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JUSTIFICATIVA - PDL 0063/2019 
José Wellington Barroso de Araújo Dias é filho do caminhoneiro Joaquim Antônio Neto 

e da professora Teresinha Araújo Dias. Nasceu na cidade de Oeiras, Piauí, em 5 de março de 
1962 e foi criado em Paes Landim, no Vale do Fidalgo. E casado com Rejane Ribeiro Sousa 
Dias, com quem tem rês filhos: Iasmin, Vinícius e Daniely. Estudou Letras na Universidade 
Federal do Piauí (1982) e especializou-se em Políticas Públicas e Governo, pela Universidade 
Federal do Rio de Janeiro (1998). 

Bancário e escritor, Wellington trabalhou no Banco do Nordeste do Brasil, Banco do 
Estado do Piauí e Caixa Econômica Federal, da qual é funcionário licenciado de carreira. 
Trabalhou na Rádio Difusora de Teresina. Filiou-se ao PT em 1985 e iniciou suas atividades 
sindicais como integrante da CUT - Central Única dos Trabalhadores, e presidente da APCEF - 
Associação de Pessoal da Caixa Econômica Federal, entre 1986 e 1989. Foi presidente do 
Sindicato dos Bancários do Estado do Piauí, entre 1989 a 1992. 

Também atuou na literatura. E contista e autor do livro Macambira, premiado em 1980 
e publicado em 1995. Teve vários outros contos premiados: Maria Valei-me (1984) - que 
recebeu menção honrosa pelo "Concurso de Contos João Pinheiro", da Secretaria de Cultura 
do Piauí. 

Wellington Dias Iniciou na vida pública em 1992, como vereador de Teresina. Em 1994, 
elegeu-se deputado estadual, chegando à presidência do diretório regional do PT, onde ficou 
de 1995 a 1997. Em 1998, foi o primeiro deputado federal eleito pelo PT no Piauí. Renunciou 
ao mandato de deputado federal em 29 de novembro de 2002. 

No mesmo ano, Wellington Dias foi eleito em primeiro turno para o cargo de 
governador do Piauí pela coligação A Vitória que o Povo Quer, tendo Osmar Ribeiro de 
Almeida Júnior como o vice-governador. O governador Wellington Dias - PT - foi reeleito no dia 
1º de outubro de 2006. Deixou o cargo em março de 2010, para disputar as eleições ao 
Senado Federal, sendo eleito com votação histórica (997.513 votos). No ano de 2014, foi eleito 
mais uma vez, em primeiro turno, governador do Estado em 2018 concorreu a reeleição, tendo 
sido eleito para o quarto mandato como governador do Piauí. 

Diante do exposto, conclamo os meus nobres pares a aprovarem esta propositura."" 
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