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O deputado estadual Rigo Teles(PV) participou na última sexta-feira (18) do aniversário 
do município de Arame, à convite da prefeita Jully Meneses e do líder político Dr João. 

Minuto Barra 
 

 
 
O parlamentar chegou na cidade ainda durante o dia e prestigiou ao lado da prefeitura 
de um campeonato daquela cidade com entrega de premiações. 
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À noite, Rigo Teles compareceu em praça pública para prestigiar show de Dorgival Dantas 
(cantor de forró) e para fechar a noite um mega show com Amado Batista. 
 

 
 
“É sempre gratificante retornar à cidade de Arame, onde sempre fui bem acolhido. 
Estamos aqui, para parabenizar todos os Aramenses pela passagem do aniversário do 
município e reafirmar meu compromisso para que Arame continue crescendo e se 
desenvolvendo”, afirmou o deputado. 
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Neto Evangelista participa da assinatura da ordem de serviço para início das obras do 
PAC Ponta do São Francisco 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta terça-feira (22), ao lado 
do governador Flávio Dino (PCdoB), do ato de assinatura da ordem de serviço para o 
início das obras do projeto PAC Ponta do São Francisco. 
 
Para o parlamentar, a obra garantirá mais qualidade de vida e contribuirá para o 
desenvolvimento do bairro. “Além de gerar mais emprego e renda, as ações também 
contribuirão para garantir saúde e segurança à população da região”, disse. 
 
O governador reiterou que a obra é resultado de uma parceria entre os governos 
municipal, estadual e federal. Ele disse que o conjunto de esforços é significativo, pois 
garante acesso ao lazer e proporciona melhores condições de vida à população. 
 
Cléa Vieira, moradora do bairro São Francisco, disse que há muito tempo esperava a obra 
e que esta, com o esforço do governo, finalmente chegou. “É um sonho antigo da nossa 
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comunidade. Espero que tudo seja feito e que possamos desfrutar de todos esses 
benefícios”. 
 
Projeto 
 
Em torno de R$8 milhões serão disponibilizados para o conjunto de obras de urbanização 
da região do São Francisco. De acordo com o projeto, o bairro ganhará infraestrutura 
básica, com rede de esgoto sanitário doméstico, drenagem pluvial, rede de 
abastecimento de água e redes gerais de iluminação, entre outros benefícios. 
 
Estão previstos, ainda, a recuperação e a continuidade do talude já existente, o aterro 
de áreas sujeitas a alagamentos causados pelo fluxo das marés e a construção de 
equipamentos públicos de apoio à pesca e ao lazer. 
 
Além disso, também está em fase de conclusão no local o Residencial José Chagas, 
empreendimento executado pela Secid, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, 
e que agrega 256 apartamentos. 
 
O objetivo é tirar as famílias que vivem na área da vulnerabilidade social. 
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Bancada do PR fecha com Othelino Neto na AL… 

 
Os membros do PR com Othelino Neto: consolidando a reeleição na Assembleia 

 
A bancada do Partido da República (PR) na Assembleia Legislativa fechou questão pelo 
apoio à reeleição do presidente da Casa, Othelino Neto. 
 
Compõem a bancada do PR na Assembleia os deputados estaduais Vinícius Louro, 
Detinha, Hélio Soares e Leonardo Sá, que, embora eleito pelo PRTB, deve se transferir 
para o PR, já que sua legenda não superou a cláusula de barreira. 
 
Othelino Neto decidiu intensificar as articulações finais para sua reeleição, nbo dia 1º de 
fevereiro. 
 
Ele deve ser aclamado pelos 41 colegas… 
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Neto Evangelista participa da assinatura da Ordem de Serviço para início das obras do 
PAC Ponta do São Francisco 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta terça-feira (22), ao lado 
do governador Flávio Dino (PCdoB), do ato de assinatura da ordem de serviço para o 
início das obras do projeto PAC Ponta do São Francisco. 
 
Para o parlamentar, a obra garantirá mais qualidade de vida e contribuirá para o 
desenvolvimento do bairro. “Além de gerar mais emprego e renda, as ações também 
contribuirão para garantir saúde e segurança à população da região”, disse. 
 
O governador reiterou que a obra é resultado de uma parceria entre os governos 
municipal, estadual e federal. Ele disse que o conjunto de esforços é significativo, pois 
garante acesso ao lazer e proporciona melhores condições de vida à população. 
 
Cléa Vieira, moradora do bairro São Francisco, disse que há muito tempo esperava a obra 
e que esta, com o esforço do governo, finalmente chegou. “É um sonho antigo da nossa 
comunidade. Espero que tudo seja feito e que possamos desfrutar de todos esses 
benefícios”. 
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Projeto – Em torno de R$8 milhões serão disponibilizados para o conjunto de obras de 
urbanização da região do São Francisco. De acordo com o projeto, o bairro ganhará 
infraestrutura básica, com rede de esgoto sanitário doméstico, drenagem pluvial, rede 
de abastecimento de água e redes gerais de iluminação, entre outros benefícios. 
 
Estão previstos, ainda, a recuperação e a continuidade do talude já existente, o aterro 
de áreas sujeitas a alagamentos causados pelo fluxo das marés e a construção de 
equipamentos públicos de apoio à pesca e ao lazer. 
 
Além disso, também está em fase de conclusão no local o Residencial José Chagas, 
empreendimento executado pela Secid, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, 
e que agrega 256 apartamentos. O objetivo é tirar as famílias que vivem na área da 
vulnerabilidade social. 
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Neto Evangelista participa da assinatura da ordem de serviço para início das obras do 
PAC Ponta do São Francisco 

 
 
O deputado estadual Neto Evangelista (DEM) participou, nesta terça-feira (22), ao lado 
do governador Flávio Dino (PCdoB), do ato de assinatura da ordem de serviço para o 
início das obras do projeto PAC Ponta do São Francisco. 
 
Para o parlamentar, a obra garantirá mais qualidade de vida e contribuirá para o 
desenvolvimento do bairro. “Além de gerar mais emprego e renda, as ações também 
contribuirão para garantir saúde e segurança à população da região”, disse. 
 
O governador reiterou que a obra é resultado de uma parceria entre os governos 
municipal, estadual e federal. Ele disse que o conjunto de esforços é significativo, pois 
garante acesso ao lazer e proporciona melhores condições de vida à população. 
 
Cléa Vieira, moradora do bairro São Francisco, disse que há muito tempo esperava a obra 
e que esta, com o esforço do governo, finalmente chegou. “É um sonho antigo da nossa 
comunidade. Espero que tudo seja feito e que possamos desfrutar de todos esses 
benefícios”. 
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Projeto 
 
Em torno de R$8 milhões serão disponibilizados para o conjunto de obras de urbanização 
da região do São Francisco. De acordo com o projeto, o bairro ganhará infraestrutura 
básica, com rede de esgoto sanitário doméstico, drenagem pluvial, rede de 
abastecimento de água e redes gerais de iluminação, entre outros benefícios. 
 
Estão previstos, ainda, a recuperação e a continuidade do talude já existente, o aterro 
de áreas sujeitas a alagamentos causados pelo fluxo das marés e a construção de 
equipamentos públicos de apoio à pesca e ao lazer. 
 
Além disso, também está em fase de conclusão no local o Residencial José Chagas, 
empreendimento executado pela Secid, no âmbito do programa Minha Casa Minha Vida, 
e que agrega 256 apartamentos. O objetivo é tirar as famílias que vivem na área da 
vulnerabilidade social. 
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Othelino segue somando forças 

 
 
O presidente da Assembleia Legislativa do Maranhão, o deputado Othelino Neto 
(PCdoB), segue somando forças para a sua reeleição à frente da Casa. 
 
Após fechar com a bancada do PR, formada por quatro deputados, o presidente esteve 
reunido com mais uma série de parlamentares nesta terça-feira, 22. 
 
Estiveram com Othelino os deputados reeleitos Glalbert Cutrim (PDT), César Pires (PV), 
Rigo Teles (PV), Zé Inácio (PT) e Carlinhos Florêncio (PCdoB), o deputado estadual eleito 
Márcio Honaiser (PDT), além do senador eleito Weverton Rocha. 
 
Com isso, Othelino Neto caminha a passos largos para ser reeleito ao cargo de presidente 
da Assembleia por aclamação. 

 

 


