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Resultados de reunião entre o Governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino, e a Presidenta 

Dilma Rousseff, sobre a retomada da construção de refinaria da PETROBRAS no Município de 

Bacabeira. 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, membros da Mesa, nobres colegas Deputados, é 

apenas para registrar a reunião ontem ocorrida entre o Governador Flávio Dino, 

do PCdoB do Maranhão, e a Presidenta Dilma Rousseff, para justamente se 

intensificar, sinalizar ainda mais a parceria institucional entre o Governo do 

Estado e o Governo Federal, no rumo do desenvolvimento do Estado do 

Maranhão, com destaque para um ponto em especial: a recuperação da 

Refinaria Premium I, na cidade de Bacabeira.  

Nós não podemos aceitar que um simples balancete da PETROBRAS 

simplesmente ignore a refinaria do Ceará e a refinaria do Maranhão. E vou além: 

a Medida Provisória nº 667 abre um crédito extraordinário no valor de 460 

milhões de reais para garantir a implantação da Refinaria Premium I, no 

Maranhão, e abre 300 milhões de reais para garantir a refinaria do Ceará. 

O que vale mais, Sras. e Srs. Deputados, a medida provisória ou um balancete 

da PETROBRAS? A nova diretoria da empresa tem que se render à vontade do 

Governo, vontade expressa na medida provisória, que será confirmada por esta 

Casa, e garantir, de uma vez por todas, a implantação da refinaria em Bacabeira, 

no Estado do Maranhão.  

O Governador Flávio Dino propôs ainda que seja um projeto menor; que, se não 

forem 300 mil barris por dia, pode ser uma refinaria de 150 mil. O importante é 

garantir esse investimento para o Estado do Maranhão. Dessa forma, nós 

teremos a certeza de que, com a parceria entre o Governo do Estado e o 

Governo Federal, nós avançaremos rumo à construção de um Maranhão de 

todos nós. 

 


