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Relato de reunião do orador com o Diretor do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transportes - DNIT, Jorge Bastos, para debate da liberação de recursos para a conclusão das 
obras da BR-135 e da BR-226, no 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 receba como lido 

o meu pronunciamento, para efeito de registro nos Anais desta Casa. 

Semana passada estive reunido com o Diretor do Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes (DNIT), Jorge Bastos, para tratar de recursos para a 

conclusão das obras da BR-135 e da BR-226, no Maranhão. 

Representando o Governador Flávio Dino, estiveram presentes o Secretário de 

Representação Institucional do Governo do Maranhão em Brasília, Ricardo Cappelli, e 

o Secretário de Estado de Infraestrutura, Clayton Noleto. 

Na reunião, foram cobradas providências urgentes do DNIT quanto ao reinício das 

obras para a duplicação da BR-135, uma das mais importantes do Maranhão. Ficou 

acertado que a obra será reiniciada. Foi-nos dada a garantia do Governo Federal de que 

haverá volume de desembolso de recursos suficiente para que a empresa não pare as 

obras mais uma vez. 

Também nos foi comunicado que a emenda de bancada dos Parlamentares federais do 

Estado do Maranhão ao Orçamento Geral da União para 2017, que garantirá 150 

milhões, será executada pelo Governo do Estado na efetiva conclusão do trecho 1 e na 

construção do trecho 2, que se estenderá até Miranda do Norte. 

Também foi levada ao DNIT uma reclamação pela imediata pavimentação da BR-226, 

pauta de constantes manifestações no Maranhão. Enquanto outros Estados vêm ao 

DNIT pedir a duplicação de BRs, nós do Maranhão estamos pedindo apenas a 

pavimentação de trecho dessa importante rodovia. O DNIT confirmou que já foi feita a 

licitação e que o contrato será assinado, tendo em vista ser esta uma das obras 

prioritárias do Governo Federal para este ano. Assim sendo, a bancada federal do 

Maranhão continuará cobrando o DNIT. Há licitação, contrato e recursos já garantidos 
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para a conclusão do tão sonhado asfaltamento da BR-226, especialmente do trecho 

Timon-Baú, que será entregue ainda neste Governo.  

Era o que tinha a dizer. 
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