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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 considerado lido, para efeito de registro 

nos Anais desta Casa, este discurso a respeito das importantes ações que vêm sendo tomadas pelo Governo do Maranhão. 

Tenho alegria de informar que, com o Governador Flávio Dino, o Maranhão já possui seu primeiro Plano Agrícola e Pecuário da história do 

Estado.  

Com a criação do plano, o Maranhão visa ampliar o seu acesso ao mercado mundial, aumentar a produção de alimentos para o abastecimento 

estadual e fortalecer todos os setores sociais envolvidos com a política agrícola do Estado. "Para que o Maranhão avance precisamos agregar 

riquezas ao Estado, aumentar a atividade produtiva para promover a justiça social", disse o Governador Flávio Dino. 

Este Deputado vem destacar aqui o Plano Agrícola apresentado pelo Governo. Nesta oportunidade, ressalto que o nosso Estado é destaque na 

produção de commodities, como a soja, seu principal produto de exportação. E enfatizo que o plano levará benefícios diretos aos pequenos, 

médios e grandes agricultores, que poderão colocar o Estado na vanguarda da produção agrícola no Nordeste. 

O texto integral do Plano Agrícola e Pecuário está disponível na Internet, no Portal do Governo do Estado do Maranhão. 
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