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Sumário 

Regozijo com a escolha do orador para coordenador da bancada do Maranhão no Congresso 
Nacional. 

 

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. 
É com imensa satisfação que comunico aos senhores e senhoras que fui eleito 
coordenador da bancada do Maranhão. A reunião ocorreu na tarde desta 
quarta-feira, e eu fui escolhido para exercer a função com um placar de 11 
votos favoráveis, 9 votos contrários e 1 voto nulo. 
É uma enorme alegria vencer essa disputa. Agradeço a Deus pela 
oportunidade, à minha família e aos colegas Deputados e Senadores que 
contribuíram para esse resultado.  
Gostaria ainda de reafirmar a necessidade de maior diálogo da bancada com o 
Governo do Maranhão, com a sociedade civil organizada e com membros da 
oposição. Devemos trabalhar a favor de projetos para o nosso Estado. 
Minha função será a de levar recursos para os Municípios e o Estado, 
colaborando na concretização de obras e no desenvolvimento do Maranhão. 
Dentre as muitas ações, iremos trabalhar para solucionar o problema das BRs 
e o da segurança pública e para o fortalecimento da Base de Alcântara.  
Por fim, apesar do cargo ser informal na estrutura do Congresso, cabe ao 
coordenador dar o posicionamento do Estado em votações importantes. Além 
disso, o coordenador é responsável pelo diálogo entre os Governos Federal e 
Estadual e os Congressistas, e assume também a apresentação e o 
acompanhamento das emendas coletivas ao Orçamento da União. Estou 
disposto a exercer todas as funções do cargo confiado a mim.  
Mais uma vez, obrigado! 
Era o que tinha a dizer. 
 


