
Ruy investe 
mais na saúde, 
educação e 
assistência 
social

TRABALHO 
NA CÂMARA
PRESTAÇÃO DE CONTAS

Atuação do 
deputado garantiu 
a duplicação da ala 
de quimioterapia 
no Hospital 
Napoleão Laureano

A obra de duplicação 
das alas de hemodiálise 
e quimioterapia do 
Hospital São Vicente 
também é trabalho de 
Ruy Carneiro.

Mais R$ 30 milhões 
destinados em 
2021, por meio de 
novas emendas 
parlamentares, 
para a saúde. 

A maior luta de Ruy Carneiro na Câmara dos 
Deputados é para fortalecer o sistema de 
saúde da Paraíba e apoiar os pacientes com 
câncer. Em dois anos de mandato, destinou 
R$ 15,8 milhões para as unidades de saúde 
do Estado. Nesse período, fortaleceu 
as entidades de assistência social que 
cuidam de crianças, mulheres e idosos 
com emendas parlamentares que somam 
R$ 5 milhões. Investiu ainda R$ 1,5 milhão 
na construção da nova sede das escolas 
técnicas do IFPB, retirando do abandono o 
antigo CAIC de Mangabeira.

“SABER QUE AJUDEI A 
MILHARES DE FAMÍLIAS NA 
LUTA CONTRA O CÂNCER É UM 
PRESENTE DE DEUS. ISSO NÃO 
TEM PREÇO. É O QUE ME FAZ 
CONTINUAR TRABALHANDO 
PELA SAÚDE DAS PESSOAS”



Trabalho de 
Ruy garante 
R$ 30 milhões 
para hospitais 
em 2021

Preocupado com a atenção à 
saúde da maioria das famílias da 
Paraíba, Ruy conseguiu garantir 
no orçamento do Governo 
Federal, por meio de suas 
emendas parlamentares, um 
total superior a R$ 30 milhões 
para a saúde, principalmente 
os hospitais filantrópicos em 
2021. Nos últimos dois anos, 
foram mais R$ 15,8 milhões para 
unidades de saúde em João 
Pessoa, Santa Rita e Campina 
Grande, que atendem à maioria 
da população do Estado. Veja os 
números na página ao lado.

“A MAIORIA DA POPULAÇÃO MAIS 
VULNERÁVEL É ATENDIDA NESSAS 
ENTIDADES, QUE TAMBÉM SÃO 
VINCULADAS AO SUS, MAS VIVEM 
DAS DOAÇÕES DAS PESSOAS. TEMOS 
QUE ASSEGURAR O TRABALHO QUE 
REALIZAM”

Mandato de Ruy garante ampliação e 
manutenção dos serviços de saúde nos 
principais hospitais da Paraíba.



Emendas 
fortalecem hospitais 
filantrópicos e 
Universitário (HU)

2019 – R$ 2.500.000,00
2020 – R$ 4.400.000,00

Total R$ 6,9 milhões

2019 – R$ 1.000.000,00
2020 – R$ 1.600.000,00

Total R$ 2,6 milhões

2020 – R$ 700.000,00

Total R$ 700 mil

2020 – R$ 280.000,00

Total R$ 280 mil

2020 – R$ 5.000.000,00

Total R$ 5 milhões

2020 – R$ 200.000,00

Total R$ 200 mil

2020 – R$ 200.000,00

Total R$ 200 mil

HOSPITAL NAPOLEÃO LAUREANO 
(João Pessoa)

HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO
(João Pessoa)

HOSPITAL PADRE ZÉ 
(João Pessoa)

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO 
(João Pessoa)

HOSPITAL HELP
(Campina Grande)

HOSPITAL DA FAP (Campina Grande)

HOSPITAL E MATERNIDADE 
FLÁVIO RIBEIRO COUTINHO  
(Santa Rita)



. 30.000m² de área construída

. Mais de 400 leitos, sendo 40 de UTI

. 21 salas de cirurgia

. Centro de reabilitação de politraumatizados

. Atendimentos em ortopedia e 
traumatologia, 
. Centro de oncologia com equipamentos 
de última geração em medicina nuclear e o 
aparelho de radioterapia mais moderno do 
mundo 
. Capacidade para realização de transplantes 
renais, de fígado e do coração
. Centro de hemodiálise 
. Procedimentos em hemodinâmica para 
pacientes de AVC e outros problemas 
vasculares de alta complexidade.

Novo hospital 
em Campina 
Grande para 
toda a Paraíba
Como parte importante das ações de Ruy para fortalecer a saúde da Paraíba, 
o Hospital Help, em Campina Grande, está recebendo recursos de emendas no 
valor de R$ 5 milhões para a construção do complexo que atenderá milhares 
de pessoas por mês pelo SUS e através de ação filantrópica. O ambulatório já 
está em funcionamento e a previsão de conclusão do restante da obra é até 
setembro desse ano. 

Mais recursos devem ser liberados para garantir infraestrutura e capacidade 
tecnológica necessários ao atendimento da população de Campina Grande e 
municípios do entorno. 

OS NÚMEROS 
DO HELP



BENEFICIADOS

Reforço na assistência 
social a quem precisa

• Pessoas com deficiência intelectual e/ou múltipla (APAE)
• Crianças e jovens em situação de vulnerabilidade social (Aldeias Infantis SOS)
• Idosos carentes (Aspan)
• Crianças carentes (Associação Comunitária Nossa Senhora da Paz)
• Idosos carentes (Casa da Divina Misericórdia)
• Crianças e jovens carentes (Casa Pequeno Davi)
• Crianças em situação de rua (Casa Shalom)
• Cursos profissionalizantes e atividades socioculturais (Cicovi)
• Casa de apoio para crianças em tratamento de câncer (Casa da Criança com 
Câncer)
• Casa de apoio para crianças em tratamento de câncer (Donos do Amanhã)
• Tratamento de dependentes químicos (Fazenda Esperança João Pessoa)
• Tratamento de dependentes químicos (Fazenda Esperança Guarabira)
• Pessoas em situação de rua (Fundação Padre Pio)
• Pessoas com deficiência visual (Instituto dos Cegos)
• Lar de idosos (Lar Divina Providência)
• Pessoas com deficiência (Pestalozzi Paraíba)
• Idosos carentes (Vila Vincentina)
• Casa de apoio para mulheres em tratamento de câncer (Rede Feminina de 
Combate ao Câncer)
• Causas culturais e sociais (ABFB – Aliança Bayeux Franco-brasileira)
• Cultura nordestina (Associação Balaio Cultural)

Vinte entidades filantrópicas de todo o Estado serão beneficiadas com 
emendas do deputado federal Ruy Carneiro, dando continuidade ao 
trabalho que já vem sendo realizado de fortalecer a rede de assistência 
social da Paraíba. 

No total, neste mandato, são cerca de R$ 5 milhões para as instituições, 
beneficiando pessoas com deficiência, crianças e mulheres em tratamento 
de câncer, jovens e crianças em vulnerabilidade social, idosos que precisam 
de cuidados especiais e atenção intensiva, pessoas em situação de rua. 
O trabalho de algumas dessas entidades também fortalece a cultura 
paraibana e promove capacitação para adolescentes e adultos.



• Custeio, construção e reforma de 
unidades de saúde
• Aquisição de equipamentos médico-
hospitalares
• Aquisição de ambulâncias
• Construção de Centro Especializado 
em Reabilitação.

• Calçamento e pavimentação 
de vias
• Construção de praças
• Perfuração de poços
• Obras de saneamento

• Construção e reforma de escolas em 
sete municípios
• Transporte escolar
• Compra de fardamento escolar
• Projetos no contraturno
• Construção de quadras poliesportivas

• Pavimentação de estradas 
vicinais
• Matadouros públicos
• Aquisição de tratores e 
patrulhas mecanizadas

Ações levam 
investimentos aos 
municípios

PROJETOS ATENDIDOS
SAÚDEINFRAESTRUTURA 

URBANA E RURAL

EDUCAÇÃO
INFRAESTRUTURA 
AGROPECUÁRIA

Dedicado principalmente à saúde e à 
assistência social da população, mas com um 
trabalho atento às dificuldades enfrentadas 
pelos municípios, Ruy é o responsável por 
destinar mais de R$ 70 milhões em emendas 
que beneficiaram as pessoas em todas as 
regiões do Estado, durante os seus dois 
mandatos de deputado federal.



Hospital veterinário
de João Pessoa tem
recursos garantidos
A causa animal é uma das mais importantes 
bandeiras de lutas de Ruy Carneiro. Por isso, ele 
conseguiu garantir no orçamento federal uma 
emenda de sua autoria, no valor de R$ 1 milhão, 
destinada à Prefeitura de João Pessoa, para que 
possa tirar do papel a construção do primeiro 
Hospital Público Veterinário da Capital.

Atendimento animal
O projeto do Hospital Veterinário de João Pessoa se destina a animais em 
situação de abandono, de rua ou pertencentes a pessoas que não tenham 
condições de pagar por um tratamento veterinário para seus bichinhos de 
estimação. “Ter respeito à causa animal é uma questão de humanidade. 
Muitas famílias não têm condições de arcar com o tratamento quando seus 
pets ficam doentes, tendo que recorrer a ONGs e amigos para ajudar”, diz Ruy, 
otimista com o projeto.

Depois de anos de abandono, o velho 
CAIC de Mangabeira, em João Pessoa, 
está sendo reconstruído para abrigar a 
sede das escolas técnicas do Instituto 
Federal de Educação na Paraíba (IFPB). 
As obras já foram iniciadas graças a 
emendas de Ruy no valor de R$ 1,5 
milhão.

A nova sede do IFPB será maior e mais 
moderna, através de duas emendas que 
equivalem a 10% do valor da obra. 

Começam as obras para 
resgatar o CAIC de Mangabeira



Com uma trajetória ética e transparente, Ruy 
Carneiro vem mostrando que é possível fazer 
política com a ficha limpa, com experiência 
de gestor público transparente e dedicação à 
atividade parlamentar.

Ruy é respeitado e reconhecido em todo o 
Estado por sua luta contra os privilégios na 
política. “A sociedade amadureceu e exige que os 
parlamentares e governantes façam um trabalho 
austero e cuidadoso com os recursos públicos”, 
defende, lembrando sua trajetória como vereador, 
deputado estadual, secretário municipal e do 
Estado e deputado federal.

RUY É 
ficha limpa 
e luta contra 
privilégios 

•  Ruy é autor do projeto que acaba com a pensão de ex-
governadores

•  Lutou contra o nepotismo

•  Pelo fim dos pagamentos de 14º e 15º salários

•  Autor do projeto que acaba com o auxílio-mudança pago a 
deputados e senadores

•  Propôs a doação de 50% dos salários dos parlamentares 
para ajudar no combate à pandemia. Ruy doou durante três 
meses em 2020.

AÇÕES ÉTICAS


