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Sumário 

Perspectivas de trabalho parlamentar ao ensejo de assunção do orador como Coordenador 
da bancada do Estado do Maranhão na 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 artigo de minha autoria, 

publicado no Jornal Pequeno. 
 

ARTIGO A QUE SE REFERE O ORADOR 

 

Por uma bancada unida do Maranhão 

Além dos vários desafios do mandato de representante popular, terei mais um em 2017: 

coordenador da bancada maranhense na Câmara dos Deputados. Para essa função, fui 

escolhido nesta semana, em eleição que envolveu os Deputados e Senadores do nosso 

Estado. 

Será um desafio, mas também uma honra exercer essa atividade, para a qual peço mais 

uma vez o apoio da população. O trabalho precisa sempre olhar para o bem do nosso 

Estado, dialogando com o Governador Flávio Dino, Deputados Estaduais e a sociedade 

em geral. 

Como Deputado Federal, e agora, Coordenador da bancada, vou trabalhar por todo 

nosso Estado. Muitos eu já visitei e ainda tem outros a conhecer e abrir um diálogo 

direto com os moradores. 

Nos Municípios maranhenses, estão as marcas de 50 anos de governos que agiram 

durante esse tempo em favor somente de duas famílias. À maioria dos maranhenses 

foram negados vários serviços públicos que poderiam dar a eles cidadania e um futuro 

melhor. 

Sendo assim, nosso Estado tem muitos desafios, em várias áreas: educação, saúde e 

muito mais. O Governo do Estado já tem feito muito nessas áreas, com o Bolsa Escola, 

Restaurantes Populares, Escola Digna e Força Estadual de Saúde. 

Como Coordenador, ficarei trabalhando pelo Estado, mas, é claro, com ainda mais 

diálogo constante e intenso com a equipe do Governador Flávio Dino, atual gestora 

estadual. 

A bancada maranhense na Câmara tem 18 Deputados, divididos em 13 partidos. Minha 

função inclui, portanto, a tarefa de unir os colegas para fortalecer a representação do 

Estado no Parlamento, resultando em melhorias para nosso povo. 

Unida, a bancada também atua melhor na relação com o Governo Federal, dentro e fora 

dos limites do Maranhão. Lembro que, todo ano, os Deputados decidem quais emendas 

defenderão, em conjunto, para garantir recursos no Orçamento federal. 



Como tem sido, tentarei trabalhar junto com os demais 17 Deputados, a favor da justiça 

social do povo do nosso Maranhão. Estou à disposição dos maranhenses, mais uma vez, 

nessa nova tarefa: Coordenador da bancada na Câmara. Obrigado pela oportunidade. 


