ORÇAMENTO DO BRASIL PARA 2022: HILDO ROCHA
TRABALHOU PARA GARANTIR RECURSOS
DESTINADOS À CONTINUIDADE DA DUPLICAÇÃO
DA BR-010, EM IMPERATRIZ, E BR-135, ENTRE
BACABEIRA E MIRANDA DO NORTE
Publicado em 24 de dezembro de 2021 por Minuto Barra

O deputado também defendeu a manutenção dos recursos previstos para investimentos na saúde,
no Ifma, na educação e habitação popular, entre outros setores.
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Membro titular da Comissão Mista de Orçamento do Congresso Nacional, o deputado federal Hildo
Rocha exerceu papel relevante na elaboração do substitutivo ao Projeto de Lei Orçamentária Anual
para 2022 que foi aprovado na última terça-feira (21/12). O relatório final, contém inúmeras
emendas, indicações e destaques do parlamentar maranhense que já tinham sido aceitas pelos
relatores setoriais e por último pelo relator geral.
Luta em defesa das rodovias federais do Maranhão
Hildo Rocha esteve presente em todas as sessões e reuniões internas da comissão de orçamento
durante os debates acerca do PLN 19/2021. O parlamentar apresentou diversas emendas e
destaques com o intuito de assegurar recursos orçamentários e financeiros para a continuação das
obras de duplicação da BR-010, no trecho da passagem urbana da cidade de Imperatriz e da
duplicação BR-135.
“O Maranhão tem as piores rodovias federais do Brasil. Então, apresentei emendas e destaques a
fim de garantir que os recursos da bancada que nós colocamos para investimentos nas obras de
duplicação da BR-010, na passagem urbana da cidade de Imperatriz e a duplicação da BR-135, entre
Bacabeira e Miranda do Norte para que essas obras não sejam novamente paralisadas. Nós
colocamos emenda de bancada, inclusive para restauração de algumas rodovias, entre elas a
BR-222. O relator setorial da infraestrutura foi o conterrâneo André Fufuca que turbinou a nossa
emenda elevando para R$ 86 milhões e o relator geral havia cortado. Então, negociamos,
apresentando um destaque, para que o recurso estipulado pelo relator setorial, Fufuca, fosse
reposto”, enfatizou Hildo Rocha.
O deputado também defendeu a manutenção dos recursos previstos para investimentos na saúde,
no Ifma, na educação e habitação popular, entre outros setores.
“Houve muitas conquistas, inúmeros avanços, no sentido de aumentarmos recursos para inúmeros
setores. Carimbamos recursos para a educação assegurando valor maior do que veio proposto
pelo governo. Conseguimos assegurar recursos significativos para o FNDE concluir milhares de
obras inacabadas, creches e escolas do ensino fundamental, em diversos Estados. Também tiramos
recursos do fundo eleitoral para implantação de novas UTIs; garantimos o Vale Gás e recursos para
o Auxílio Brasil. Ou seja, apesar das dificuldades, fizemos o possível, fizemos o que estava ao nosso
alcance”, afiançou Hildo Rocha.
Papel preponderante
A Senadora Rose de Freitas, presidente da Comissão Mista do Orçamento do Congresso Nacional,
destacou que o deputado Hildo Rocha exerceu papel preponderante no colegiado.
“Deputado Hildo Rocha, não posso deixar de registrar que V.ex.ª foi sempre uma voz que ajudou a
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incentivar as discussões e também encontrou muitos caminhos a serem seguidos por todos nós.
Quero, portanto, lhe parabenizar, quero que todos saibam do papel preponderante que V.ex.ª
exerceu nesta comissão”, enfatizou a Senadora Rose de Freitas.
https://youtu.be/RLkif8T_6oo
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