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LÉO DO AR

Destaque Nesta edição

LÉO DO AR
Eleito em 2012 para seu primeiro
mandato, sendo renovado em 2016, Léo
do AR (PSDB), se reelegeu neste último
domingo (15) de novembro de 2020,
sendo o mais votado da história de
Gravatá, pela segunda vez, obtendo 1.808
votos. Ele assumirá em 2021, seu terceiro
mandato legislativo.

PRESIDENTE DA
CÂMARA

LÉO DO AR E A
UVP

Atualmente, Léo do AR é presidente da
Câmara de Vereadores de Gravatá, e em
breve, uma nova eleição na casa Elias
Torres será realizada, e poderá lhe
reeleger, chefe do poder legislativo
municipal, por mais um mandato.

Léo do AR também é secretário geral da
UVP - União de Vereadores de
Pernambuco, onde tem a árdua missão
de acompanhar as necessidades de 184
câmaras do estado de Pernambuco.

TULIO GADÊLHA DECLARA APOIO
A MARÍLIA ARRAES NO SEGUNDO
TURNO DO RECIFE
por Gilvan Silva

Marília Arraes (PT), utilizou suas redes sociais neste sábado (21),
para confirmar o apoio recebido do deputado federal pelo PDT,
Túlio Gadêlha. Rifado da disputa majoritária, o parlamentar se
posiciona de forma crítica ao PSB e já havia feito acenos de que
poderia estar no palanque da petista.

POLÍTICA PE É
DESTAQUE NO ESTADO
NA COBERTURA DAS
ELEIÇÕES 2020
por Redação
O Política PE se destacou nessas
eleições com suas matérias de
grande repercussões no estado de
Pernambuco.
Nossa cobertura acompanhou de
perto as cidade de Caruaru,
Bezerros, Sairé, Gravatá, Chã
Grande, Vitória e Recife.

JOAQUIM NETO RUMO A
2022?

Foram madrugadas de trabalho duro
para continuar informando o que
você precisava saber.
Saiba Mais: www.políticape.com.br

por Gilvan Silva
Atual prefeito da cidade de Gravatá, no Agreste de Pernambuco, Joaquim
Neto do (PSDB), tem grandes influências no Estado de Pernambuco, e
segundo fontes, ele vai em buscar de apoio para 2022, ano das Eleições
Estaduais e Federais.
Mesmo não se reelegendo nessas eleições de 2020, Joaquim saiu forte, obteve
20.508 votos. Joaquim já foi candidato a deputado estadual em 2010. Ele
obteve 25.100 votos, sem percorrer o estado, apenas com sua influência nas
proximidades.
Na época, o então saudoso, Sergio Guerra (PSDB), era candidato a deputado
federal, e contribuiu fortemente com Joaquim.

DIZEM QUE A
POLÍTICA É A FESTA
DA DEMOCRACIA

O Jornal Política PE é pertencente ao
GRUPO GMK, Para informações
entre em contato através da nossa
central de jornalismo.
(81) 41 4131-0916
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