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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 a respeito das importantes ações que vêm sendo tomadas pelo 

Governo do Maranhão para captar investimentos internacionais, em especial do governo da China. 

O mês de maio foi marcado por diversos encontros entre representantes do Governo do Maranhão e do governo chinês. Em pauta, 

estiveram possíveis investimentos de empresas daquele país oriental no Estado. Esse diálogo deve ser aplaudido por todos os 

interessados na melhoria do Estado. O desenvolvimento econômico do Maranhão e a consequente geração de empregos são 

motivos de constante busca do nosso Governador, bem como de nossa bancada federal. 

Na última semana, o Governador do Maranhão, Flávio Dino, recebeu uma comissão de empresários da China, liderada pelo Ministro 

Conselheiro Wang Wei. O encontro, ocorrido no Palácio dos Leões, teve como objetivo apresentar aos chineses as potencialidades 

do Maranhão a fim de atrair investimentos, dinamizar a economia do Estado e reforçar a parceria entre o Brasil e a República Popular 

da China. 
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O diálogo com o país oriental foi iniciado em visita do Governador à Embaixada da China em Brasília, ainda no seu primeiro mês de 

gestão. Na oportunidade, Flávio Dino apresentou as características, condições naturais e oportunidades que o Maranhão oferece 

aos investidores. Satisfeito com o que viu, o Embaixador Li Jinzhang, em viagem à China, transmitiu aos empresários locais o que 

foi apresentado pelo Governador. 

A China já é um país parceiro do Brasil e do Maranhão. Nós já exportamos muito produtos para a China e, por outro lado, importamos 

equipamentos, de modo que o horizonte concreto desse diálogo é que consigamos atrair investimentos diretos dos chineses para o 

Maranhão e, com isso, dinamizar ainda mais nossa economia. 

Além da reunião com o Governador Flávio Dino e sua equipe de Governo para a apresentação formal das potencialidades do Estado, 

a comissão de empresários chineses visitou o Município de Bacabeira para constatar as possibilidades de investimento. 

Era só, Sr. Presidente. 

 

Indexação 

 

http://www.camara.gov.br/internet/sitaqweb/TextoHTML.asp?etapa=5&nuSessao=146.1.55.O%20%20%20%20%20&nuQuarto=122&nuOrador=2&nuInsercao=2&dtHorarioQuarto=17:02&sgFaseSessao=BC%20%20%20%20%20%20%20%20&Data=10/06/2015&txApelido=RUBENS%20PEREIRA%20J%C3%9ANIOR,%20PCDOB-MA&txFaseSessao=Breves%20Comunica%C3%A7%C3%B5es%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&txTipoSessao=Deliberativa%20Extraordin%C3%A1ria%20-%20CD%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20&dtHoraQuarto=17:02&txEtapa=

