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Felipe dos Pneus reúne apoiadores antes de assumir como Deputado Estadual 

 
 
O mais jovem deputado eleito para a nova legislatura na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, Felipe dos Pneus, se prepara para começar seus trabalhos legislativos, mas 
antes, reuniu-se na noite da terça (22/01) com os seus apoiadores na sua cidade natal 
Santa Inês, para entre outras coisas, agradecer a confiança e o empenho de todos na sua 
eleição. 
 
“Durante minha campanha, sempre repeti a frase: Entender para atender. Esse será o 
foco da minha atuação. Por isso nessa noite estou aqui também para ouví-los. Meu lema 
é vamos fazer juntos!” discursou o deputado para o auditório lotado. 
 
Surpreendendo em uma campanha independente, com grande participação da 
juventude, Felipe dos Pneus colheu os anos de trabalho social realizado pela sua família 
e a vontade do povo do Maranhão por um representante de uma nova forma de viver a 
política. 
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“Vocês sonharam o meu sonho, agora chegou a minha vez de lutar pelo sonho de vocês, 
vou montar dois gabinetes, um aqui em Santa Inês e outro em São Luís. Quero sempre 
estar perto para saber as demandas do povo da minha terra”, afirmou Felipe dos Pneus. 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizará, dia 1º de fevereiro de 2019, 
às 9h30, no Plenário Nagib Haickel, a solenidade de posse dos 42 deputados eleitos, em 
outubro de 2018, para exercer mandatos no Poder Legislativo durante o quadriênio 
2019/2022. 
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Presidente Othelino Neto prestigia abertura do Ano Judiciário de 2019 

O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Othelino Neto (PCdoB), participou, 
nesta quarta-feira (23), da abertura do Ano Judiciário de 2019. A sessão especial 
aconteceu no Pleno do Tribunal de Justiça do Maranhão (TJMA) e foi conduzida pelo 
desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos, presidente da Corte judiciária. 
 

 
 
“É muito importante o reinício dos trabalhos do Poder Judiciário, agora com suas sessões 
ordinárias. Para mim é um prazer participar, reforçando essa relação institucional 
harmônica entre os poderes constituídos, o Legislativo, o Judiciário e o Executivo”, 
destacou Othelino Neto. 
 
Durante a abertura dos trabalhos, o desembargador José Joaquim Figueiredo dos Anjos 
elencou propostas de melhorias da prestação jurisdicional em 2019, entre outros 
pontos. Ele também reforçou o compromisso da Corte de Justiça com a sociedade. 
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“As perspectivas são as melhores, embora saibamos que tivemos um ano difícil, face à 
conjuntura nacional, e isso repercute nos estados e municípios. Mas, o Poder Judiciário, 
juntamente com os eminentes desembargadores, juízes e servidores, tem procurado dar 
ênfase para que façamos uma administração voltada à sociedade”, assinalou o 
presidente do TJMA. 
 
O secretário-chefe da Casa Civil e deputado estadual eleito, Marcelo Tavares, 
representando o governador Flávio Dino (PCdoB), pontuou que toda a sociedade precisa 
do trabalho do Poder Judiciário. “É um trabalho extremamente importante para a 
população. Tenho certeza que a convicção do Judiciário é fazer o melhor trabalho 
possível durante o ano de 2019 para a sociedade maranhense”, completou. 
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Decano da Casa, deputado Rigo Teles vai presidir sessão que dará posse aos deputados 

Na condição de decano da Assembleia Legislativa, o deputado Rigo Teles presidirá e 
primeira sessão da 19ª Legislatura 2019/2022 para empossar os deputados eleitos e 
reeleitos. 
 

 
 



 

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 

O parlamentar também comandará a eleição da futura Mesa Diretora para o biênio 
2019/2020, onde tudo indica que haverá chapa única encabeçada pelo atual presidente 
Othelino Neto. 
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Felipe dos Pneus reúne apoiadores antes de assumir como deputado estadual 

O mais jovem deputado eleito para a nova legislatura na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, Felipe dos Pneus, se prepara para começar seus trabalhos legislativos, mas 
antes, reuniu-se na noite da terça (22/01) com os seus apoiadores na sua cidade natal 
Santa Inês, para entre outras coisas, agradecer a confiança e o empenho de todos na sua 
eleição. 
 

 
 
“Durante minha campanha, sempre repeti a frase: Entender para atender. Esse será o 
foco da minha atuação. Por isso nessa noite estou aqui também para ouví-los. Meu lema 
é vamos fazer juntos!” discursou o deputado para o auditório lotado. 
 
Surpreendendo em uma campanha independente, com grande participação da 
juventude, Felipe dos Pneus colheu os anos de trabalho social realizado pela sua família 
e a vontade do povo do Maranhão por um representante de uma nova forma de viver a 
política. 
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“Vocês sonharam o meu sonho, agora chegou a minha vez de lutar pelo sonho de vocês, 
vou montar dois gabinetes, um aqui em Santa Inês e outro em São Luís. Quero sempre 
estar perto para saber as demandas do povo da minha terra”, afirmou Felipe dos Pneus. 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizará, dia 1º de fevereiro de 2019, 
às 9h30, no Plenário Nagib Haickel, a solenidade de posse dos 42 deputados eleitos, em 
outubro de 2018, para exercer mandatos no Poder Legislativo durante o quadriênio 
2019/2022. 
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Com a presença de Rafael Leitoa, Programa Mais Produção, de Timon, é homenageado 
em evento do governo 

 
 
O deputado Rafael Leitoa, participou na manhã desta terça-feira (22), de um evento da 
Secretaria de Agricultura (Sagrima), em que foram entregues diversos equipamentos 
para municípios contemplados no Programa Mais Produção da Sagrima. 
 
Timon, cujas ações são apresentadas e defendidas junto ao governo pelo deputado, teve 
papel de destaque no evento, com a apresentação dos resultados do Programa Timon 
Produtivo, em vídeo exibido e na fala do secretário estadual de Agricultura, Edjahilson 
Souza. 
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O Programa Timon Produtivo foi pensado e elaborado pelos técnicos da Secretaria 
Municipal de Desenvolvimento Rural (SMDR) e hoje serve de modelo para todo o estado 
do maranhão. Segundo Jair Mayner, vereador e ex secretário municipal de 
Desenvolvimento Rural, Edjahilson Souza visitou a produção em Timon e resolveu 
apresentar ao governador e equipe, visando a expansão para o restante do Maranhão.  
 
“Tudo isso só foi possível graças a elaboração do projeto pela prefeitura de Timon e a 
parceria com o governo estadual, com doação de kits de irrigação, caminhão para 
transporte de hortaliças e diversos maquinários para auxílio na produção. Nosso 
programa tem a pretensão de se expandir pelo restante do Maranhão, visando a 
autossuficiência tanto para Timon, quanto para o restante do estado. Esse é nosso 
objetivo”, comentou esperançoso, Jair Mayner.   
 
“Na próxima semana, reiniciaremos nossos trabalhos na Assembleia Legislativa. Um 
segundo mandato com mais experiência e muito mais proposituras para Timon e região. 
Nosso objetivo continuará sendo o de apresentar o potencial de nossa produção, de 
nossa terra e do trabalho de nosso povo”, reforçou Rafael Leitoa. 
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Braide afirma que vai trabalhar por Centro Espacial Aéreo de Alcântara 

 
 
O deputado federal eleito Eduardo Braide participou, nesta quarta-feira (23), em Brasília, 
da posse do engenheiro Carlos Augusto Teixeira de Moura, no cargo de presidente da 
Agência Espacial Brasileira (AEB). Na solenidade, acompanhado do vice-prefeito de 
Alcântara, Sargento Leitão, o parlamentar comemorou o anúncio feito pelo recém 
empossado de que o Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) poderá ser transformado 
em Centro Espacial Aéreo. 
 
“Fiquei extremamente feliz em ver que o Centro de Lançamento de Alcântara e o próprio 
município estão sendo tratados com prioridade pelo Ministério de Ciência e Tecnologia. 
Tanto o ministro Marcos Pontes quanto o presidente da AEB, Carlos Augusto, 
demonstraram que essa expansão do CLA para um Centro Espacial Aéreo só levará 
benefícios para os alcantarenses e toda região”, destacou Eduardo Braide. 
 
Braide também explicou o que deve ser o projeto de expansão do Centro de Lançamento 
de Alcântara. 
 
“O Centro de Lançamento de Alcântara deverá passar pelo mesmo processo do Kennedy 
Space Center na Flórida (EUA). Deixará de ser uma base espacial para se tornar um 
complexo aéreo espacial. O que isso representa? Mais turismo na cidade de Alcântara, 
em mais renda para os alcantarenses, além é claro, de incluir definitivamente o 
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município na rota dos investimentos aéreos espaciais. Certamente o nosso Estado só tem 
a ganhar com esse tipo de inovação”, afirmou o deputado. 
 
Eduardo Braide ressaltou que irá trabalhar na Câmara dos Deputados para assegurar a 
implantação do Centro Espacial Aéreo em Alcântara. 
 
“Fomos eleitos para que o Maranhão receba recursos e projetos desse porte como o da 
proposta do Centro Espacial Aéreo em Alcântara. Na Câmara vou investir os esforços 
necessários para que os alcantarenses tenham esse e outros benefícios, uma vez que é 
preciso inseri-los em todo contexto dessa expansão do CLA. Com certeza, a partir dessa 
expansão, Alcântara – que integra a Região Metropolitana de São Luís – colocará o 
Maranhão em um novo roteiro socioeconômico. É para isso que iremos trabalhar”, 
concluiu o parlamentar. 
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Felipe dos Pneus reúne apoiadores antes de assumir como deputado 

 
 
O mais jovem deputado eleito para a nova legislatura na Assembleia Legislativa do 
Maranhão, Felipe dos Pneus, se prepara para começar seus trabalhos legislativos, mas 
antes, reuniu-se na noite da terça (22/01) com os seus apoiadores na sua cidade natal 
Santa Inês, para entre outras coisas, agradecer a confiança e o empenho de todos na sua 
eleição. 
 
“Durante minha campanha, sempre repeti a frase: Entender para atender. Esse será o 
foco da minha atuação. Por isso nessa noite estou aqui também para ouví-los. Meu lema 
é vamos fazer juntos!” discursou o deputado para o auditório lotado. 
 
Surpreendendo em uma campanha independente, com grande participação da 
juventude, Felipe dos Pneus colheu os anos de trabalho social realizado pela sua família 
e a vontade do povo do Maranhão por um representante de uma nova forma de viver a 
política. 
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“Vocês sonharam o meu sonho, agora chegou a minha vez de lutar pelo sonho de vocês, 
vou montar dois gabinetes, um aqui em Santa Inês e outro em São Luís. Quero sempre 
estar perto para saber as demandas do povo da minha terra”, afirmou Felipe dos Pneus. 
 
A Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão realizará, dia 1º de fevereiro de 2019, 
às 9h30, no Plenário Nagib Haickel, a solenidade de posse dos 42 deputados eleitos, em 
outubro de 2018, para exercer mandatos no Poder Legislativo durante o quadriênio 
2019/2022. 

 


