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Sumário
Artigo R$ 30 milhões de emendas para o Maranhão, sobre a destinação de recursos de
emendas orçamentárias pelo orador para investimentos no Estado do Maranhão, de autoria
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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO
O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado
pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nos termos do Regimento Interno,
e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. que seja dado como
lido, para efeito de registro nos Anais desta Casa, este artigo de minha autoria,
publicado no Jornal Pequeno.
Obrigado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
R$ 30 milhões de emendas para o Maranhão
Uma das lutas do meu mandato de deputado é garantir verbas federais para o Maranhão,
principalmente para as áreas que mais necessitam. Ao finalizar meu segundo ano na
Câmara, em dezembro, o balanço desse esforço é muito positivo.
Por meio de emendas ao orçamento, consegui destinar quase R$ 30 milhões para 29
cidades maranhenses. Os repasses estão divididos entre o que foi liberado em 2016 e o
que chegará ao estado nesse ano.
Nesse lote de cidades, estão São Félix, Matões, Caxias, Santana do Maranhão e São
Luís, entre outras. Nelas, serão contemplados projetos em áreas como saúde, integração
nacional, agricultura, esporte e educação.
O uso do dinheiro pode variar de um local para outro, mas dentro desse grupo estão:
recursos para compra de equipamentos e ambulâncias em hospitais, reformas em escolas
e fomento à agricultura, compras de tratores, construções de mercados, bem como
investimentos em projetos esportivos.
Serão quase R$ 22 milhões só para a saúde, divididos entre 2016 e 2017. Em Matões,
por exemplo, a emenda garante a compra de uma ambulância nova para reforçar a saúde
do município, além das entregas de três Unidades Básicas de Saúde para descentralizar
os atendimentos em saúde e melhorar a qualidade dos atendimentos.
Já em São Luís, as emendas vão beneficiar o Hospital do Câncer Aldenora Bello, com a
aquisição de novos equipamentos, além da Universidade Federal do Maranhão, que
poderá comprar mais livros. Parte das emendas garantirão ainda a reforma de praças e
espaços públicos que possam servir de áreas de lazer para a população ludovicense.
É longo o caminho para fazer as emendas parlamentares virarem recursos de fato na
ponta. Caminho longo e árido em Brasília. Mas vale a pena para melhorar a vida da
população.
E ouvir os seus anseios é parte essencial da construção das emendas. Antes e depois de
minha eleição, sigo percorrendo os vários cantos do Maranhão para conhecer as

demandas e os projetos que podem melhorar a vida de nosso povo. Assim, dialogando e
suando todos os dias, colho as ideias que me permitem montar os pedidos de emendas
que levo ao Legislativo.
Para o nosso Estado, o dinheiro das emendas no orçamento ganha mais importância,
pois, durante várias décadas, o governo de três famílias não deu a atenção necessária aos
maranhenses e ainda deixou nossas cidades com problemas graves de educação, saúde e
transporte.
Para o meu trabalho ter resultados melhores, preciso do seu olhar, acompanhando o que
está sendo realizado. Peço que fique atento à minhas prestações de contas. E não deixe
de visitar a minha página também: Conto com sua participação.

