
Muito trabalho a favor 
dos maranhenses

Em seu segundo mandato, o parlamentar já assegurou milhões de 
Reais para obras e programas em todo o Maranhão e contribuiu 

decisivamente para avanços em temas importantes

Em fevereiro, o deputa-
do federal Juscelino Fi-
lho (DEM-MA) discur-

sou na tribuna da Câmara 
dos Deputados. Na ocasião, 
reforçou o empenho a favor 
dos maranhenses, citando 
as ações realizadas no pri-
meiro mandato, de 2015 a 
2018, e na atual legislatura. 
“Neste segundo mandato, há 
em mim um novo espírito e 
muita energia para dar con-
tinuidade aos compromissos 
assumidos, fazer jus à con-
fiança dos eleitores e honrar 
a palavra dada”, disse.

De fato, a prioridade tem 
sido melhorar a vida do povo 
do Maranhão. Apenas em 
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2019, a atuação individual 
de Juscelino Filho garantiu 
milhões de Reais para obras 
e programas em todo o es-
tado, por meio de emendas 
ao Orçamento da União e de 
ações junto aos órgãos fede-
rais, especialmente para saú-
de, educação, infraestrutura, 
segurança e ação social. 

“A saúde é uma das áre-
as mais contempladas, com 
recursos para compra de 
equipamentos, insumos e 
ambulâncias. Na educação, 
temos a reforma de escolas e 
creches e a aquisição de ôni-
bus para transporte de alu-
nos. Destaque também para 
o asfaltamento de centenas 

de ruas e para a recupera-
ção de estradas vicinais, 
que são importantíssimas 
no interior. Outra demanda 
que atendi foi a de equipar 
os conselhos tutelares”, de-
talha o deputado Juscelino.

Atuação nos principais temas
De forma individual e como coordenador da 

bancada do Maranhão, Juscelino filho também 
tem participação decisiva nos principais assuntos. 

Um deles é a situação das rodovias federais 
que cortam o estado. “Junto ao Ministério da 
Infraestrutura e ao DnIt, reclamamos que é 
inadmissível termos a pior malha rodoviária 
do país. Estamos monitorando e cobrando 

ações prometidas”. 
Em março, o deputado contestou o corte de 

milhares de benefícios do Bolsa família. 
Dias depois, o governo federal desistiu de 
suspender ou cancelar pagamentos. ou-
tros temas em que Juscelino filho atuou 

foram a ajuda para cidades atingidas 
pelas chuvas; uso da Base de alcântara; 
nova Superintendência Regional da Cai-
xa e reforma do Hospital Socorrinho, em 
Imperatriz; vazamento de óleo no litoral 

do nordeste; e paralisia do programa 
Minha Casa Minha vida.

Luta contra 
a Covid-19

o combate ao novo coronavírus 
é prioridade para Juscelino 
filho, sobretudo no Mara-

nhão. na bancada federal, ele 
articulou o remanejamento 
de mais de R$ 125 milhões 

das emendas impositivas para 
ações emergenciais contra a 
Covid-19, recursos que foram 
disponibilizados em meados 

de maio. foram R$ 78 milhões 
para municípios, R$ 43 milhões 

para o governo estadual e R$ 
4,2 milhões para o Hospital 

aldenora Belo.
“foi muito gratificante liderar 
essa união dos nossos depu-

tados federais e senadores em 
torno da responsabilidade e 
do compromisso com a vida 

dos maranhenses. É disso que 
precisamos para vencer essa 

terrível doença”, frisa. Jus-
celino também destinou 
mais de R$ 5,3 milhões 

de suas emendas de 
bancada para ações de 
enfrentamento ao co-
ronavírus. “Diante do 

avanço da Covid-19 
pelo interior do 

estado, são 
recursos de 

extrema im-
portância”, 
completa.
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Isenção, transparência e equilíbrio no 
comando do Conselho de Ética da Câmara

O Brasil vive um momento 
político bastante acirra-
do, no qual os embates 

estão cada vez mais acalorados. 
Na Câmara dos Deputados, di-
vergências ideológicas e de opi-
nião costumam tomar conta do 
ambiente e, em alguns casos, 
cruzam os limites do respeito e 
da ordem. Por isso, o Conselho 
de Ética e Decoro Parlamentar 
ganhou uma importância ain-
da maior. A missão de presidir o 
colegiado é uma das mais nobres 
dentro da democracia e, no biê-
nio 2019-2020, cabe ao deputado 
federal Juscelino Filho (DEM-
MA) essa tarefa.

Desde que tomou posse no 
comando do Coética, o parla-
mentar maranhense tem agido 
de maneira isenta e transparente 
em cada representação ingres-
sada. No ano passado, foram 21 
no total, um recorde. “Muitos 
excessos chegaram e continuam 
chegando ao Conselho. Em 2019, 
tivemos duas representações por 
mês de funcionamento. Nosso 
papel é buscar que se mantenha 
o respeito entre os pares. A ima-
gem, a reputação e a credibilida-
de da política e do parlamento 
têm ligação direta com essa atua-
ção”, explica Juscelino Filho.

Manter o 
respeito entre os 
deputados e a 
credibilidade do 
parlamento estão 
entre as missões 
de juscelino Filho 
na Presidência 
do colegiado
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Avanços
Em novembro de 2019, um evento celebrou os 18 anos do Conselho de Ética. Em seu 

discurso, o deputado federal Juscelino filho destacou os avanços significativos que foram 
obtidos no primeiro ano de sua gestão. “Modernizamos procedimentos, estamos implan-
tando um plano estratégico de trabalho e vamos atualizar o Regulamento. tudo com o 
objetivo de manter a trajetória evolutiva do órgão”, diz. 

Sempre que questionado sobre o assunto, o presidente do Coética faz questão de 
lembrar que a imunidade parlamentar tem limites. “Ela é essencial no exercício do man-
dato dos colegas deputados, mas não pode ser desculpa para ofender, instigar o crime, 
desrespeitar a instituição”, atesta. Sobre os próximos passos do Conselho, Juscelino avisa: 
“os trabalhos foram interrompidos em razão da pandemia do coronavírus. Mas quando 
forem retomados, seguiremos atuando com responsabilidade e isenção”.

nosso papel é buscar 
que se mantenha o respeito 
entre os pares. a imagem, 
a reputação e a credibilidade 
da política e do parlamento 
têm ligação direta com 
essa atuação
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o parlamento assumiu 
seu papel e olhou 
para aqueles que mais 
precisam da nossa 
atenção. Salvar vidas 
sempre será prioridade, 
mas não podíamos deixar 
os mais vulneráveis 
passarem fome
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o deputado destaca a aprovação de medidas que garantiram a renda 
emergencial, a preservação dos empregos e a proteção aos profissionais de saúde

Projetos de combate ao 
coronavírus contam com apoio 
irrestrito de juscelino Filho

A atuação do deputado federal 
Juscelino Filho (DEM-MA) é 
motivo de destaque. Influente 

nas principais discussões do país, ele 
tem desempenhado um trabalho efi-
caz em prol da população brasileira. 
Prova disso é a sua participação de-
cisiva na aprovação de projetos, pela 
Câmara dos Deputados, que tratam 
do combate ao coronavírus e que 
buscam amenizar os efeitos econô-
micos e sociais da pandemia.

Um dos destaques foi a proposta 
que garantiu a renda emergencial de 
R$ 600 para milhões de brasileiros, 
chegando a R$ 1.200 para mães de 
família. “O parlamento assumiu seu 
papel e olhou para aqueles que mais 
precisam da nossa atenção. Salvar vi-
das sempre será prioridade, mas não 
podíamos deixar os mais vulneráveis 
passarem fome. E essa matéria foi es-
sencial para levarmos comida à mesa 
da população”, afirma Juscelino Fi-
lho. O parlamentar também cita os 
projetos que apoiaram as empresas e 
preservaram os empregos.

Importante também foram as 
proposições que garantiram mais 
recursos para as ações de enfren-
tamento da Covid-19. Entre elas, a 
que assegurou R$ 120 bilhões para 
estados e municípios. “Desse total, 
o Maranhão ficou com R$ 1,89 bi-
lhão, sendo quase R$ 1 bilhão para 
o governo estadual, dos quais R$ 250 
milhões terão que ser usados na saú-
de. Já as prefeituras receberam cerca 
de R$ 600 milhões, sendo R$ 101 mi-
lhões para a saúde”, detalha.

Na área da saúde, foram muitos 
avanços. O PLP 232/2019, por exem-
plo, autorizou estados e municípios a 
utilizarem nas ações contra a Covid-19 

os saldos de repasses do Ministério 
da Saúde que estavam parados. Já o 
PL 1006/20 transferiu R$ 2 bilhões 
da União para Santas Casas e hos-
pitais filantrópicos, que respondem 
por mais de 50% dos atendimentos 
do SUS. E o PL 1409/20 determinou 
a adoção de medidas imediatas para 
preservar a saúde e a vida dos profis-
sionais considerados essenciais na 
luta contra o novo vírus.

O deputado Juscelino Filho 
apresentou, ainda, o PL 945/2020 
para autorizar que governos esta-
duais e prefeituras destinem valores 
arrecadados com leilões dos volu-
mes excedentes da cessão onerosa 
do pré-sal para ações de combate à 
Covid-19. “Aprovamos muitas pro-
postas de extrema importância para 
o enfrentamento ao coronavírus. E 
após a pandemia, o Congresso Na-
cional seguirá com esse objetivo de 
proteger a população”, diz.
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O Democratas é hoje um dos 
partidos mais fortes no ce-
nário político do país e com 

representatividade significativa no 
Congresso Nacional. No Maranhão, 
sob o comando do deputado federal 
Juscelino Filho, a legenda passou, 
nos últimos anos, por um processo 
de reestruturação e hoje está con-
solidada, sendo referência em todo 
o estado.  “Entrei na vida política jo-
vem e, nestes últimos quatro anos, 
procurei trabalhar, andar pelo Ma-
ranhão, fortalecer o partido, cons-
truir amizades e uma base política 
sólida. A cada dia, o Democratas tem 
mostrado a sua força. Um partido 
grande se faz é com pessoas, e aqui 
temos muitas. E um partido forte se 
faz com líderes, uma bandeira e um 
projeto forte”, diz Juscelino.

À frente do DEM-MA desde 2016, 
o deputado é considerado pela cúpu-
la nacional da legenda um dos presi-
dentes estaduais mais atuantes. “Está 
havendo um processo constante de 
renovação dos quadros políticos. Jus-
celino Filho é um exemplo. Ele con-
seguiu dar grande projeção ao nosso 
trabalho de base. Esse é o maior ob-
jetivo hoje do Democratas: reforçar a 
base em todo o Brasil. Juscelino tem 
todo o nosso apoio para preparar o 
Democratas para a eleição de 2020”, 
afirma o presidente nacional do 
DEM, ACM Neto.

Com o deputado Juscelino filho na presidência, o partido foi 
reestruturado e se tornou referência no estado. atuação feminina 

e preparação para as eleições municipais são destaque

Atuação feminina em destaque

democratas Maranhão 
está maior e mais forte

o projeto de fortalecimento do Democratas Maranhão segue a todo o vapor. a 
legenda segue se preparando visando às eleições deste ano, e a expectativa é de 

que o partido tenha bons nomes para as disputas deste ano. “teremos candidaturas 
em quase todos os municípios. filiamos muitos candidatos a prefeito e vice-prefeito, 
além de atuais gestores que vão concorrer a um novo mandato. também queremos 
eleger e reeleger muitos vereadores. o pleito municipal é de extrema importância 

para a atuação na base, para melhorar a vida das pessoas, e acredito que o DEM vai 
sair com um resultado bastante positivo”, avaliou Juscelino.

alguns dos maiores colégios eleitorais do estado terão candidatos a prefeito do 
Democratas em 2020, como é o caso da capital São luís, Imperatriz - segunda 
maior cidade do Estado, Bacabal e açailândia, entre outras. Quinze prefeitos do 

partido deverão disputar a reeleição, a exemplo dos gestores de Cajari, Gonçalves 
Dias, Imperatriz, Pedreiras, Santa Inês, Senador la Rocque, viana e vitorino freire. 

a maior participação das mulheres na política é 
uma das prioridades da gestão de Juscelino filho. 
tanto que ele fez questão de criar o segmento 
Mulher Democratas do Maranhão, comandado pela 
deputada estadual andreia Rezende. “no DEM-Ma, 
as mulheres sempre terão espaço para contribuir 
por uma sociedade cada vez mais justa. vamos con-
tinuar esse processo de fortalecimento da atuação 
feminina na política”, garante o presidente da sigla.
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