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Participação na solenidade de inauguração da Casa de Apoio Ninar pelo Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino.  

 

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. 

Hoje pela manhã eu acompanhei o Governador do Maranhão, Flávio Dino, na entrega da Casa de Apoio Ninar, antiga casa de veraneio do 
Governo do Estado, em São Luís, à população. 
No espaço serão oferecidos serviços de hospedagem e alimentação gratuitos nos dias de acompanhamento no Ninar; oficinas, cursos e palestras 

aos familiares e profissionais das crianças em tratamento. O equipamento da área da saúde ainda dispõe de um espaço de participação e 
integração entre os usuários. A casa atenderá tanto crianças e acompanhantes em tratamento que são de outros Municípios, como quem mora nas 

localidades afastadas de São Luís. 
Essa casa é mais que um instrumento de serviço público. A Casa de Apoio Ninar é a demonstração física de que o Governador Flávio Dino e o 
Governo do Maranhão estão de fato trabalhando para o povo. Em nenhum Estado há uma ampliação de serviços tão grande como acontece hoje 

no Maranhão. 
No imóvel foram construídos cinco consultórios para atendimento multiprofissional com uma equipe composta por médicos, fisioterapeutas, 

fonoaudiólogos, terapeutas, assistentes sociais, nutricionistas, farmacêuticos, educadores físicos, enfermeiros, psicólogos e psicopedagogos. 
Em sua fala, o Secretário de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, em tom emocionado, destacou a satisfação de entregar a casa às crianças e 
famílias do Maranhão que precisam de uma atenção especial. "Essa casa fala mais do futuro do que do passado, um novo caminho para nossas 



crianças e nossas famílias que precisam tanto de um cuidado maior da nossa parte" , disse Lula. 

A casa conta ainda com cozinha, refeitório, sala de atividade em grupo, auditório, seis dormitórios e quadra para atividades lúdicas. O imóvel tem 
capacidade para abrigar 11 adultos e 9 crianças por vez. 

O Governador Flávio Dino falou de sua motivação para ser Governador e fazer do Maranhão um lugar melhor, ao transformar uma casa que 
antes servia para atender a vaidade de poucos em uma casa para atender a necessidade de todos. "Eu venho aqui agradecer o empenho de toda a 
equipe da Secretaria de Saúde que não mede esforços para atender nossos projetos impossíveis. Hoje sou governador para fazer o melhor para 

o povo do meu estado e a casa de apoio Ninar representa isso" , finalizou emocionado.  
Ao todo, 58 multiprofissionais garantirão 1.263 atendimentos por mês, distribuídos em 1.560 horas de estímulo às crianças com problemas de 

neurodesenvolvimento. A Secretaria de Estado da Saúde investirá R$ 192 mil por mês nos recursos humanos que trabalharão na casa. 
Era o que tinha a dizer. 


