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Sumário 

Importância da parceria estabelecida entre o Governo do Estado do Maranhão e a Prefeitura 

Municipal de Passagem Franca, para a realização de obras de interesse da população local. 

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 seja dado como lido, para efeito de registro nos 

Anais desta Casa, este discurso de minha autoria. 

Senhoras e senhores, gostaria de realçar a boa parceria que o Governo do Maranhão está 

mantendo com as Prefeituras do Estado. Semana passada, o Governador Flávio Dino assegurou 

acordo com a Prefeitura de Passagem Franca. Foram debatidos importantes assuntos, como o 

andamento das estradas que o Governo do Estado está fazendo nos trechos São João dos 

Patos-Passagem Franca e Passagem Franca-Buriti Bravo, interligando até o Baú, além de 

muitas outras obras importantes para a cidade. 

Flávio Dino afirmou que será feita uma bela praça logo na entrada da cidade, obra que vai 

qualificar a vida urbana do Município e melhorar o local para uso como espaço de lazer por 

todas as idades. Também foi visto o compromisso atinente a ônibus escolares, patrulha 

agrícola, além do debate sobre outras políticas públicas de interesse do Município, de apoio à 

agricultura e à saúde, tornando a audiência bastante positiva. 

O Governador agradeceu ao Prefeito de Passagem Franca, Marlon Torres, por trazer as justas 

reivindicações do Município ao Governo do Estado, e ainda salientou que o espírito do 

Governo é de parceria, de união e, de mãos dadas, ajudar a todos. 

Essa proximidade do Governador com os Prefeitos, ouvindo as demandas e garantindo 

benefícios para a população, assim como o diálogo com os gestores municipais garante a 

execução de políticas públicas eficazes e que melhoram a qualidade de vida dos maranhenses. 

Declaro que estou muito satisfeito em fazer parte desse processo. 

O Prefeito agradeceu o espírito colaborativo do Governo do Estado e ressaltou que Flávio Dino 

atendeu às demandas apresentadas durante a audiência. De acordo com o Prefeito, 

finalmente um Governo do Estado está olhando para as estradas da região leste maranhense. 

A entrega dos trechos que estão em fase de conclusão vai atender a uma demanda antiga. 

Como afirmou Marlon Torres a respeito do Governador, "ele está tratando a gente bem e 

procurando atender às necessidades dos Municípios". 

Era o que tinha a dizer. 


