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      Requeiro à Mesa Diretora, ouvido o colendo Plenário, na forma 
regimental, seja encaminhada MOÇÃO DE CONGRATULAÇÃO ao 
Excelentíssimo Senhor Governado do Estado de Mato Grosso do Sul, 
REINALDO AZAMBUJA, pela implantação de competente programa de 
incentivos fiscais e investimentos pesados em infraestrutura, que têm atraído 
investimentos de grandes indústrias, como o recente lançamento da maior 
planta de celulose em linha única do mundo em Ribas do Rio Pardo pela 
empresa SUZANO, que importará em aporte financeiro na ordem de R$ 14,7 
bilhões e gerará 10.000 empregos diretos e indiretos em Mato Grosso do 
Sul.

 

A moção deverá ser redigida nos seguintes termos:

 

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, por iniciativa de seu Vice-
Presidente DEPUTADO EDUARDO ROCHA, congratula-se com 
Excelentíssimo Senhor Governado do Estado de Mato Grosso do Sul, 
REINALDO AZAMBUJA, pela implantação de competente programa de 
incentivos fiscais e investimentos pesados em infraestrutura, que têm atraído 
investimentos de grandes indústrias, como o recente lançamento da maior 
planta de celulose em linha única do mundo em Ribas do Rio Pardo pela 
empresa SUZANO, que importará em aporte financeiro na ordem de R$ 14,7 
bilhões e gerará 10.000 empregos diretos e indiretos em Mato Grosso do 
Sul.
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O Governo vem preparando Mato Grosso do Sul para diversificar sua 
economia e se transformar em um novo celeiro de oportunidades de 
negócios. Através do investimento em infraestrutura garante-se 
competitividade às commodities. O competente programa de incentivos 
fiscais tem gerado milhares de empregos e atraído mais indústrias, 
mantendo o ritmo do crescimento econômico uniforme em todo o Estado.

 

O anúncio da Suzano de construção da fábrica em Ribas do Rio Pardo 
demonstra que Mato Grosso do Sul está no caminho certo, sendo 
transformado num Estado de oportunidades para todos, com 
sustentabilidade e qualidade de vida para nossa população, daí o 
reconhecimento desta Casa de Leis,  ao excelente trabalho desenvolvido 
pelo Governador e toda sua equipe.

 

Plenário Deputado Júlio Maia, 13 de maio de 2021.

 

 

DEPUTADO EDUARDO ROCHA

  Vice-Presidente da ALEMS

 

O expediente desta Casa deverá ser encaminhado para:

 

Exmo. Sr. Reinaldo Azambuja

Governador do Estado de MS

Avenida dos Poetas, s/n - Parque dos Poderes,
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Campo Grande - MS, 79031-350
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