que possam brincar e andar com segurança nas portas 
de suas casas”, finalizou. 
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Deputado Wellington denuncia irregularidades da Prefeitura de Paraibano 

O deputado estadual Wellington do Curso recebeu denúncias quanto às irregularidades 
existentes na Prefeitura de Paraibano. Entre elas, há grave denúncia feita por 
professores, que iniciaram greve na última terça-feira, dia 19. De acordo com os 
professores, o atual prefeito de Paraibano vem descontando o valor do INSS em cima do 
valor integral recebido pelos professores, mas o declara em cima do valor salarial 
mínimo, não repassando o valor correto que deveria ser repassado. Tais denúncias foram 
também ratificadas pelo vereador Denys, de Paraibano. 
 

 
 
Para o deputado Wellington, medidas urgentes devem ser adotadas tendo como 
objetivo não prejudicar mais ainda os estudantes de Paraibano. 
 
“Os professores da cidade de Paraibano merecem respeito. Essa denúncia, quanto ao 
repasse do INSS, deve ser apurada, razão pela qual encaminhamos a questão ao 
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Ministério Público, para que adote das devidas providências. Continuamos em defesa de 
cada professor das escolas públicas e, portanto, em defesa dos professores de 
Paraibano”, disse o educador e deputado Wellington. 
 
Wellington já esteve na cidade de Paraibano em outras ocasiões, inclusive, já realizou 
audiência em defesa dos aprovados no concurso e formalizou denúncias quanto às 
inúmeras contratações temporárias e precárias, além de indícios de nepotismo. 
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Max Barros anuncia que não mais será candidato e parlamento perderá um dos seus 
melhores quadros 

Repórter Tempo/ Ribamar Corrêa 
 
O deputado Max Barros (PMB) surpreendeu ontem seus pares ao anunciar que não será 
candidato ao quinto mandato, decisão por meio da qual se afastará da política partidária. 
O anúncio foi feito de maneira sóbria, em forma de balanço, na tribuna, e causou forte 
impacto no plenário da Assembleia Legislativa. Ao comunicar sua aposentadoria 
parlamentar, o engenheiro civil, professor e gestor público abre um amplo vazio no 
universo da política estadual, que perde um quadro com sólida formação democrática, 
com identidade ideológica como um militante de centro, longe, portanto, dos 
extremismos. 
 

 
 
A Assembleia Legislativa não mais contará com um dos melhores quadros que abrigou 
neste início de século. Tanto que o seu anúncio foi lamentado por grande número de 
deputados, todos destacando exatamente o parlamentar consistente, bem informado, 
aguerrido, honesto e movido por um claro senso de equilíbrio. Não foi sem razão que o 

http://reportertempo.com.br/max-barros-anuncia-que-nao-mais-sera-candidato-e-parlamento-perdera-um-dos-seus-melhores-quadros/
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presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), declarou que, 
apesar de ser adversário, é seu admirador. 
 
O deputado respeitado que se despediu ontem das guerras eleitorais, depois de quatro 
mandatos consecutivos, não nasceu político por estalo ou por surto de vaidade de um 
profissional liberal engajado. Concorreu para o ingresso a vivência numa família de 
políticos, entre eles ninguém menos que o célebre senador Alexandre Costa. Foi também 
estimulado ao exercício da política ao entrar na vida pública, engenheiro recém-
formado, por convite feito pelo também engenheiro Anibal Pinheiro, para assumir a 
direção do DER-MA no Governo de Epitácio Cafeteira (1987-1990). Seu desempenho 
como gestor público o tornaria um dos quadros mais ativos e influentes dos quatro 
Governos de Roseana Sarney, que teria influência decisiva na sua entrada na política 
partidária e na complexa e envolvente ciranda da luta pelo voto popular. 
 
Diferentemente da maioria dos técnicos que entraram na política, Max Barros conseguiu 
alimentar essa dualidade, tornando-se deputado brilhante e, ao mesmo tempo, gestor 
público que se notabilizou pelos longos períodos em que atuou no comando da 
Secretaria de Estado de Infraestrutura e na Gerência Metropolitana, deixando sua marca 
numa extensa relação de obras importantes, como os quatro viadutos que compõem o 
complexo viário de São Luís, a Via Expressa, dezenas de ligações rodoviárias, a 
revitalização da São Luís histórica e inúmeras outras obras civis importantes para a 
infraestrutura do Maranhão em diversos campos. O parlamentar, por sua vez, deixará 
um legado que justificará plenamente os quatro mandatos, como a regularização 
fundiária, assegurando propriedade da terra aos cidadãos maranhenses; preservação do 
patrimônio histórico, alocando recursos permanentes para conservação do nosso acervo 
urbanístico e arquitetônico; garantiu verbas constitucionais para abastecimento de água 
e tratamento de esgoto para população maranhense; taxação de grandes empresas 
multinacionais que causam impactos no Maranhão, de maneira a viabilizar recursos 
significativos para melhoria da população maranhense. Criou normas de proteção ao 
consumidor em atividades de lazer, cultura e entretenimento. 
 
Nos períodos em que passou na Assembleia Legislativa nesses 16 anos de vida 
parlamentar, Max Barros construiu uma personalidade rica em diversos aspectos: tem 
sido um orador contundente, cujas falas são sempre ouvidas com atenção por 
adversários e aliados, exatamente por pronunciar discursos ricos de informação e senso 
crítico. É deputado que enfrenta seus adversários de peito aberto, com a dureza 
adequada a cada situação, com a diferença que jamais saiu do confronto das ideias, do 
choque das diferenças, para embrenhar-se no charco dos ataques pessoais. Neste 
mandato, tem sido um adversário duro e tenaz do Governo Flávio Dino, do qual diverge 
no campo das ações e também no campo ideológico. Mas em nenhum momento 
ultrapassou a fronteira da civilidade, preferindo respeitar seus adversários mostrando, 
com argumentos sólidos, seus erros e equívocos, Tanto que no seu discurso reafirmou a 
postura republicana segundo a qual adversário não é inimigo. 
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Max Barros se mostra um ente político diferenciado quando diz no seu discurso entender 
que chegou “o momento de buscar novos caminhos, novos desafios, que me instiguem 
e estimulem e também, de atender ao desejo daqueles que sempre me deram o suporte 
necessário, minha família”. Revela, finalmente, que o sonho do estudante por uma 
sociedade mais justa permanece vivo e que só pode ser alcançado pela via da política: 
“Pode parecer uma contradição. Mas, neste momento em que anuncio não mais 
participar, como candidato, nas próximas eleições, afirmo que a política é a forma mais 
eficiente e democrática de mudarmos uma realidade social”. 
 
Irá para casa com a consciência tranquila de quem está fazendo a sua parte como um 
político ético, engajado e consciente do seu papel. 
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Júnior Verde é relator da Lei que fortalece o transporte 
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Proposta foi aprovada na Assembleia Legislativa e garante ampliação do prazo de vida 
útil de veículos utilizados no setor 

 
 
O deputado estadual Júnior Verde (PRB) foi o relator do Projeto de Lei aprovado na 
Assembleia Legislativa nesta quarta-feira, 20, que dispõe sobre o acréscimo no prazo de 
vida útil de veículos no âmbito do serviço público de Transporte Alternativo 
Intermunicipal e Semiurbano do Maranhão.  
 
A Lei traz como limite de vida útil dos veículos fabricados com monobloco 08 anos, e 
para veículos fabricados com chassis, 10 anos. O texto é de iniciativa do Executivo, mas 
foi amplamente discutido com a categoria por intermédio do deputado Júnior Verde, em 
todas as reuniões realizadas.  
 
“Uma grande conquista, pois conseguimos aprovar de forma a atender as reivindicações 
da categoria. Será um grande ganho para o Maranhão, pois alguns operadores estavam 
regularizando seus veículos em outros Estados, por conta da ausência da norma. 
Representa fortalecimento desses trabalhadores e da economia do Estado”, justificou o 
parlamentar.  
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O deputado reiterou que entre 2015 e 2017, foram concluídos cerca de 2.500 Km de 
estradas e vias urbanas no Estado, melhorando a infraestrutura rodoviária. 
 
“A mudança aprovada na Assembleia vai de acordo com a nova realidade das rodovias e 
vias urbanas do Maranhão. Além disso, a iniciativa visa manter mais profissionais na 
formalidade, desestimulando a informalidade”, concluiu. 
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Zé Inácio celebra com estudantes de Governador Nunes 

Freire XIV Jogos Escolares 
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Zé Inácio celebra com estudantes de Governador Nunes Freire XIV Jogos Escolares 

 
 
Com o Prefeito de Governador Nunes Freire Indalécio (PT) e a primeira Dama do 
município Branca, o deputado estadual Zé Inácio (PT) participou no último final de 
semana do encerramento do XIV Jogos Escolares. 
 
A solenidade foi realizada pela prefeitura do município e reuniu crianças e adolescentes 
de todas as escolas nunes-freirense. 
 
Ao lado da primeira dama e do secretário de cultura, esporte e juventude José Neto, Zé 
Inácio realizou a entrega de troféus e de medalhas aos jovens que foram campeões nas 
competições. 
 
O parlamentar destacou a importância de incentivar a prática de esportes em todas as 
cidades do Estado do Maranhão. 
 
“O esporte integra, e o município vem fazendo um belo trabalho ao estimular esses 
jovens nesse caminho para que eles possam colher bons frutos no futuro”, disse. 
 
Zé Inácio também falou das ações que estão sendo desenvolvidas pelo prefeito Gago 
(PT), após ele ter reassumido a gestão do município. 
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“Parabenizo o prefeito Indalécio que em menos de quinze dias colocou em ordem o 
município, realizou o pagamento do funcionalismo público, estar recuperando as ruas, 
realizando os atendimentos na saúde com o hospital que está reabastecido com 
medicamentos, o que antes não estava acontecendo”, disse. 
 
O parlamentar também destacou os festejos juninos. 
 
“Também não posso deixar de falar a importância que ele estar dando para a cultura, ao 
já organizar o arraial da cidade, que terá meu total apoio por meio de emenda 
parlamentar e o governo do estado pelo secretário de cultura”, finalizou. 
 
Da assessoria 

 

  



 

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: 
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Fábio Braga destaca sucesso dos Jogos Escolares de Nina Rodrigues… 

 
 
O deputado Fábio Braga (SD), na sessão desta segunda-feira, 18, destacou a sua 
participação no encerramento dos jogos escolares de Nina Rodrigues, ocorrido no último 
final de semana. Ele parabenizou o prefeito Rodrigues da Iara e o seu secretariado pela 
organização do evento que reuniu centenas de jovens no ginásio esportivo. 
 
Ao lado do prefeito Rodrigues da Iara e dos secretários de Esporte Rawlisson Júnior e de 
Educação Sâmara Correa, Fábio Braga acompanhou a entrega de troféus e de medalhas 
a todos os jovens das escolas municipais que participaram das competições. Ele afirmou 
que o prefeito recebeu elogios dos pais, dos alunos e dos professores pela organização 
dos tradicionais jogos escolares da cidade. 
 
“O prefeito Rodrigues da Iara e todo o seu secretariado estão de parabéns por fazer com 
que os jovens pratiquem cada vez mais esportes e atividades culturais. A prática 
esportiva bem difundida, organizada e articulada pelos poderes públicos pode levar 
muitos jovens a sair da carência, bem como dar uma nova visão a alguns municípios, 
como Nina Rodrigues, que tem um dos bois mais tradicionais do período junino, fazendo 
parte de quase todo o calendário tanto na capital, quanto em várias cidades do Estado 
do Maranhão”, afirmou Fábio Braga. 
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Deputado Zé Inácio celebra XIV Jogos Escolares com 

estudantes de Governador Nunes Freire 
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Deputado Zé Inácio celebra XIV Jogos Escolares com estudantes de Governador Nunes 
Freire 

 
Zé Inácio destacou a importância de incentivar a prática de esportes em todas as cidades do Estado do Maranhão 

 
Com o Prefeito de Governador Nunes Freire Indalécio (PT) e a primeira Dama do 
município Branca, o Deputado Estadual Zé Inácio (PT) participou no último final de 
semana do encerramento do XIV Jogos Escolares. 
 
A solenidade foi realizada pela prefeitura do município e reuniu crianças e adolescentes 
de todas as escolas nunesfreirense. 
 
Ao lado da primeira dama e do secretário de cultura, esporte e juventude José Neto, Zé 
Inácio realizou a entrega de troféus e de medalhas aos jovens que foram campeões nas 
competições. 
 
O parlamentar destacou a importância de incentivar a prática de esportes em todas as 
cidades do Estado do Maranhão. “O esporte integra, e o município vem fazendo um belo 
trabalho ao estimular esses jovens nesse caminho para que eles possam colher bons 
frutos no futuro”, disse. 
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A solenidade foi realizada pela prefeitura do município e reuniu crianças e adolescentes  
de todas as escolas nunes-freirenses 

 
Zé Inácio também falou das ações que estão sendo desenvolvidas pelo prefeito Gago 
(PT), após ele ter reassumido a gestão do município. “Parabenizo o prefeito Indalécio 
que em menos de quinze dias colocou em ordem o município, realizou o pagamento do 
funcionalismo público, estar recuperando as ruas, realizando os atendimentos na saúde 
com o hospital que está reabastecido com medicamentos, o que antes não estava 
acontecendo”, disse. 
 
O parlamentar também destacou os festejos juninos. “Também não posso deixar de falar 
a importância que ele estar dando para a cultura, ao já organizar o arraial da cidade, que 
terá meu total apoio por meio de emenda parlamentar e o governo do estado pelo 
secretário de cultura”, finalizou. 
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Wellington cobra do governo Flávio Dino informações sobre construção de praça em 
Pindaré-Mirim 

 
Placa instalada pelo governo em praça de Pindaré-Mirim não informa valor da obra de  
revitalização do logradouro 

 
Devido à insatisfação e a denúncias recebidas por meio do projeto “Ouvindo o 
Maranhão” feitas pela população de Pindaré-Mirim, o deputado estadual Wellington do 
Curso (PSDB) utilizou a tribuna nesta Terça (19) para cobrar informações sobre valores e 
execução das obras de reforma e revitalização da Praça central da cidade. Os dados não 
foram fornecidos pelo Governo do Estado e pela Secretária de Infraestrutura que é a 
responsável pela obra. 
 
Segundo Wellington, há omissão de diversos dados importantes na placa que anuncia a 
obra. Não há qualquer tipo de informação acerca dos valores e empresa responsável 
pelos serviços. Diante disso, o parlamentar se pronunciou solicitando transparência na 
execução de obras públicas e baseou seu pedido no princípio da publicidade na 
administração pública, bem como na Lei de Acesso à Informação. 
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Wellington exibiu, na tribuna, documento com informações vagas sobre o serviço 

 
Recurso público não é dinheiro do particular. Não se pode omitir informações dessa 
forma e fazer obra pública de qualquer jeito. Flávio Dino precisa ter mais 
responsabilidade quando o assunto é dinheiro público. O povo precisa saber onde e 
como seu dinheiro está sendo aplicado. O Governo do Estado e a Secretária de 
infraestrutura precisam fornecer esses dados para a população. Continuaremos 
fiscalizando e cobrando transparência das ações do governo. Temos uma atuação 
permanente em defesa da população de Pindaré-Mirim.”, disse Wellington. 
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Deputado Zé Inácio participa de agenda em Sítio Novo 

 
Zé Inácio no palanque com o governador Flávio Dino e outros representantes da classe política 

 
O deputado Zé Inácio esteve nesta terça-feira (19) no município de Sítio Novo, onde 
participou de vasta agenda. 
Começando com a Assinatura da Ordem de Serviço para início das obras de 
pavimentação asfáltica da MA – 275, que liga Sítio Novo a Amarante do Maranhão; 
inauguração da pavimentação asfáltica de vias urbanas, através do programa ‘Mais 
Asfalto’; inauguração da reforma e adequação da escola Centro de Ensino Persondas de 
Carvalho. 
Houve também a entrega de patrulha agrícola para a Cooperativa Mista dos 
Agropecuarista de Sítio Novo; entrega de fardamento escolar para alunos da rede 
estadual de ensino; quatro escolas também foram entregues a comunidade. 
 
E finalizando com a assinatura da ordem de serviço para implantação do sistema de 
abastecimento de água para os povoados paciência e boa lembrança. 
 
“Parabenizo o governo do Estado por essas importantes obras que traz para o município 
e população de Sítio Novo, e em especial quero parabenizar o prefeito, João Piquiá, que 
tem feito mais uma excelente gestão a frente do município.”, disse Zé Inácio. 
 
O parlamentar também reafirmou seu compromisso com o município, para o qual já 
destinou várias emendas. 
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Max Barros anuncia que não disputará eleição 

 
Max Barros frisou que ao ocupar importantes cargos públicos, teve a chance de realizar inúmeras obras 

 
O deputado Max Barros (PMB) ocupou a tribuna, na manhã desta terça-feira (19), no 
tempo do grande expediente, para anunciar que tomou a decisão de não disputar as 
próximas eleições. 
 
“Subo a esta tribuna com a mesma emoção e entusiasmo que a utilizei ao longo destes 
16 anos que faço parte deste Poder. Ao mesmo tempo, possuído por um sentimento de 
serenidade, de tranquilidade d’alma, de efetivar uma decisão já há muito tempo 
amadurecida e tomada que espelha, de certa forma, o meu modo de ver a vida e a 
política”, com esta frase, Max Barros iniciou seu pronunciamento. 
 
Ele fez um relato de toda a sua vida pública e citou fatos ocorridos ao longo do exercício 
de funções de gestor público no Poder Executivo estadual. Lembrou de sua trajetória 
como dirigente do Departamento de Estradas de Rodagem (DER-MA), como pró-reitor 
de Ensino da Universidade Estadual do Maranhão (Uema), diretor da Cemar, gerente 
metropolitano de São Luís e secretário de Infraestrutura do Estado. 
 
“Olhei para mim, os caminhos percorridos como filho, como marido, como pai, como 
político, como gestor público, como cidadão simplesmente. Este olhar e essas reflexões 



 

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 

como um filme de magias passaram diante de mim e mostraram as mutações, as muitas 
vicissitudes que a vida atravessou em meus caminhos, mas me mostraram também as 
diversas formas que me utilizei para contorná-las para atingir os meus propósitos que 
sempre contiveram subjacentes à ética, à moral, à responsabilidade, à fidelidade e à 
sinceridade”, discursou o deputado. 
 
Ele frisou que, investido em importantes cargos públicos, teve a chance de realizar 
inúmeras obras, como a recuperação da BR-135, no trecho de Colinas a Orozimbo, que 
possibilitou integração norte sul do Maranhão; a BR-203, de Balsas a Barão de Grajaú, 
que assegurou o polo agrícola do Sul do Maranhão; a implantação da BR-402, viabilizou 
polo turístico dos Lençóis e ajudou a consolidação também da pesca naquela região. 
 
Dentre as obras, Max Barros citou ainda a Avenida dos Holandeses, a Avenida Ferreira 
Gullar, a Avenida da Forquilha ao Maiobão, a Avenida Luís Eduardo Magalhães, a Avenida 
Litorânea no trecho da Ponta d’Areia, o Viaduto da Cohab, o canal da Raimundo Corrêa, 
a Avenida Expressa, a Avenida Orlando Araújo ligando o Olho d’Água ao Araçagi, a 
revitalização do Centro Histórico em 50 hectares, as construções de estação de 
tratamento, a revitalização do Castelão e outras obras, muitas delas, como no Bairro 
Legal e no Projeto Viva, com a participação das lideranças comunitárias. 
 
Max Barros acentuou que, ao chegar à Assembleia Legislativa do Maranhão para o 
exercício de sucessivos mandatos que o povo lhe concedeu, estava tomado de júbilo. 
“Estava, sim, orgulhoso pela honra de ter sido escolhido entre os 6 milhões de 
maranhenses, um dos 42 a representá-los. Ali estava a despeito da grave crise de 
representatividade que já atravessava o nosso país, crise em grande parte fruto do nosso 
sistema político eleitoral que favorece o poder econômico, a forma em detrimento do 
conteúdo”. 
 
Além de discorrer sobre suas proposições legislativas, ao longo de quatro mandatos, Max 
Barros aproveitou para frisar razões de cunho pessoal que o levaram a tomar a decisão 
de não concorrer à reeleição. E frisou também seu gesto de gratidão e respeito às 
pessoas com quem conviveu ao longo de sua trajetória. “Tudo em mim é esperança e 
vida. Sou grato a Deus, que me deu a vida e palmilha o meu destino. Sou grato aos meus 
pais, Maria e José Barros. Sou grato à Cristiane, minha esposa, e a meus filhos, Gustavo 
e Maurício. Sou grato a Aníbal Pinheiro, quem primeiro me convidou a ocupar um cargo 
público”. 
 
Max Barros acrescentou que também é muito grato à ex-governadora Roseana Sarney, 
“que me incentivou a entrar na política e me honrou convidando-me a participar dos 
seus governos. Sou grato também aos líderes políticos municipais e às lideranças 
comunitárias”. 
 
“MISSÃO CUMPRIDA” 
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Em apartes, os deputados presentes à sessão destacaram os 16 anos de Max Barros na 
Assembleia Legislativa, ao longo de quatro mandatos. 
 
O presidente da Casa, Othelino Neto (PCdoB), Wellington do Curso (PSDB), Nina Melo 
(MDB), Levi Pontes (PCdoB), Vinicius Louro (PR), Raimundo Cutrim (PCdoB), Graça Paz 
(PSDB), César Pires (PV), Júnior Verde (PRB), Rafael Leitoa (PDT), Eduardo Braide (PMN), 
Fábio Braga (SD), Sérgio Frota (PR), Edson Araújo (PSB) e Neto Evangelista (DEM) fizeram 
questão de parabenizar o deputado Max Barros por sua brilhante trajetória na vida 
pública. 
 
Othelino Neto observou que Max Barros não vai disputar a eleição deste ano, “mas vai 
estar aqui conosco. O seu legado fica, os seus ensinamentos ficam, os amigos também e 
vai continuar na política como cidadão, como conselheiro e, certamente, como alguém 
que vai estar sempre pronto a servir o Maranhão”. 
 
Depois de receber os parabéns de todos os deputados presentes, em razão de sua 
trajetória de servidor público e de parlamentar, o deputado Max Barros explicou que 
cumprirá o seu atual mandato até o último dia “com a mesma retidão, com o mesmo 
empenho com que o fiz todos os dias ao longo da minha passagem por este Poder”. 
 
Ao encerrar seu pronunciamento, disse que a vida pública continuará sendo sua forma 
de expressar as convicções que formou ao longo do tempo para uma São Luís, para um 
Maranhão e para um Brasil melhor. 
 
“Vencendo os meus abismos e minhas turbulências, trago um sentimento de missão 
cumprida. Estou mais maduro e experiente. E me pergunto: valeu a pena? Respondo 
com os versos de Fernando Pessoa, no poema Mar Português: ‘Tudo vale a pena se a 
alma não é pequena, Deus ao mar o perigo, o abismo deu, mas nele é que espelhou o 
céu’. Minha alma não é e nem nunca será pequena, ela tem a dimensão dos meus 
sonhos, do meu caráter, da minha formação e da minha história”, ressaltou Max Barros. 
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Falta um mês para o início das convenções partidárias 

 
De acordo com o calendário das eleições de 2018, publicado pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), as convenções  
poderão ser iniciadas no dia 20 julho e vão até o dia 5 de agosto. Nelas também serão escolhidas as coligações 

 
As eleições gerais de 2018 estão chegando e os preparativos para o pleito já começam a 
ser planejados. As convenções partidárias definirão os candidatos ao Governo do Estado, 
ao Senado Federal, à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa. 
 
De acordo com o calendário das eleições de 2018, publicado pelo Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), as convenções poderão ser iniciadas no dia 20 julho e vão até o dia 5 de 
agosto. Nelas também serão escolhidas as coligações. 
 
O atual governador e pré-candidato à reeleição, Flávio Dino (PCdoB), encaminha-se para 
realizar a maior convenção deste ano no Maranhão. Ele já tem o apoio do PDT, PSB, PT, 
PPS, DEM, PP, PR, PRB, PTB, PROS, PTC, PEN, Solidariedade, além do próprio PCdoB. 
 
A ex-governadora Roseana Sarney conta com o apoio do seu partido MDB, além do PSD, 
PV e PMB. 
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A pré-candidata Maura Jorge já tem declarações de apoio do PRTB, PSDC, Podemos, além 
do PSL, seu partido. 
 
O senador Roberto Rocha, até o momento, conta apenas com o PSDB. Ele espera a 
convenção tucana no estado para definir seu nome na disputa ao governo do estado. 
 
Professor Odívio Rezende teve seu nome definido pelo PSOL, o pré-candidato terá ainda 
o apoio do PCB. 
 
Outros dois pré-candidatos seguem indefinidos. O deputado estadual Eduardo Braide 
(PMN) e o ex-secretário Ricardo Murad (PRP) terão, nas convenções partidárias, a 
oportunidade para definirem seus destinos. 
 
Alguns partidos também seguem indefinidos. São eles: Avante, Rede, Novo, PSC, PHS, 
PPL, PSTU e PCO. 
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TSE determina novas eleições municipais em Bacabal 

 
Zé Vieira aguarda a publicação da decisão do TSE, que determinará ao presidente da Câmara Municipal de  
Bacabal que assuma a prefeitura e convoque nova eleição dentro de 30 dias 

 
O Tribunal Superior Eleitoral decidiu afastar em definitivo Zé Vieira do cargo de prefeito. 
Na decisão, também foi determinado que o município de Bacabal, passará por novas 
eleições ainda este ano. O relator do caso foi o ministro Luiz Fux e a decisão foi unânime. 
A data do novo pleito ainda será divulgada. 
 
José Vieira Lins, mais conhecido como Zé Vieria, do partido Progressistas, foi eleito com 
20.671 votos em 2016, mas já entrou na disputa eleitoral condenado por improbidade 
administrativa e enriquecimento ilícito em julgamento feito pelo Tribunal de Justiça do 
Maranhão, em 2016, antes da eleição. A decisão foi confirmada pelo Superior Tribunal 
de Justiça (STJ) em 2017. O segundo colocado foi o deputado estadual Roberto Costa 
(MDB), com 18.330 votos. 
 
No dia 18 de outubro de 2017, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) condenou Zé Vieira 
por improbidade administrativa e danos ao erário público, sem direito a recurso. Essa foi 
primeira decisão do caso, que também suspendeu os direitos políticos de Zé Vieira por 
três anos. 
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Porém, no dia 31 de outubro de de 2017 a desembargadora Cleonice Freire concedeu 
tutela cautelar favorável a Zé Vieira, mesmo com a decisão do Superior Tribunal de 
Justiça (STJ). No entendimento da magistrada, a alternância administrativa causaria 
instabilidade política e social em Bacabal. 
 
Como era uma decisão de Cleonice era liminar, foi necessário passar pelo relator do caso, 
desembargador José Ribamar Castro. No dia 01/11, o desembargador derrubou a liminar 
da desembargadora Cleonice Freire. 
 
Em 03 de novembro de 2017 a desembargadora Nelma Sarney recolocou Zé Vieira no 
comando da prefeitura mais uma vez. Na decisão, ela afirma que o desembargador José 
de Ribamar Castro não tinha competência para julgar a questão, de acordo com o 
regimento interno da corte. 
 
No dia 10 de novembro, o vice-presidente em exercício do Tribunal de Justiça do 
Maranhão, desembargador Antônio Fernando Bayma Araújo, determinou que deveria 
prevalecer a decisão do desembargador José Ribamar Castro. 
 
Em 1º de dezembro, o desembargador Raimundo Melo determinou o retorno de José 
Vieira Lins à prefeitura da cidade, cassando os efeitos da decisão anterior. 
 
No começo de 2018, no dia 5 de janeiro, a Câmara Municipal de Bacabal determinou o 
afastamento imediato de Zé Vieira. A decisão foi expedida pelo presidente da casa, 
Edvan Brandão de Farias. À época, o vice-prefeito de Bacabal, Florêncio Neto (PHS), 
quem assumiu. 
 
Zé Vieira aguarda a publicação da decisão do TSE, que determinará ao presidente da 
Câmara Municipal de Bacabal que assuma a prefeitura e convoque nova eleição dentro 
de 30 dias. Nesse intervalo, Zé Vieira deve recorrer ao Supremo Tribunal Federal (STF). 
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Presidente da Câmara comandará Bacabal até nova eleição 

 
 
O presidente da Câmara Municipal de Bacabal, Edvan Brandão (MDB), comandará o 
Município até a realização da nova eleição determinada pelo Tribunal Superior Eleitoral 
(TSE). 
 
Antes de assumir, no entanto, o emedebista deve aguardar a Corte julgar embargos da 
defesa do prefeito cassado José Viera (PP) e, depois disso, publicar a decisão final sobre 
o caso. 
 
Brandão é aliado do deputado estadual Roberto Costa (MDB) – que foi o candidato na 
eleição de 2016 contra Vieira. Mas, em Bacabal, há quem garanta que, após assumir o 
mandato de prefeito interino, o presidente da Câmara vá exigir o direito de disputar, ele 
próprio, a eleição suplementar. 
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Wellington denuncia irregularidades da Prefeitura de Paraibano 

 
 
O deputado estadual Wellington do Curso recebeu denúncias quanto às irregularidades 
existentes na Prefeitura de Paraibano. Entre elas, há grave denúncia feita por 
professores, que iniciaram greve na última terça-feira (19). De acordo com os 
professores, o prefeito Zé Hélio (PT) vem descontando o valor do INSS em cima do valor 
integral recebido pelos professores, mas o declara em cima do valor salarial mínimo, não 
repassando o valor correto que deveria ser repassado. Tais denúncias foram também 
ratificadas pelo vereador Denys, de Paraibano. 
 
Para o deputado Wellington, medidas urgentes devem ser adotadas tendo como 
objetivo não prejudicar mais ainda os estudantes de Paraibano. 
 
“Os professores da cidade de Paraibano merecem respeito. Essa denúncia, quanto ao 
repasse do INSS, deve ser apurada, razão pela qual encaminhamos a questão ao 
Ministério Público, para que adote das devidas providências. Continuamos em defesa de 
cada professor das escolas públicas e, portanto, em defesa dos professores de 
Paraibano”, disse o educador e deputado Wellington. 
 
Wellington já esteve na cidade de Paraibano em outras ocasiões, inclusive, já realizou 
audiência em defesa dos aprovados no concurso e formalizou denúncias quanto às 
inúmeras contratações temporárias e precárias, além de indícios de nepotismo. 
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Wellington faz coro a sarneyzistas e reforça boicote à ponte Central-Bequimão 

 
 
Diferente do que tenta pregar todos os dias de que não está a serviço da oligarquia 
Sarney, o deputado estadual Wellington do Curso usou a tribuna da Assembleia 
Legislativa hoje para fazer coro aos oligarcas e criticou o governo pela construção da 
ponte Central-Bequimão. 
 
Obra aguardada há décadas pela população da Baixada Maranhense, a ponte que está 
sendo construída pelo governo Flávio Dino sobre o rio Pericumã vem sofrendo ataques 
virulentos da mídia oligárquica e seus asseclas. 
 
A simples divulgação da construção, que é um sonho do povo da região, é alvo da ira dos 
que tiveram anos para construir, mas nunca se importaram em resolver os anseios da 
população da região. 
 
Hoje o deputado Wellington do Curso reforçou o discurso sarneyzista de que a difusão 
da informação da chegada das estruturas da ponte é uma estratégia meramente 
eleitoreira. 
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Mesmo sabendo que a construção da ponte está dentro do cronograma elaborado ainda 
em 2016 e iniciado em 2017, Wellington atacou de forma vil a divulgação da chegada da 
estrutura que estava faltando para a conclusão da ponte Central-Bequimão. 
 
O ataque coordenado dos sarneyzistas só expressa a inveja daqueles que não fizeram 
pelo povo da Baixada Maranhense e não querem que ninguém faça. Lamentável! 
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Nova eleição para prefeito de Bacabal será acirrada e poderá produzir desdobramentos 
políticos importantes no estado 

 
Roberto Costa, João Alberto, Zé Vieira e Carlinhos Florêncio: muito em jogo na eleição em Bacabal 

 
Poderá ser realizada em setembro, segundo a previsão de fonte graúda da Justiça 
Eleitoral, será, mais uma vez, um duro embate entre as forças comandadas pelo senador 
João Alberto (MDB), tendo como representante o deputado Roberto Costa (MDB), e os 
grupos hoje liderados pelo agora ex-prefeito Zé Vieira (PR), que inclui o deputado 
estadual Carlinhos Florêncio (PCdoB), que participa com o agora ex-vice-prefeito 
Florêncio Neto, também recém-chegado à seara comunista, e o ex-prefeito José Alberto, 
junto com o filho, suplente de deputado federal Alberto Filho (PP), entre outras, 
lideranças de menor peso. O grupo que perdeu o poder terá certa dificuldade para 
encontrar um nome que seja eleitoralmente forte e que tenha o aval dessas correntes 
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políticas, correndo nos bastidores que o candidato poderá ser Florêncio Neto, Alberto 
Filho ou até mesmo Carlinhos Florêncio. 
 
Se for mesmo confirmada para setembro – há quem diga que só acontecerá depois das 
eleições gerais de outubro -, a eleição em Bacabal se dará em meio à agitação das 
eleições gerais, o que tornará o pleito bem mais animado e tenso. A começar pelo fato 
de que o senador João Alberto jogará uma cartada de altíssimo risco em relação ao 
deputado Roberto Costa, que poderá sair das urnas no comando de um dos maiores  
municípios maranhenses, com influência direta sobre mais de uma dezena de municípios 
no Médio Mearim, região central do Maranhão, ou poderá amargar um retrocesso numa 
carreira que até aqui tem sido bem sucedida  e com indiscutível potencial para o futuro. 
 
O problema da candidatura do deputado Roberto Costa é a data da eleição. Depois de 
se dedicar intensamente à guerra judicial que teve desfecho terça-feira, no TSE, mas 
diante das circunstâncias, o parlamentar ajustou seus planos e sua agenda para dedicar-
se ao seu projeto de reeleição para a Assembleia Legislativa, que parece certa, segundo 
muitos observadores da cena parlamentar. Com o desfecho da guerra judicial pela 
Prefeitura de Bacabal, que poderá implicar na realização de uma eleição em pouco 
tempo, exatamente no período intenso da campanha para as eleições gerais, Roberto 
Costa poderá se ver numa situação em que poderá ter de fazer uma opção entre brigar 
pela Prefeitura de Bacabal ou seguir na vida parlamentar. Além disso, a disputa poderá 
ser fortemente influenciada pela corrida sucessória estadual, o que exigirá do virtual 
candidato do PMDB um posicionamento nesse campo, podendo ser esse dado u fator 
complicador da sua estratégia de campanha. Ativo e muito bem articulado no campo 
político, o deputado deve fazer uma reflexão ampla e profunda sobre o que fazer. 
 
Por outro lado, o grupo liderado pelo agora ex-prefeito Zé Vieira também se encontra 
num emaranhado de dificuldades para poder se posicionar. Para começar, a escolha do 
candidato não será fácil se o ex-prefeito, mesmo fragilizado pela derrota e pela idade 
avançada, resolver bancar um nome do seu grupo. Mas se ela recair sobre Florêncio Neto 
ou sobre Carlinho Florêncio, a situação mudará radicalmente. Isso porque, pelo fato de 
que, numa cartada esperta, o deputado Carlinhos Florêncio deixou o inexpressivo PHS e 
se filiou ao PCdoB. Assim, se for o escolhido, poderá contar com o poderoso apoio do 
Palácio dos Leões, que dificilmente ficará de fora de uma briga cujo desfecho poderá ser 
o controle de um dos mais importantes municípios do estado. 
 
Assim, além de resolver de vez uma situação que só agrava os problemas do município, 
a disputa pela Prefeitura de Bacabal produzir cenários importantes no contexto político 
do Maranhão. Um deles é a sobrevivência do grupo liderado pelo senador João Alberto 
e do seu virtual candidato, deputado Roberto Costa. O outro é o destino do ex-prefeito 
Zé Vieira e seus comandados. E, finalmente, o rumo que poderá tomar a corrente 
liderada pelo deputado Carlinhos Florêncio. 

 


