
 

 

 

OFÍCIO CIRCULAR Nº 004/21 

Teresina, 01 de Março de 2021. 

Bancada Federal do Piauí 
Brasília-DF 
 

Sr(a). Parlamentar, 

Tomamos a liberdade de transmitir a V. Ex.ª algumas sugestões de empresários 
ligados a estas entidades no que se refere a atuação de nossa bancada federal 
em defesa dos interesses do Estado do Piauí relacionados a problemas ligados a 
sua infraestrutura que representam obstáculo ao desenvolvimento. 

No momento em que o Congresso Nacional vota o OGU (Orçamento Geral da 
União) de 2021, no tocante a emendas de bancada (O Piauí contará com 
R$241.460.468,00) que devem ser destinadas a intervenções estruturantes, 
tomamos a liberdade de lembrar: 

1 - Transcerrados, principal via de escoamento de grãos e importante para o 
agronegócio, setor que vem se destacando nos cerrados piauienses. O governo 
estadual está tentando articular para a conclusão da mesma uma PPP (Parceria 
Público Privada). Entretanto não se tem certeza que prosperará, assim é 
prudente a bancada colocar recursos. Se a PPP ocorrer realoca-se os mesmos. 
Não deve é ficar esta rodovia sem horizonte de conclusão. 

2 - A Adutora do Litoral, sem a conclusão da mesma não teremos praias 
saneadas e consequentemente não haverá turismo com retorno econômico e 
social, conforme nosso potencial. 

3 - Saneamento Básico nos Municípios, ostentamos os piores indicadores de 
atendimento neste setor. Pavimentação de ruas tem sua importância mas 
saneamento básico é a principal ação de saúde pública preventiva. Nossa 
bancada poderia focar, inicialmente, no atendimento das maiores cidades que 
não contam com esgoto sanitário. Ainda vai ser regulamentado o marco 
regulatório do saneamento e mesmo com a regulamentação é provável que a 



iniciativa privada opte por investir em grandes cidades. Portanto, recurso 
carimbado será de grande valia para atacar esta deficiência. 

4 - Duplicação Teresina - Altos (BR343), deveria ser uma ação própria do DNIT 
mas se não houver recursos da bancada dificilmente será realizada em curto 
prazo.  

Sugerimos ainda que com o prestigio que, atualmente, desfruta nossa bancada 
no Congresso que acione o governo que parece ter deixado em segundo plano a 
conclusão da Transnordestina no trecho Piauí – Pecém. Trata-se de uma 
intervenção que mudará a realidade de grande região do Estado que detém 
grãos e minérios e a estrada de ferro alavancará o crescimento destas 
atividades econômicas. 

Lembramos os grandes projetos de irrigação Tabuleiros Litorâneos e Platô de 
Guadalupe, iniciados no Governo Sarney, com volumosos recursos aplicados e 
que merecem e precisam ser agilizadas as suas respectivas conclusões que terá 
grande repercussão econômica para o Estado. 

O programa de Habitação Popular para combater o déficit habitacional, 
impulsionar a indústria cerâmica e oferecer imediatamente abundante mão de 
obra, numa época de desemprego precisa ser retomado com intensidade o 
quanto antes.  

Esperando contar com a atenção de sempre por parte de nossa bancada federal 
agradecemos. 

Cordialmente, 

 

Francisco Reinaldo Rebelo Sampaio 
Presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil - SINDUSCON 

 

 

Antonio José de Moraes Souza Filho 
Presidente da Federação das Indústrias do Estado do Piauí - FIEPI 


