
CÂMARA DOS DEPUTADOS - 

DETAQ 
 

Sessão: 150.3.55.O Hora: 18h26 Fase: OD 

  Data: 07/06/2017 
 

Sumário 

Participação em audiência pública na Câmara Municipal de Imperatriz, Estado do 
Maranhão, para debate da proposta de reforma política. Defesa de realização da reforma 
político-eleitoral com participação popular. 

 

PRONUNCIAMENTO ENCAMINHADO À MESA PARA PUBLICAÇÃO 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Pronunciamento encaminhado 

pelo orador.) - Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, nesta segunda feira, dia 05 de 

junho, eu participei, como palestrante, de uma audiência pública destinada ao debate 

sobre reforma política, que foi organizada pela Câmara Municipal de Imperatriz e a 

Comissão Especial da Assembleia Legislativa. Junto comigo estavam o Deputado 

Federal Deoclides Macedo, o Deputado Estadual Eduardo Braide, o Vereador Ricardo 

Seidel e o advogado Marlon Reis. A audiência aconteceu durante toda a manhã e contou 

com a presença de várias lideranças e representantes de Municípios vizinhos, além de 

outros Deputados Estaduais. 

Foram apresentados alguns dos principais pontos que hoje são discutidos no Parlamento 

com relação à reforma política e também foram respondidas perguntas feitas pelos 

participantes. Temas como a cláusula de barreiras, o voto distrital, a lista fechada, o 

financiamento público e privado de campanha e o fim da reeleição foram debatidos no 

evento. 

Essa foi a segunda audiência pública para tratar do referido assunto. A primeira ocorreu 

em São Luís e a tendência é de que aconteçam outras em regiões distintas do Estado do 

Maranhão. 

Sou a favor da reforma política, mas uma que venha para melhorar e democratizar cada 

vez mais a participação popular e sua representatividade. Conscientizar as pessoas e 

tratar desse tema é muito importante, o debate tem que começar com o povo para que 

ele nos diga o que é melhor para a sociedade para que tenhamos uma reforma política 

efetiva. Enalteço, portanto, o ato da Assembleia Legislativa do Maranhão. Eu gostaria 

de parabenizar o Deputado Estadual Eduardo Braide e o Vereador Ricardo Seidel, de 

Imperatriz, e de lhes agradecer pela iniciativa. 

Era o que eu tinha a dizer. 

 


