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PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado pelo orador.) - Sr. Presidente, nos termos do Regimento 

Interno, e dada a impossibilidade de leitura em plenário, solicito a V.Exa. a transcrição nos Anais da Casa de artigo de minha autoria publicado 

no Jornal Pequeno. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Os presentes para a aniversariante São Luís 

Na semana que passou e comemoramos o aniversário de São Luís, desejo a esta cidade, já quatrocentona, um futuro promissor. As recentes obras 

do Governo de Todos Nós em nossa capital mostram que é possível construir uma cidade com qualidade de vida para todos os maranhenses que 

aqui escolheram viver. 

Como esses maranhenses, escolhi morar aqui na época da minha Faculdade de Direito na UFMA. Pude viver e conhecer a cidade que guarda 

tantas histórias e encantos em quatro séculos de suas ruas e azulejos. Essa relação próxima continuou depois, quando fui deputado estadual, e 

segue até hoje, quando me alivio da aridez de Brasília na Grande Ilha. 

Neste momento, especialmente, é ainda mais revitalizador poder voltar à Ilha, com suas praias agora aptas para banho. Esse é o grande símbolo 

de uma cidade que agora volta a se encontrar consigo mesmo. Que em apenas dois anos o Governo Flávio Dino tenha conseguido entregar praias 

limpas aos ludovicenses só comprova o nível de abandono a que esta cidade e todo o estado foram relegados na última metade de século. 
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Agora os ludovicenses, que viviam de costas para o mar, ou apenas olhando-o à distância, podem voltar a sentir o que é viver em uma cidade 

praieira. 

E a mudança nas praias é apenas a mudança mais simbólica de uma série de melhorias que o Governo de Todos Nós entrega a São Luís como 

presente de aniversário. 

Em apenas 20 meses, Flávio Dino recuperou, em parceria com a Prefeitura, 1.800 ruas da capital, por meio do programa Mais Asfalto. 

Outro ganho foi na área de transporte público, com a chegada do Expresso Metropolitano, que liga a capital às outras cidades da ilha: Paço do 

Lumiar, São José de Ribamar e Raposa. O novo serviço traz ônibus bons e sistema inteligente disponível para o usuário. 

Mais recentemente, a população ganhou também com a construção da Praça da Lagoa, em parceria com a Prefeitura. O novo espaço tem 

parquinho com brinquedos adaptados para as crianças com deficiência. E atende também os adultos, com lazer, convivência e socialização. 

A Estação de Tratamento de Esgoto em Vinhais, inaugurada em agosto, faz parte de um programa estadual Mais Saneamento, que prevê outros 

investimentos. Somente a ETE Vinhais já beneficia 350 mil moradores de 48 bairros da capital, aumentando de 4% para 40% o volume de esgoto 

tratado na capital. 

Esses são exemplos de dedicação e preocupação com as pessoas da nossa cidade. Com ações positivas de gestão, os moradores passam a olhar 

diferente para suas comunidades, cuidando delas com mais carinho. Os 404 anos de São Luís são um sinal de novos tempos. Tempos de 

investimento na vida de todos os maranhenses. Parabéns aos moradores da nossa São Luís! 
 


