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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 discurso de minha autoria. 

Senhoras e senhores, gostaria de parabenizar mais uma vez o Governo do Maranhão 

pelo desenvolvimento que tem propiciado à estrutura das escolas do nosso querido 

Estado, dentre outras realizações. 

Semana passada (dia 27 de março) eu estive com o Prefeito de Matões, Ferdinando 

Coutinho, na inauguração da Escola São Francisco, no Município de Parnarama. A 

escola fica no povoado Bonitão e é fruto do programa estadual de educação Escola 

Digna. Além disso, foi inaugurada a revitalização do centro da cidade. 

Nas duas ocasiões também estavam presentes o Secretário de Estado da Infraestrutura, 

Clayton Noleto, e o Secretário de Estado da Educação, Felipe Camarão. Clayton Noleto 

destacou importantes investimentos que o Governo Flávio Dino vem desenvolvendo na 

região e ainda mencionou que o Governo trabalhará no projeto da MA-040, que 

beneficiará Matões e Parnarama, no intuito de buscar recursos para a realização das 

obras. "Sou conhecedor, tanto eu quanto o Governador Flávio Dino, da atual situação 

da MA-040" - disse Clayton Noleto. 

O Secretário da Educação também se comprometeu em reformar as escolas estaduais do 

Município e também trabalhar na aplicação de novos investimentos para a área de 

educação em Parnarama. 

Ainda gostaria de mencionar que sempre fui votado na cidade de Parnarama, mas esta 

foi a primeira vez que o gestor solicita minha ajuda para ser o representante do 

Município no Governo do Estado e em Brasília. Estou muito feliz com essa parceria 

com o Prefeito Raimundo Silveira. Tenho certeza de que muitos frutos serão colhidos 

com ela. 

Por fim, uso as palavras do Prefeito de Parnarama, Raimundinho Silveira: "Só com 

união e parceria o Município poderá crescer e se desenvolver". E é isso que o 

Maranhão tem presenciado. Parabéns, Governo Flávio Dino! 

Era o que tinha a dizer. 



 


