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Sumário
Artigo intitulado Na busca da excelência parlamentar, de autoria do orador, publicado no
Jornal Pequeno, do Estado do Maranhão, sobre relato da viagem do Parlamentar à França
como integrante de delegação de Deputados da Comissão de Constituição e Justiça e de
Cidadania.

PRONUNCIAMENTOS ENCAMINHADOS 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. o registro nos Anais
desta Casa, de artigo de minha autoria publicado no Jornal Pequeno, intitulado Na
busca de excelência parlamentar.
Obrigado.
ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR
Na busca de excelência parlamentar
Qualquer profissão exige um constante aperfeiçoamento para alcançar melhores
objetivos. Até os melhores atletas do mundo de qualquer área treinam constantemente
buscando a melhoria de desempenho. Conosco não deve ser diferente. E com nós
parlamentares, que temos a missão de representar milhares de pessoas, mais ainda. Pois
nossa missão é debater a elaboração e melhoria de leis que afetam toda a sociedade.
Foi com esse intuito que fui escolhido, juntamente com outros três colegas deputados,
para missão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) à França. O objetivo da
missão era compartilhar experiências e boas práticas em temas relativos ao Poder
Legislativo e sua relação com os demais poderes.
Na segunda-feira, dia 13, por exemplo, eu e os demais deputados tivemos reuniões de
trabalho na Corte de Contas e no Conselho de Estado, além de visitarmos a Embaixada
do Brasil, em Paris.
Na terça, debatemos com os franceses o papel e a atuação das Comissões de Justiça,
assim como a relação entre o parlamento e a sociedade. Estivemos Palácio de Bourbon e
com representantes da Comissão de Leis Constitucionais, da Legislação e da
Administração Geral da República, órgão similar à nossa CCJ.
A relação de assuntos que tratamos é ampla, alcançando Metodologias de consolidação
e harmonização das leis, democracia digital e gestão administrativa e orçamentária, por
exemplo.
Nos dias seguintes, esses e outros temas foram discutidos na cidade de Estrasburgo, no
Parlamento Europeu, no Conselho da Europa e na Escola Nacional de Administração,
com retorno ao Brasil na sexta-feira (17).
O que descrevo aqui é apenas uma parcela do que colhi de experiências e exemplos das
práticas francesas. Em breve, passarei aos colegas de CCJ meu relatório sobre a viagem.
E aproveitei também para ver como eles tratam a terra, como organizam o transporte e

como valorizam a educação, obviamente.
Fiz questão de passar, a quem encontrei por lá, um pouco da cultura do Maranhão, do
nosso povo e do novo caminho que nosso estado trilha desde 2015. Fiz questão de
apresentar o nosso jeito de fazer as coisas e como estamos preparando o Estado para um
novo futuro.
Conhecer como outros países organizam seus parlamentos e dialogam com a população,
também, é uma das obrigações de cada deputado. Fiz da viagem à França uma
oportunidade única para enriquecer o meu mandato e, assim, oferecer resultados ainda
melhores para todos os maranhenses.
Ao sair do Brasil, curiosamente, a gente valoriza ainda mais o que já temos. É
comparando com o diferente, que a gente reconhece nossos valores e, quando é o caso,
pode melhorar o que não está bom. Cumpri esta missão oficial e volto com bagagem
cheia para servir ainda mais aos que me confiaram o mandato. Quero usar essas minhas
experiências, assim como as observações que ouvi, na minha atuação como deputado, a
fim de colaborar com o Maranhão e deixar a Câmara mais representativa.

