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Protocolização, pela bancada do PCdoB, da candidatura do Deputado Orlando Silva à Presidência da Câmara dos Deputados. 

 

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 de minha autoria. 

Gostaria de registar que a bancada do PCdoB na Câmara protocolou, na manhã desta quarta-feira (dia 13 de julho), a candidatura do Deputado 

Orlando Silva (PCdoB-SP) à Presidência da Câmara dos Deputados. 

Dezessete Deputados registraram candidatura, mas, após a retirada de alguns Parlamentares, apenas 14 disputarão a vaga. A expectativa do 

PCdoB é de que o perfil de articulação de Orlando Silva contribuirá para retomar a normalidade institucional da Casa. Orlando tem bom trânsito 

em toda a Câmara, inclusive por ter sido Ministro, e nós estamos confiantes no êxito da sua candidatura.  

Como afirmou o Líder do PCdoB na Câmara, Daniel Almeida (PCdoB-BA), "Estamos em um momento de fragmentação, vários políticos 

apresentando suas candidaturas. É legítimo também que o PCdoB apresente a sua". 

É importante lembrar que a última vez que o PCdoB teve um candidato a Presidente da Câmara foi numa situação parecida: o Deputado Severino 

Cavalcanti era o Presidente e havia sido cassado. Era um mandato tampão, e foi eleito, à época, o Deputado Aldo Rebelo para fazer essa 
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transição. 

Ainda reitero que nós vamos procurar em especial os partidos que compõem nosso campo político, notadamente o PT e o PDT, e aguardemos a 

soberania do Plenário para que melhor possamos proceder neste debate. 

Era o que tinha a dizer.  
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