
 

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: Edilázio vê “novo caminho” com Jair Bolsonaro 

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

EDITORIA: POLÍTICA 

DATA: 21/11/2018 

Edilázio vê “novo caminho” com Jair Bolsonaro 

Blog do Zeca Soares 
 
O deputado federal eleito Edilázio Júnior (PSD) foi o entrevistado desta segunda-feira 
(19), no Ponto Final, por Roberto Fernandes, na Rádio Mirante AM. Eleito com 106.576 
votos, Edilázio será um dos 18 representantes do Maranhão nos próximos 4 anos na 
Câmara dos Deputados... 
 

 
 
Edilázio disse que a expectativa é grande quanto ao novo governo e ele vislumbra um 
novo caminho para o país. “Acredito que o presidente eleito já vem demonstrando que  
acertar se faz necessário, nós acreditamos que a partir do próximo ano a economia do 
país deve voltar a crescer, a expectativa é de que o Brasil possa volta a gerar novos 
empregos, enfim, tem tudo para o Brasil trilhar um novo caminho agora e nós deputados 
precisamos apoiar aquilo que for bom para o Brasil e para o maranhão e é isso que eu 
vou fazer em Brasília na Câmara dos Deputados”. 
 

https://imirante.com/miranteam/noticias/2018/11/19/edilazio-ve-novo-caminho-com-jair-bolsonaro.shtml
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O deputado disse que a reforma política deve ser revista, pois como está só beneficia os 
candidatos com mandato. “A reforma eleitoral foi benéfica em alguns pontos, mas 
dificulta muito para quem não é conhecido e precisa ser revista. As redes sociais hoje é 
o grande curinga e ficou comprovado com a eleição do presidente Jair Bolsonaro, mas a 
reforma do jeito que passou ficou muito ruim para quem não é conhecido”. 
 

 
 
Edilázio destacou a vitória de Flávio Dino e disse que é muito difícil fazer Oposição no 
Maranhão. “O governador Flávio Dino teve uma vitória maiúscula. Ele conseguiu eleger 
seus dois senadores. Ele fez na Câmara 35 deputados, mas pode chegar a 38. Na Câmara 
Federal ele deve ter 13 a 14 deputados. Se já era complicada fazer Oposição ao governo 
do Estado, imagina agora com a vitória que foi grande do governador Flávio Dino. Fazer 
Oposição no estado do Maranhão é algo bastante dificultoso por conta do governador 
que a gente tem”, afirmou. 
 
Segundo Edilázio, o governador Flávio Dino (PCdoB) utilizou os recursos do FEPA para 
fins eleitoreiros. “O governador utilizou boa parte dos recursos dos aposentados e hoje 
corre o sério risco dos aposentados ficar sem salário. Ele utilizou para outros fins o fundo 
dos aposentados e hoje ele tem que utilizar uma outra forma para buscar meios para 
pagar os aposentados. Ele utilizou, por exemplo os recursos nesse asfalto eleitoreiro na 
campanha”. 
 
O parlamentar comentou sobre a polêmica do Mais Médicos e defendeu o presidente 
Jair Bolsonaro quanto à realização do revalida. 
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“Eu tive a oportunidade nas andanças pelo Maranhão afora e chegar às diversas 
comunidade e lá tem vários médicos cubanos e para a população é de extrema 
importância. E o presidente Jair Bolsonaro não tirou os médicos cubanos, ele está 
querendo trazer as famílias dos médicos e fazer o revalida e eu não sou contra. Eu tenho 
vários amigos fazendo medicina lá fora porque é mais em conta e eu não vejo nenhum 
problema. Porque os brasileiros podem fazer o revalida e os cubanos não podem?”, 
disse. 
 
Edilázio Júnior disse que a postura do governador Flávio Dino em relação a Jair Bolsonaro 
não ajuda e pode prejudicar o Maranhão. Ele aproveitou para criticar o decreto do 
governador que instituiu o “Escola Sem Censura” em contraponto ao “Escola Sem 
Partido”, defendido pelo presidente eleito. 
 
“Ajudar não ajuda. O nome já diz “escola sem partido”. Não é “escola com direita” ou 
“escola com esquerda”. O meu filho vai para escola aprender matemática, português, 
biologia, química... É difícil teu filho ir para a escola e ser educado por um professor da 
extrema direita ou da extrema esquerda. A esquerda tanto bateu para acabar com as 
aulas de Moral e Cívica e o OSPB que tanto tiraram do currículo. Cada um tem que ter o 
seu discernimento e escolher o que quer para o seu filho sem qualquer tipo de 
doutrinamento. O decreto é inócuo e inconstitucuinal porque a Constituição já garante 
isso e só mostra o oportunismo do governador. Porque ele não apresentou isso durante 
o período eleitoral? Se tivesse apresentado teria perdido os votos do evangélicos e faz 
agora apenas para se contrapor ao presidente Jair Bolsonaro. Veja que ele fala dos 
médicos cubanos, mas não explica a situação dos médicos daqui que estão com salário 
atrasados”, finalizou. 
 
Fotos: Zeca Soares 
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Deputado Rigo Teles expressa seu profundo pesar pela morte brutal de idosa de 106 
anos 

Quero aqui expressar minha imensa tristeza e pesar pela violência praticada contra dona 
Antônia da Conceição da Silva, mais conhecida como Antônia do Padre. Uma senhora 
com mais de 100 anos de vida que tive a oportunidade de conhecer pessoalmente 
durante a nossa caminhada política. Uma senhora cheia de vitalidade e de uma alegria 
contagiante. 
 

 
 
D. Antônia foi brutalmente assassinada na cidade de Feira Nova do Maranhão, onde a 
mesma residia. 
 
Irei me empenhar pessoalmente, junto ao secretário de estado da Segurança Pública, 
delegado Jefferson Portela, para que este crime bárbaro seja elucidado o mais rápido 
possível e os culpados sejam punidos conforme a lei. 
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Presidente da Câmara Municipal, Elson Nascimento Coutinho Silva morreu em acidente 
de carro na idade de Parnaíba, em Piauí; tragédia parou a cidade maranhense 

 
Edilázio com Elson de Dadá: morte precoce 

 
O deputado federal eleito Edilázio júnior (PSD) lamentou na tarde desta terça-feira, 20, 
a morte do presidente da Câmara Municipal de Araioses, vereador Elson Coutinho, o 
Elson Filho do Dadá. 
 
O parlamentar foi vítima de acidente de trânsito na cidade de Parnaíba (PI), durante a 
madrugada. 
 
– Jovem e amigo, ele caminhou comigo na última campanha, e compartilhou sonhos de 
um futuro melhor para o nosso estado. Elson se foi cedo, deixando uma profunda dor 
em amigos e familiares – falou Edilázio, em nota de pesar. 
 
O acidente parou a cidade de Araioses, que definiu o caso como tragédia. 
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Abaixo, a íntegra da nota de Edilázio Júnior: 
 
Recebi com muita tristeza a notícia do falecimento do presidente da Câmara Municipal 
de Araioses, vereador Elson Nascimento Coutinho Silva. 
 
Jovem e amigo, ele caminhou comigo na última campanha, e compartilhou sonhos de 
um futuro melhor para o nosso estado. 
 
Elson se foi cedo, deixando uma profunda dor em amigos e familiares. 
 
Peço a Deus o conforto para o coração daqueles que o tinham desde o berço e me 
solidarizo, com tristeza no coração, a todos os familiares. 
 

Edilázio Júnior 
 

deputado estadual 
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Neto Evangelista confirma pré-candidatura a Prefeito pelo DEM 

 
 
Deputado estadual reeleito, o ex-secretário de Desenvolvimento Social do Governo, 
Neto Evangelista (DEM), confirmou ao blog do Jorge Vieira que vem se preparando para 
ser uma das opções para a Prefeitura de São Luís na sucessão municipal de 2020. 
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Integrante da base de sustentação do Governo Flávio Dino, sendo um dos seus principais 
colaboradores, Neto diz está consciente que enfrentará concorrência no grupo 
governista, mas garante que estará preparado para os embates que virão pela frente. 
 
O parlamentar reconhece que o pleito ainda está um pouco distante, porém já se articula 
para não ser surpreendido. Ele decidiu transferir a filiação do PSDB para o DEM após se 
aconselhar com o governador Flávio Dino e receber dele orientação para se filiar ao 
partido comandado no Estado pelo deputado federal reeleito Juscelino Filho. 
 
Na conversa com o titular deste blog, na noite de segunda-feira durante a partida em 
que o MAC perdeu para o Pinheiro, no Castelão, Neto Evangelista aproveitou para 
desfazer um boato que circula nos bastidores da política de que estaria em rota de 
coligação com a direção legenda justamente por conta da sucessão municipal de 2020: 
“Desconheço essa crise”, simplificou. 
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Assembleia muda regimento para possibilitar posse de Andreia Rezende 

 
 
Uma resolução publicada ontem no Diário Oficial da Assembleia Legislativa promove 
uma série de mudanças no Regimento Interno da Casa, reorganizando atos referentes à 
posse de deputados estaduais eleitos, à eleição para a Mesa Diretora, à redação final de 
projetos e à proposição de emendas. 
 
Contendo 12 artigos, o ato – assinado pelo presidente do Legislativo estadual, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), e pelos secretários Ricardo Rios (PDT) e Stênio Rezende (DEM) – 
deve garantir, também, a posse da deputada eleita Andreia Rezende (DEM). 
 
Diz o artigo 1º da resolução que a redação do § 4º do art. 5º do Regimento Interno da 
Assembleia, passa a ser a seguinte: “§4º O conteúdo do compromisso e ritual de sua 
prestação não poderão ser modificados, nem o compromissado poderá ser empossado 
através de procurador, exceto no caso de enfermidade devidamente comprovada”. 
 
Até a publicação do feito, no entanto, sequer “no caso de enfermidade devidamente 
comprovada” a posse de um deputado eleito poderia ser efetivada por meio de um 
procurador. 
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Andreia é esposa de Stênio Rezende – que não pôde tentar a reeleição neste ano em 
virtude de uma condenação em segunda instância na Justiça Federal. Ela sofreu um grave 
acidente automobilístico ainda durante a campanha eleitoral. Por conta da violência da 
colisão, acabou perdendo os movimentos das pernas. 
 
Após uma série de cirurgias, a parlamentar eleita teve alta do hospital em outubro, mas 
segue em cadeira de rodas e tinha, até há algumas semanas, certa dificuldade para 
movimentar as mãos, o que dificultaria a assinatura de documentos. 
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Conversas intensas já apontam nomes que podem entrar na corrida ao palácio dos Leões 
em 2022 

 
Weverton Rocha, Rubens Jr., Márcio Jerry, Edivaldo Jr., Bira do Pindaré, Othelino Neto, Felipe Camarão, 
 Carlos Brandão, Josimar Maranhãozinho, Juscelino Filho, N=André Fufuca, Eduardo Braide, Roseana  
Sarney, Maura Jorge e Hilton Gonçalo são nomes prováveis para disputar o Governo do Estado  
nas eleições de 2022 
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É verdade nua e crua que muitas doses de incerteza estão por ganhar definição no campo 
político nacional nos próximos quatro anos, a começar pela enorme e incômoda 
incógnita que já se instala em Brasília para dar as cartas no Brasil a partir de janeiro do 
ano que vem. E é igualmente verdadeiro que dentro desse contexto as principais figuras 
políticas do País já se mexem de olho na sucessão presidencial de 2022, em movimentos 
que se repetem nos estados, onde forças já tentam definir rumos com foco naquelas 
eleições. No Maranhão, a sucessão estadual já é assunto obrigatório em todas as rodas 
de conversa política, a partir de um dado decisivo: o governador Flávio Dino (PCdoB), 
hoje a liderança central da política maranhense, não será candidato ao Governo do 
Estado, podendo disputar a vaga de senador a ser aberta ou alçar voo mais alto, no plano 
nacional. E é nesse contexto que já se movimentam quadros que formam um grupo do 
qual certamente sairão o candidato governista e os candidatos oposicionistas ao Palácio 
dos Leões. 
 
Um dos principais nomes da lista de prováveis candidatos a governador, o deputado 
federal e senador eleito Weverton Rocha (PDT), disse ao experiente jornalista Raimundo 
Borges, em entrevista publicada em O Imparcial (18/11): “Tenho sempre dito que não 
faço nenhum projeto pessoal, individual. O projeto majoritário é do grupo. Estou 
preparado para todos os projetos que o grupo definir. Hoje o grupo tem um comandante, 
que é Flávio Dino. Vamos aguardar. É cedo para discutir isso”. Ou seja, Weverton Rocha 
é pré-candidato, avisa que está “pronto” e, surfando num mandato senatorial de oito 
anos, aguarda o momento certo para colocar as cartas na mesa. 
 
Weverton Rocha não está sozinho na banda dinista do tabuleiro sucessório, e que não 
será ungido pura e simplesmente. Nesse campo está, por exemplo, o deputado federal 
reeleito Rubens Pereira Jr. (PCdoB), um dos mais fiéis, ativos e destacados membros do 
“núcleo de ferro” do governador. Fala-se muito do deputado federal eleito Márcio Jerry 
(PCdoB), reconhecido como o principal estrategista e operador político do grupo dinista 
e que saiu dos bastidores para virar protagonista ao receber 134 mil votos para a Câmara 
Federal; e ainda do deputado estadual e federal eleito Bira do Pindaré (PSB), militante 
de primeira hora. Nesse grupo pontifica com destaque o prefeito de São Luís Edivaldo 
Holanda Jr. (PDT), gestor experiente e político respeitado e que tem um longo curso pela 
frente; assim como o presidente reeleito da Assembleia Legislativa, deputado reeleito 
Othelino Neto (PCdoB), que ganhou musculatura nas urnas, e da deputada federal e 
senadora eleita Eliziane Gama (PPS). E, por fim, o vice-governador Carlos Brandão (PRB), 
que sucederá o governador Flávio Dino. Há também os “sem mandato”, mas com 
prestígio suficiente para serem considerados no grupo dinista, caso de Felipe Camarão 
(DEM), secretário de Educação, por exemplo. 
 
Na seara de aliados do governador Flávio Dino alguns nomes se movimentam de olho no 
Palácio dos Leões. O mais ousado e estruturado é o deputado estadual e federal eleito 
Josimar Maranhãozinho (PR), campeão de votos para a Assembleia Legislativa em 2014 
e para a Câmara Federal em 2018, e que não esconde o objetivo de se candidatar a 
governador. Há projetos remotos em andamento, alinhavados cuidadosamente, como 
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os dos deputados federais reeleitos Juscelino Resende (DEM) e André Fufuca (PP), dois 
casos bem-sucedidos da nova geração. 
 
No campo oposicionista ainda se fala na ex-governadora Roseana Sarney (MDB), mas 
poucos acreditam que ela se desaposente mais uma vez para encarar as urnas. Inclui 
também a ex-deputada Maura Jorge (PSL), se ela conseguir entrar na onda bolsonarista, 
como pretende.  Dizem nos bastidores que o prefeito de Santa Rita, Hilton Gonçalo, 
estaria inclinado a disputar o Governo em 2022. Nesse campo, o projeto de poder mais 
consistente e bem concebido até agora é o do deputado estadual e federal eleito 
Eduardo Braide (PMN), que no momento mira a Prefeitura de São Luís, mas não esconde 
que seu objetivo maior é se tornar inquilino do Palácio dos Leões, se possível em 2022, 
num movimento arrojado, e provavelmente como braço do bolsonarismo. 
 
O dado importante desse rascunho primário de uma lista de possíveis candidatos a 
governador é que ele não é formal nem é fruto de posicionamentos declarados. Os 
nomes, no entanto, são os que no momento fazem diferença no cenário estadual e por 
isso encontram-se, cada um a seu modo, credenciados para entrar na briga. 
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Assediado pelo PSL, Eduardo Braide examina o cenário para decidir seu futuro partidário 

 
Eduardo Braide entre o PSL e um partido de centro onde  
possa se destacar na ação parlamentar 

 
Não é fácil a situação do deputado estadual e federal eleito Eduardo Braide, por mais 
confortável esteja sobre o colchão de quase 190 mil votos que recebeu nas urnas em 
Outubro. O parlamentar terá de resolver a sua situação partidária, já que o PMN não tem 
qualquer futuro como agremiação partidária. Braide terá de migrar para uma legenda 
mais sólida, que lhe dê suporte para concretizar os projetos que já desenhou, sendo o 
primeiro deles disputar a Prefeitura de São Luís em 2020 e, na sequência, e se for mesmo 
o caso, o Governo do Estado em 2022. O parlamentar, que representa uma fatia 
esclarecida e democrática da direita, está sendo assediado pelo PSL, partido que saiu do 
quase anonimato para se transformar numa força difusa e furta-cor na onda liderada 
pelo presidente eleito Jair Bolsonaro. Político jovem, mas que tem os pés no chão, 
Eduardo Braide está examinando cuidadosamente o convite, feito também ao deputado 
federal eleito Pastor Gildenemyr (PMN). Braide sabe que corre o risco de ser tragado e 
desaparecer na Câmara Federal como um governista a mais. Há outras opções, como se 
filiar ao MDB ou PSDB, partidos de centro que estão precisando de lideranças novas e 
que lhe darão espaço para uma atuação parlamentar independente e consistente. Tem 
muito tempo para refletir e encontrar o melhor caminho. 
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Assembleia muda regimento para possibilitar posse de Andreia Rezende 

 
Andreia Rezende 

 
Uma resolução publicada ontem no Diário Oficial da Assembleia Legislativa promove 
uma série de mudanças no Regimento Interno da Casa, reorganizando atos referentes à 
posse de deputados estaduais eleitos, à eleição para a Mesa Diretora, à redação final de 
projetos e à proposição de emendas. 
 
Contendo 12 artigos, o ato – assinado pelo presidente do Legislativo estadual, deputado 
Othelino Neto (PCdoB), e pelos secretários Ricardo Rios (PDT) e Stênio Rezende (DEM) – 
deve garantir, também, a posse da deputada eleita Andreia Rezende (DEM). 
 
Diz o artigo 1º da resolução que a redação do § 4º do art. 5º do Regimento Interno da 
Assembleia, passa a ser a seguinte: “§4º O conteúdo do compromisso e ritual de sua 
prestação não poderão ser modificados, nem o compromissado poderá ser empossado 
através de procurador, exceto no caso de enfermidade devidamente comprovada”. 
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Até a publicação do feito, no entanto, sequer “no caso de enfermidade devidamente 
comprovada” a posse de um deputado eleito poderia ser efetivada por meio de um 
procurador. 
 
Andreia é esposa de Stênio Rezende. Ela sofreu um grave acidente automobilístico ainda 
durante a campanha eleitoral. Por conta da violência da colisão, acabou perdendo os 
movimentos das pernas. 
 
Após uma série de cirurgias, a parlamentar eleita teve alta do hospital em outubro, mas 
segue em cadeira de rodas e tinha, até há algumas semanas, certa dificuldade para 
movimentar as mãos, o que dificultaria a assinatura de documentos. 

 

 


