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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 em que trato da recuperação pelo Governo 

do Maranhão da MA-034, entre Caxias e Baú. 

Gostaria de registrar que na tarde desta segunda-feira, 10 de julho, o Governo do Maranhão iniciou a recuperação de mais um 

trecho da MA-034, que liga Caixas ao povoado Baú. Serão recuperados 40 quilômetros de estrada. 

Esta é mais uma importante iniciativa do Governador Flávio Dino para a região, garantindo desenvolvimento, além de emprego e 

renda. 

A atual gestão do Governo já realizou o serviço de conservação e manutenção em 3 mil quilômetros da malha viária do Maranhão, 

o que representa 60% dos 5 mil quilômetros de rodovias estaduais. 

As ordens de serviço seguem um plano de pavimentação realizado pela Secretaria de Estado de Infraestrutura (SINFRA). Para 

continuar melhorando a malha asfáltica, o Governo do Maranhão anunciou para o ano de 2017 investimentos na ordem de R$ 100 

milhões em obras de manutenção. 

De acordo com o Governador Flávio Dino, a construção civil é um setor de enorme importância econômica e social no Maranhão, 

por movimentar centenas de empresas e milhares de empregos. Ele destacou que essa é uma das razões pelas quais ele tem se 

dedicado tão intensamente a um alto número de obras sendo iniciadas, concluídas e inauguradas, apesar da escassez financeira 

vigente no País. 

O Maranhão possui uma malha viária de 5.228,22 quilômetros. Devido à falta de cuidados adequados por um longo tempo, a 

gestão do Governador Flávio Dino encontrou as estradas em péssimas condições, precisando, assim, fazer investimentos 



acentuados para restaurá-las. 

Conforme afirmou Clayton Noleto, Secretário de Estado da Infraestrutura do Maranhão, desde 2015 o Governo tem feito um 

esforço muito grande para manter o tráfego em nossas rodovias. O atual Governo recebeu o pavimento com um nível alto de 

degradação, tendo um tráfego intenso na maior parte dessas rodovias. Atrelado a isso, neste ano, o Estado teve 40% a mais do 

volume de chuvas. Mas o Governo está de prontidão, tanto para as recuperações preventivas, a conservação e a manutenção, 

quanto para as recuperações emergenciais, quando há pontos críticos, atingidos pelas chuvas, para que não haja nenhum corte 

nas rodovias. 

Os serviços nas estradas atingem diversos níveis de intervenção. Entre eles, estão a drenagem, a pavimentação, o recapeamento, 

a inserção de sinalização vertical e horizontal, a limpeza de sarjeta e acostamento, a regulamentação das lombares. Tudo isso 

resulta em condições adequadas de mobilidade para os transeuntes. 

Era o que tinha a dizer. 


