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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, artigo de minha autoria, publicado no Jornal Pequeno. 

Era o que tinha a dizer.   

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Um governador para todos os maranhenses.  
O Maranhão tem hoje um governador aprovado por 60% da população. Esse número chama a atenção dentro e fora do Estado, fazendo de Flávio 

Dino hoje o mais bem avaliado entre 27 governadores do Brasil. 

O que também chama a atenção é o fato dessa alta aprovação a Flávio Dino aparecer em meio à mais grave crise econômica deste 

século,acompanhada também de uma profunda desconfiança dos brasileiros na política e nos seus representantes eleitos em todas as esferas. 

Esse resultado é fruto de um governo construído pelo esforço de centenas de profissionais, sob a liderança de um político que sabe que sua 

função é trabalhar pelo povo. 

Os maranhenses foram castigados por 50 anos de governantes despreparados, que só se preocupavam na transfusão de recursos públicos para 
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suas contas pessoais e familiares. 

Já o governador e sua equipe estão sabendo levar aos maranhenses os serviços estatais para melhorar a saúde, a educação, a habitação, o trabalho, 

a agricultura. 

Para fazer a diferença para o nosso povo, Dino implantou vários programas desde janeiro de 2015. São eles que ajudam a dar um rosto para o 

jeito de administrar do governador. 

Entre as bandeiras do governo estadual, destaco cinco que têm ajudado a transformar o nosso Estado. 

A primeira delas é o Programa Mais IDH (índice de Desenvolvimento Humano). O alvo inicial do programa são as 30 cidades que têm o pior 

IDH no Estado. Com a participação de várias secretarias, o programa atua a favor do desenvolvimento territorial sustentável, com políticas 

públicas que valorizam a diversidade social, cultural, econômica, política, institucional e ambiental. 

Por meio do Mais Asfalto, outra bandeira estadual, a gestão de Flávio Dino vem melhorando ruas e avenidas das cidades maranhenses. O 

programa faz a manutenção e recapeamento das vias, o que contribui com a mobilidade urbana, resultando num tráfego mais ágil e mais seguro e 

para todos. 

Na educação, também existem programas que estão se transformando em vitrine do Maranhão. Um deles é a Escola Digna, que constrói escolas 

de alvenaria, em substituição às escolas improvisadas em estruturas de taipa, palha, galpões ou outros estabelecimentos considerados 

inadequados. Essa é, realmente, uma condição necessária para que os alunos possam ter condições dignas para o aprendizado. Na cidade de 

Matões, já vi isso acontecer por ação da prefeita Suely Pereira e é possível perceber a diferença na formação de cidadãos livres, conscientes e 

preparados para atuar profissionalmente nos mais diversos campos da atividade social. 

O Pacto pela Paz já tem conseguido reduzir a criminalidade em nosso Estado, com a primeira queda no número de homicídios em 10 anos. E a 

Força Estadual de Saúde está levando atendimento a quem tem dificuldades em acessar um hospital. 

É louvável que vários programas implementados pelo "Governo de todos nós" tragam a parceria com os gestores de cada cidade maranhense. 

Fazendo parcerias com as Prefeituras, o Estado fortalece a gestão local e aumenta a fiscalização sobre os trabalhos desenvolvidos. 

Portanto, essa pesquisa é um sinal indiscutível de sucesso da liderança do Governador Flávio Dino, dos princípios que pautam o Governo de 

Todos Nós e das políticas que estão mudando de verdade o nosso Maranhão.  
 


