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Sumário 

Liberação de recursos pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social - BNDES para o Estado do 
Maranhão. 

 

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 a respeito das importantes ações que vêm sendo tomadas pelo Governo Dilma em favor do Maranhão. 

Esta semana, o BNDES liberou 180 milhões de reais para investimentos no Maranhão. Esses recursos garantirão investimentos na área de saúde, 

educação, construção de hospitais e escolas, além de pontes que servirão para escoamento da produção agrícola do Estado. 

Até o final do ano, há previsão de que o Maranhão receba R$1 bilhão. A iniciativa também é um reflexo do esforço do Governador Flávio Dino. 

Diferentemente do que foi feito no passado, quando recursos do próprio BNDES - cerca de meio bilhão de reais - foram usados de forma 

eleitoreira, liberados apenas para prefeituras parceiras, o Governo Flávio Dino age com responsabilidade com os recursos. 

Desde o início deste ano, o Maranhão está diante de um Governo com um projeto de desenvolvimento claro, arrojado e com metas. 

Quando vemos a imprensa ligada umbilicalmente ao Governo anterior atacando a possibilidade de mais investimentos reais para o Maranhão é de 

se estranhar. Ou eles têm medo de que aquilo que possa ser feito deixe clara a diferença entre os Governos, ou têm medo de que os beneficiados 

por recursos do Governo não incluam interesses empresariais próprios. 

Vale lembrar que o ex-Procurador-Geral da República Roberto Gurgel recomendou a cassação do mandato da ex-Governadora Roseana Sarney, 



exatamente pelo mau uso dos recursos públicos do BNDES, um uso classificado como eleitoreiro, naquela época, porque o recurso foi destinado 

apenas a prefeituras parceiras. 

 


