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Regozijo com o reconhecimento do trabalho parlamentar do orador, segundo avaliação do 
portal Atlas Político, divulgada pelo Jornal Pequeno. 

 

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 considere lido, 

para efeito de registro nos Anais desta Casa, o artigo de minha autoria 

intitulado Atuação como deputado reconhecida pelo Atlas Político, publicado no Jornal 

Pequeno. 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Atuação como deputado reconhecida pelo Atlas Político 

Na minha missão como Deputado Federal, fico sempre muito atento à avaliação da 

sociedade sobre o trabalho que faço. Às vezes essas respostas vêm diretamente, por 

cada cidadão, ou por meio de instituições específicas que acompanham a atividade 

parlamentar. 

Por isso, me alegrou muito o anúncio feito pelo Atlas Político de que meu desempenho 

como Deputado Federal me coloca em 6º lugar no ranking nacional de Deputados 

Federais de todo o Brasil. A classificação foi feita de acordo com critérios matemáticos, 

que avaliam o grau de produtividade e assiduidade dos parlamentares. 

Para montar a tabela de desempenho, a equipe da empresa Nervera adotou um ranking 

com cinco dimensões, com índices de: Representatividade, Campanha Responsável, 

Ativismo Legislativo, Debate Parlamentar e Fidelidade Partidária. 

Ao passar pela análise, meu desempenho teve nota final de 4,14 em uma escala de 0 a 5. 

Seguindo os critérios adotados, meu desempenho melhor apareceu em Ativismo 

legislativo, com pontuação de 0,93, sendo 1 a nota máxima possível. 

Na tabela de classificação, o 6º lugar que obtive coloca-me como o melhor desempenho 

dentre os Deputados Federais do Maranhão e, também, o melhor dentro da bancada do 

PCdoB, o meu partido. E fico feliz de estar ao lado de outros parlamentares já 

reconhecidos nacionalmente, como Chico Alencar (PSOL), do Rio de Janeiro. 

Fico feliz também porque esse reconhecimento tende a me dar mais forças para lutar 

pelos meus projetos, pois sei que muitos ainda serão aprovados e virarão melhorias reais 

na vida dos maranhenses. É o exemplo da proposta que aumenta as licenças 

maternidade e paternidade, bem como meus projetos que propõem a criação de três 

universidades federais no Maranhão. 

Com essas iniciativas, vejo que contribuo com a gestão do meu governador Flávio Dino, 

que vem conduzindo o Maranhão rumo ao futuro. Iniciativas do Governo de Todos Nós 
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já podem ser sentidas diariamente. Esta semana mesmo, a postura totalmente diferente 

que teve o governador em relação aos ataques a ônibus em São Luís, foi uma. 

Há dois anos, quando ocorreram os últimos ataques, demoramos dias para ouvir um 

posicionamento da então governadora. Ela teve de pedir apoio ao ministro da Justiça e, 

só então, foi dar uma entrevista coletiva. Agora, o governador reuniu-se com o comando 

de segurança na mesma noite e, menos de 24 horas depois, já havia 14 suspeitos 

detidos. É uma nova forma de governar que vem obtendo mais e mais a simpatia dos 

maranhenses. 

Em sintonia com essa atuação, venho trabalhando no apoio às ações do governador 

Flávio Dino desde Brasília. O 6º lugar de melhor desempenho entre todos os Deputados 

Federais aumenta ainda mais minha energia nesse caminho. Nas eleições, os 

maranhenses me deram 118.115 votos e me honraram com um mandato na Câmara. 

Manterei sempre esse espírito de diálogo com os cidadãos, respeitando os votos 

depositados em mim e apoiando o governador Flávio Dino, na luta por um Maranhão 

cada vez melhor para todos. 
 


