entrevistas da Diretoria do Sindilegis e
ao reforço da dignidade dos servidores
aposentados associados à Assisefe.
Ao mesmo tempo em que se resgata parte da história do Senado Federal,
valoriza-se a atuação e a história de vida
dos servidores aposentados, bem como
se amplia a oferta de informação para
jornalistas, historiadores e cidadãos em
geral.
Em seu discurso na cerimônia de
posse dos novos membros do Conselho Editorial do Senado Federal, o senador Randolfe Rodrigues, presidente do
Conselho, lançara um desafio aos novos conselheiros: “As senhoras e os senhores conselheiros serão caçadores
de tesouros, cujo valor deve ser visto
não de forma amesquinhada, imediata,
mas sempre na perspectiva do legado
que queremos deixar. Vamos ser caçadores de tesouros”. Com a receptividade do Conselho a essa iniciativa, vê-se
que a missão foi bem recebida. Temos
nesta obra muitos tesouros a descobrir
em sua leitura. Histórias de vida de alguns nomes já conhecidos e também
de muitos heróis anônimos, que dedicaram sua vida a fazer deste Senado
uma instituição melhor. Nosso agradecimento a cada um desses autores é a
publicação de seus relatos, uma singela
devolutiva de tamanho empenho e dedicação em suas trajetórias.
Paulo Ricardo Meira,
Organizador

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS
E PENSIONISTAS DO SENADO FEDERAL

Relatos de servidores aposentados do Senado Federal

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS
E PENSIONISTAS DO SENADO FEDERAL

“Juntos somos mais”, costuma
dizer a diretora-geral do Senado, Ilana
Trombka. Inspirada nos valores da Carta
de Compromissos do Senado Federal,
Ilana enxergou a possibilidade de realização de um resgate da memória dos
servidores aposentados da instituição,
em parceria com duas importantes
entidades ligadas aos servidores, a
Associação dos Servidores Inativos e
Pensionistas do Senado Federal (Assisefe) e o Sindicato dos Servidores do
Poder Legislativo Federal e do Tribunal
de Contas da União (Sindilegis). A ideia
foi acolhida com carinho e entusiasmo
também pela Presidência do Senado e
pelo Conselho Editorial da instituição, e
assim, juntos, fomos mais.
O objetivo era a editoração, em
parceria com as entidades, de uma
obra na qual estivessem retratadas as
memórias de diversos personagens da
história do Senado Federal, que hoje se
encontram aposentados da instituição.
Uma obra que resgatasse a história do
Senado pela ótica dos servidores que
nele trabalharam. Um livro que, com
textos e imagens, valorizasse a atuação
dos servidores em diversos momentos
da instituição.
O projeto está em consonância
com o Compromisso com a Memória do Senado Federal e com a sétima
Diretriz Estratégica do Senado para o
Biênio 2017-2019, de aprofundamento
da Gestão do Conhecimento na instituição. Da mesma forma, o projeto se alinha à aspiração de valorização do servidor público apontada em diferentes
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ABERTURA

APRESENTAÇÃO – PRESIDÊNCIA DO SENADO FEDERAL
O escritor Monteiro Lobato cunhou uma sentença da qual poucos
ousam discordar: “Um país se faz com homens e livros”. Parafraseando a
máxima de Lobato, poderíamos dizer que o Senado Federal se faz com o
trabalho de dedicados homens e mulheres em sua labuta diária em prol
do trabalho legislativo e da democracia em si, em uma instituição cuja
Livraria completa neste momento 50 anos, com uma rica coleção de títulos raros e interessantes à nação.
A ideia desta obra, a qual me orgulho de apresentar, é mais uma
contribuição literária às narrativas de servidores desta Casa da Federação,
hoje aposentados, que atuaram na Secretaria Geral da Mesa, Diretoria-Geral,
Gráfica, Consultoria, enfim, nas diferentes e imprescindíveis áreas desta
instituição, e aqui contam o que viram, fizeram e viveram como agentes
de importantes episódios de nossa história contemporânea.
Aliás, cabe registrar que muitos desses servidores são tão dedicados e tão ligados à instituição que, mesmo após aposentados, retornaram
como voluntários ou professores de nossa Escola de Governo, o Instituto
Legislativo Brasileiro.
Este livro, portanto, demonstra o nosso reconhecimento e gratidão a todos eles, que se dedicaram, e se dedicam, à construção e defesa
da instituição Senado Federal.
Mas esta obra vai além: presta um serviço ao futuro do Brasil
ao imortalizar, no momento presente, importantes eventos pretéritos,
resgatando episódios reais sob a narrativa de testemunhas oculares da
História.

Davi Alcolumbre
Presidente do Senado Federal

APRESENTAÇÃO – CONSELHO EDITORIAL
Nós, que fazemos o Senado, sabemos o quanto o sentido coletivo
da Instituição é tecido arduamente no cotidiano desta Casa, tanto por
nós, que aqui estamos representando o povo, como pelos trabalhadores
que nos auxiliam com informações e subsídios a decisões fundamentais
à manutenção da ordem democrática, ao aprimoramento de leis basilares
para o bom desempenho das políticas governamentais e para a accountability democrática do setor público no Brasil.
Servidores públicos somos todos neste Legislativo, contribuindo
para o aprimoramento do Estado e o fortalecimento da soberania brasileira, interagindo com outros Poderes, outras esferas de governo e a sociedade civil, somando na construção do país como resultado de ações
coletivas e não predicado de governos efêmeros.
A excelência dos profissionais do Senado já seria motivo suficiente para recomendarmos este livro, entretanto destacamos, no registro
das vivências pessoais desses servidores, testemunhos de fatos históricos relevantes como o fechamento do Congresso Nacional, durante a
ditadura militar, e os trabalhos da Assembleia Nacional Constituinte, de
1988, entre outros. São fatos que pertencem à memorável história desta
Casa Legislativa e da nação brasileira.
Somos profundamente gratos aos autores dos textos que ora publicamos, eles trazem à luz as trajetórias dos que sustentaram os pilares e a memória do que fomos e deixam às novas gerações o impulso de
um novo devir a nossa casa senatorial. Neste momento em que o ataque
aos direitos dos servidores é a regra, resgatar essas memórias é ato de
resistência.

Senador Randolfe Rodrigues
Presidente do Conselho Editorial

APRESENTAÇÃO – DIRETORIA-GERAL
Muitos se lembram do dia 24 de abril de 2015 como se fosse ontem.
Nesse dia, em um Auditório Petrônio Portella lotado por servidores com
grande expectativa, validaram a Carta de Compromissos dos Servidores
do Senado Federal, com uma reflexão conduzida pelo renomado professor Oscar Motomura. Semanas depois, os onze compromissos foram institucionalizados pelo Ato da Comissão Diretora nº 5, em 5 de maio do mesmo ano.
Entretanto, sabíamos à época, e comprovamos ao longo desses
quase cinco anos à frente da Administração da Casa, que não foi a publicação do Ato que faria os compromissos saírem do papel e serem apropriados pelos servidores. Essa apropriação se deu porque os colegas do
Senado Federal acreditavam, e ainda creem, que esses valores balizadores da atuação de cada um fariam, de fato, um Senado melhor, como
vemos sua evolução, a cada dia, como instituição.
Entre os compromissos, está o que motiva a edição da presente obra, a saber, o Compromisso com a Memória do Senado Federal. Nas
páginas a seguir, vocês encontrarão diferentes relatos e percepções de
servidoras e servidores aposentados do Senado, das mais variadas áreas
e níveis hierárquicos que, como um rico mosaico, formam a história do
Senado pela visão de quem dela participou em decisivos momentos.
São relatos variados em sua essência, mas que têm em comum o
que eu mesma sempre tive pela instituição: orgulho.
Orgulho de fazer parte de uma instituição basilar para a democracia e a história de nossa República. Orgulho de contribuir com nossa ação
específica, mas complementar à de cada colega, para o bom andamento
de nossa Casa Legislativa.

E é com esse mesmo orgulho que apresentamos a vocês, em parceria com a Assisefe e o Sindilegis, um pouco da história de cada um dos
colegas autores deste livro, a quem somos muito gratos, e cujo valor aqui
reconhecemos.
A todas e a todos, votos de uma prazerosa leitura das ricas histórias a seguir.

Ilana Trombka
Diretora-Geral do Senado Federal

SENADO, SUBSTANTIVO COLETIVO
Anos atrás o Senado fez uma campanha em celebração ao mês
do servidor que trazia a imagem da torre do Anexo I ao lado da cúpula do
Plenário – símbolo que tradicionalmente o representa – desenhada com
o rosto de centenas de servidores. A imagem me emocionou e me fez rememorar algo que frequentemente esquecemos: instituições são feitas
de pessoas.
O Senado Federal é muito maior do que qualquer um de nós, é
verdade, mas juntos somos a materialização de seus pés e mãos, olhos
e ouvidos, neurônios e... memória. Nossas histórias se entrelaçam e se
misturam. Dividimos grandes feitos e partilhamos de derrotas. Nenhuma
grande lei se fez sozinha. Nós sempre estivemos ali. Alguns diriam que
invisíveis, mas prefiro nos imaginar como pequeninas engrenagens de um
gigante, conectadas umas às outras de maneira que o movimento de uma
culmine no da outra, como os galos de João Cabral de Melo Neto que, juntos, tecem as manhãs.
O Senado abraçou os novos servidores que tomaram posse na
época da campanha (e todos os que, posteriormente, somaram-se a nós),
literalmente dando rosto a esta instituição centenária. Esses, certamente,
não imaginam como esta Casa, que nasceu nos primeiros anos de Império,
atravessou as intempéries do tempo e se transformou num órgão moderno, pioneiro, vanguardista de tantas formas e exemplo para o mundo em
questões como o uso das tecnologias de ciberdemocracia. “Senado”, ao
menos em tese, é um ser inanimado. Mas quem é, então, o responsável por
tudo isso? Quem construiu o Palácio Nereu Ramos, obra-prima que abriga
o Congresso Nacional? Quem o mantém de pé? Quem veio do Rio para a
nova Capital? Quem operou o primeiro computador? Quem substituiu as
urnas pelo painel eletrônico? Quem socorreu o senador que sofreu infarto

dentro no Plenário do Senado? Quem, literalmente, redigiu a Constituição
de 88? Quem escreveu a Lei Maria da Penha?
São perguntas como essas que este importante trabalho de resgate de memória organizado pela Secretaria de Gestão de Pessoas do Senado
Federal, em parceria com o Sindilegis, pretende responder. Ninguém fez
nada disso sozinho. São feitos grandes demais, para, assim como as manhãs, serem tecidos por um só galo solitário. Mas, sem dúvida, homens e
mulheres cujos nomes talvez não conhecemos foram fundamentais para
edificar o Senado que, com profundo orgulho, hoje integramos.
Agradecemos imensamente a todos os colegas aposentados que,
generosamente, aceitaram o convite para compartilhar conosco um pouco da sua história de vida e trabalho. São depoimentos emocionantes e
profundamente inspiradores de pessoas que compreenderam o significado da palavra “servidor” e o tomaram como propósito de vida durante toda
sua trajetória no Senado. Que ao olhar para o nosso passado, seja como
indivíduos, seja enquanto instituição, saibamos reconhecer a importância
daqueles que nos antecederam, o legado que nos deixaram e a importância de, ao nosso tempo, honrá-los e continuar construindo além do que
já foi pavimentado. Como os galos, que apanham o grito de outro galo e o
lançam aos outros, até que “outros galos que com muitos outros galos se
cruzem os fios de sol de seus gritos de galo, para que a manhã, desde uma
teia tênue, se vá tecendo, entre todos os galos”.

Petrus Elesbão
Presidente do Sindilegis

SAUDAÇÕES AOS COLEGAS DE ONTEM, DE HOJE E DE AMANHÃ!
Enalteço a iniciativa de o Senado registrar, por meio dos seus
antigos servidores, um pedaço da história vivida nesta Instituição,
pouco conhecida da população brasileira.
Infelizmente, valorosos colegas que foram os responsáveis
pela transferência do Senado para Brasília já não se encontram entre nós para deixar o seu rico testemunho de bravura e de pioneirismo. Refiro-me ao Dr. Alberto Moreira de Vasconcellos, nosso antigo
Consultor-Geral do Senado, e ao Dr. Luiz do Nascimento Monteiro,
nosso antigo Diretor Administrativo, que foram os primeiros funcionários desta Casa a vir para o Planalto Central e viabilizar o seu funcionamento no dia marcado para a inauguração da nova capital do
Brasil: 21 de abril de 1960.
Por sorte, ainda temos conosco o nosso antigo Diretor de
Comunicações, Heraldo Coutinho, que viabilizou o contato de Brasília
com o mundo através da primeira edição da Voz do Brasil, na competente locução do saudoso jornalista/radialista Fábio Mendes.
Por certo, valorosos e oportunos testemunhos de muitos dos
nossos colegas enriquecerão este formidável acervo de memórias.
Na qualidade de antigo funcionário do Senado, onde servi por
37 anos e, agora, como presidente da Associação dos Servidores
Inativos e Pensionistas do Senado Federal (Assisefe), saúdo e agradeço a oportunidade de ter vivenciado momentos de grandes desafios, como o fechamento do Congresso, a reabertura democrática, a
elaboração da nova Constituição e, por fim, as eleições em todos os
níveis, estabelecendo a rotatividade salutar de cargos e mandatos.

Nossa Casa Legislativa é e sempre será a caixa de ressonância dos problemas dos estados e do povo.
Inesquecíveis lideranças deixaram marcas indeléveis no nosso Parlamento e em nossos tribunais.
Tomara Deus que a nossa incipiente Democracia continue
sendo o instrumento de convergência dos interesses maiores da
nossa Nação e que se firme, cada vez mais, no cenário nacional e internacional com a mesma coragem e independência que enfrentou
nos tempos difíceis.
Aos senadores e funcionários que viabilizaram esta publicação o nosso apreço e profunda gratidão.
Lourival Zagonel dos Santos
Presidente da Assisefe

AS HISTÓRIAS

“”
“Por lá pouco mais de 6 milhões
de pessoas levando ideias, textos,
anseios e a busca dos direitos que a
população reclamava.”

INTERESSE DESDE GAROTO

ABELARDO GOMES FILHO

Desde garoto me interessei pelo Senado Federal, acompanhando a atuação parlamentar do meu tio Nereu Ramos, lendo atentamente seus discursos, pareceres, posições políticas e, inclusive, a
rigorosa defesa dos interesses de Santa Catarina, meu estado natal.
Em 1963 fiz concurso para o Senado e, tendo sido aprovado,
fui nomeado para o cargo de Auxiliar Legislativo. Trabalhei nos gabinetes dos senadores Celso Ramos e Atílio Fontana, chefiando os gabinetes e desenvolvendo as tarefas de apoio à atuação parlamentar.
Já em 1968, formei-me em Direito na Universidade de Brasília
(UnB), tendo em seguida me especializado em Direito Tributário com
os professores Aliomar Baleeiro, Igor Tenório e Herculoso Rui Vaz
Carneiro.

Especializado, prestei concurso para Consultor Legislativo
no ano de 1972 e, com a aprovação, fui nomeado em 1973, dedicando-me à Assessoria do Senado
Federal na elaboração de pesquisas, estudos técnicos e Projetos
de Lei, Emendas Constitucionais
e todas as tarefas de modernização da Legislação Tributária
Brasileira.
Na Universidade de Brasília,
fiz o Mestrado em Processo Civil
com os professores Moacyr Amaral
Santos e Abelardo da Silva Gomes,
concluído em 1971.
Pelo presidente José Fragelli,
em 1985, fui nomeado Diretor da
Assessoria Legislativa, depois transformada em Consultoria Legislativa.
Nessa função, modernizei a atuação
da Assessoria, criando os Núcleos
ou Coordenadorias Especializadas
nos diversos ramos do Direito e da
Administração Pública, realizando
Seminários com intensos estudos e palestras relevantes, cujos
Anais estão no acervo técnico da
Consultoria Legislativa.
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Devo destacar a eficiente e profícua atenção dos Doutores
Alberto Moreira de Vasconcellos, consultor jurídico, e Lourival
Zagonel dos Santos, Diretor-Geral, os quais, em sintonia perfeita com
todos os setores da Casa, proporcionaram a destacada Presidência
do senador José Fragelli. A informatização das áreas de trabalho do
Senado ganhou intensidade e agilidade nessa gestão.
No dia 15 de março de 1985, o Congresso Nacional preparou-se e marcou a Solenidade de Posse do presidente Tancredo Neves.
Este grande brasileiro sintetizou as vontades nacionais. Era uma
Nação inteira aclamando o novo presidente.
Após a Missa na Igreja Dom Bosco em Brasília, no dia anterior, ele foi acometido de fortes dores e internado no Hospital de
Base.
Esse fato causou intensa preocupação! A sessão solene de
posse, marcada para as 10 horas, gerou muitas reuniões para definir
como fazer a posse com o presidente Tancredo hospitalizado.
Após intensas interpretações jurídicas da Constituição na
presença do alto comando do Congresso Nacional — senador José
Fragelli, presidente do Senado; deputado Ulysses Guimarães, presidente da Câmara; presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro
Moreira Athos; vice-presidente da República, Dr. Aureliano Chaves;
ministro Leônidas Pires Gonçalves, entre outras tantas autoridades,
definiu-se a posse do senador José Sarney, vice-presidente eleito.
Prevaleceu a tese de que se o vice assume nas ausências e impedimentos, por que não no Ato Formal de Posse?
Cogitou-se intensamente dar posse ao Dr. Ulysses Guimarães
— presidente da Câmara dos Deputados, mas pela Constituição deveria haver nova eleição em curto prazo.
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Foi pensado também em colher a assinatura do Dr. Tancredo
no hospital, grande gesto do Poder Legislativo àquele excelente
Político e Estadista de grande visão, mas novamente a Constituição
fixava na sede do Parlamento brasileiro a posse presidencial.
Já na madrugada do dia 15, os presidentes José Fragelli e
Ulysses Guimarães confirmaram a posse para as 10 horas.
A história registrou a sequência dos fatos.
A Constituinte
A Assembleia Nacional Constituinte instalou-se sob a
Presidência do deputado Ulysses Guimarães e tornou-se o grande
estuário das vontades nacionais.
Por lá, pouco mais de 6 milhões de pessoas, levando ideias,
textos, anseios e a busca dos direitos que a população reclamava.
Os servidores da Câmara e do Senado dedicaram-se fortemente à sua elaboração, destacando-se o Prodasen, as Consultorias
Legislativas, as comissões especializadas e a Comissão de
Sistematização. Promulgada, tornou-se o grande instrumento da
Nação brasileira para normatizar a vida dos cidadãos brasileiros e
tornou o Brasil respeitado em todo o mundo. Graças a ela, a legislação vem se modernizando e tornando sólidas e respeitadas as nossas instituições.
A vida moderna tem exigido rapidez na solução dos problemas que atingem o País.
Os três poderes da República devem agilizar suas ações baseando-se na eficiência e soluções capazes de tornar o desenvolvimento do Brasil mais amplo e mais ágil em todos os setores da vida
nacional.
28
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“”
“Posso dizer que minha atuação
na Câmara Alta como servidor foi
enriquecedora”

O SENADO FEDERAL E SUA EVOLUÇÃO AO
LONGO DOS ÚLTIMOS 50 ANOS
ALEXANDRE DE PAULA DUPEYRAT MARTINS

A meritória iniciativa da administração de colher depoimentos
de servidores que tenham prestado colaboração às atividades parlamentares ao longo das respectivas carreiras abre a oportunidade
não apenas de fazer um registro histórico do ocorrido ao longo das
últimas décadas, mas, sobretudo, de traçar a evolução histórica da
instituição no cenário institucional do País.
O servidor público de meados do século passado se sentia
vinculado aos destinos e propósitos da instituição à qual servia. O
desempenho da atividade profissional transcendia a função exercida.
Havia uma identidade com o interesse coletivo, uma certeza de estar
contribuindo para a realização do bem comum.

Assim foi (e continua sendo) para a geração que, no ocaso da
atividade, depara-se com correntes de pensamento atribuindo menor
importância ao serviço público.
Por isso, ao analisar a evolução de um instituto que é pilar
do Estado Democrático de Direito, como é o caso do Legislativo, faz-se necessário abordar o tema tanto no seu aspecto político quanto
no jurídico-constitucional. As transformações foram profundas em
qualidade e quantidade, para o bem ou para o mal, com inevitáveis
repercussões na atividade funcional.
O servidor do Legislativo é o que está diuturnamente em contato com a “representação popular” de todos os matizes. O destinatário do seu trabalho é o titular do mandato.
Pelo menos desde a redemocratização de 1946 tínhamos
como assente que os mandatos parlamentares devem ser outorgados diretamente pelo povo (eleitor) por intermédio do voto. Essa regra geral aplicava-se também aos mandatos executivos, embora com
algumas raras exceções. O princípio sofreu solução de continuidade
em virtude do ocorrido nas décadas de 60 e 70 do século passado,
assunto que será adiante abordado.
Em que pese aos mandatos de congressistas e executivos terem a mesma origem (o voto popular), sempre houve uma grande
diferença no tocante à natureza do exercício de um e de outro. Em primeiro lugar, porque o parlamentar exerce a representação num órgão
colegiado e, portanto, coletivamente, enquanto o Executivo o faz monocrática e isoladamente. Em segundo lugar, porque o congressista
está mais diretamente exposto à censura ou beneplácito da opinião
pública enquanto o Executivo está mais distante da pressão popular.
Essas duas peculiaridades repercutem diretamente no tipo de
serviço demandado.
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O fato de a representação ser exercida em órgão colegiado
enseja, antes de cada votação, a ocorrência de debates entre pessoas
que não estão hierarquicamente subordinadas. No caso do Executivo,
a decisão é sempre solitária e isolada. Quando muito há o parecer de
ministros, assessores ou consultores, pessoas que, embora qualificadas, são de confiança do titular do cargo. Por isto, não há nem pode
haver contraditório. A relação é de subordinação.
Qualquer observador dos trabalhos parlamentares sabe ser
muito mais difícil para o congressista adotar posturas que contrariem
o senso comum da maioria da população do que para o titular de
mandato executivo. Isso precisamente porque este último não exerce
seu múnus de forma tão próxima da população.
Essas peculiaridades obrigam o servidor a adotar cuidados especiais no planejamento e execução do assessoramento e serviços
ao parlamentar.
No plano jurídico, a tradicional doutrina da “separação dos poderes”, tal como nos vem de Montesquieu, apresenta a divisão das
competências inerentes ao Estado (legislar, administrar e julgar)
como uma garantia contra o absolutismo. É o mecanismo que previne a concentração de todo o poder num único órgão e por esta via
previne o arbítrio.
Modernamente fala-se em repartição das funções de Estado,
cabendo ao órgão Legislativo, preponderantemente, dispor sobre normas jurídicas; ao órgão Executivo, também preponderantemente, administrar segundo a Lei; e ao Judiciário exercer a tutela jurisdicional,
igualmente de forma preponderante.
Nenhuma das três esferas de competência exerce com exclusividade sua função precípua. Todas produzem norma jurídica,
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administram e julgam em maior ou menor grau segundo o previsto no texto constitucional.
Há hoje uma tendência a repensar a teoria da
“separação das funções” do Estado. Trata-se de uma
corrente, com origem no direito anglo-saxônico, a
prestigiar não apenas os precedentes como fonte de
direito, mas também a produção normativa egressa
das “agências reguladoras”.
A crítica feita é ser o processo decisório no
âmbito Legislativo por demais moroso. Essa peculiaridade seria incompatível com necessária celeridade de produção normativa que
os tempos modernos exigem. Justificar-se-ia, dessa forma, transferir
para “órgãos técnicos” e “menores” o poder de dispor sobre matérias
relevantes e complexas.
A censura não procede. Quando há interesse e coordenação
política, as matérias tramitam em tempo recorde, ainda que sejam
de alta complexidade, como foi o caso do Tratado de Itaipu, do Acordo Nuclear Brasil-Alemanha ou do Tratado instituindo a Organização
Mundial do Comércio.
As Casas do Congresso Nacional, e o Senado Federal em particular, devem resistir em acatar qualquer iniciativa que limite, restrinja
ou cerceie suas faculdades, atribuições, competências ou prerrogativas, seja no plano Legislativo, seja no parlamentar ou de fiscalização.
Não há matéria que não possa ser apreciada eficientemente
em projeto de lei com regime de urgência. Tanto a Medida Provisória
quanto seu antecessor (Decreto-Lei nas Cartas autoritárias pretéritas) não foram experiências salutares para a democracia. Trancam
a pauta de outras matérias tão ou mais relevantes, não raro versam
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sobre assuntos de menor importância, impedem o debate amplo dos
temas que pretendem disciplinar.
A esse respeito é oportuno registrar um fato grave ocorrido
na década de 70. Foi aprovado decreto-lei dando amplos poderes ao
Executivo para renegociar os termos de contratos financeiros internacionais. O que só veio a ser conhecido mais tarde é que as praças
externas haviam introduzido os “juros flutuantes” na prática comercial. Em suma, quando das contratações, havia ampla liquidez e as
taxas estavam baixas; passado um tempo, deu-se a retração do mercado, as taxas subiram e os encargos foram às nuvens. É quando a
dívida externa se tornou impagável. Só então descobrimos a razão.
Já era tarde. O País acabou em moratória e até hoje sofremos as
consequências.
No final da década de 60 do século passado, o Congresso Nacional foi colocado em recesso por um ato de força. O quadro de servidores aguardou a reabertura dos trabalhos, o que só veio a ocorrer
em 1970. Em que pesem a censura, o cerceamento das liberdades
públicas, a repressão política e os demais mecanismos extravagantes
colocados em prática, as Casas do Congresso retomaram suas atividades, como esperado.
E, a evidenciar que o Legislativo, por suas características intrínsecas, está sempre mais próximo das aspirações populares do que o
Executivo, mesmo quando este detém uma força avassaladora, como
era o caso nos anos 70 do século XX, temos a citar dois exemplos.
É notório que o País vivia a era do “milagre econômico”, com altas taxas de crescimento e investimento em diversas áreas. Pois em
meio à euforia desenvolvimentista proclamava o Presidente Médici
em palestra na ESG “a economia pode ir bem, mas a maioria do povo
ainda vai mal” (JB 11/3/1970). O Executivo é dominado por burocratas e, não raro, por interesses setoriais que acabam por condicionar a
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decisão final. Por mais bem intencionado que possa estar o titular de
mandato popular, nem sempre consegue ele realizar seus propósitos.
Já no Legislativo, por ser mais aberto e sujeito ao contraditório
amplo, temos um processo mais transparente e público. Fica o exemplo da histórica luta do senador Nelson Carneiro pela admissibilidade da dissolução do vínculo matrimonial (divórcio). Historicamente a
bandeira sofreu forte lobby contrário, mas, ao final, a tese foi vencedora porque vinha ao encontro de uma generalizada expectativa da
população.
São inúmeros os exemplos de textos normativos que vingaram por força da pressão da opinião pública sobre o Legislativo. A
Emenda Constitucional das “Diretas Já” foi um marco histórico. Não
foi aprovada, mas abriu o caminho à Constituinte, que dotou o País de
uma Lei Fundamental moderna e democrática.
O hercúleo trabalho então desenvolvido foi o início de uma
nova era de atividades para congressistas e servidores. O período
subsequente obrigou um grande esforço de produção legislativa para
disciplinar e regulamentar as inovações. No plano da legislação ordinária é de se mencionar a título exemplificativo a nova lei de greve, a
lei sancionadora da improbidade administrativa, o diploma denominado marco civil da internet, os novos códigos civil e de processo civil, a
lei de acesso à informação.
A função fiscalizadora também cresceu em tamanho e importância. Basta ver o número de CPIs que a cada ano são instaladas
versando sobre praticamente todos os assuntos de interesse público. Cumpre ainda lembrar que, no período, o Senado por duas vezes
atuou como órgão judicial em julgamentos de Chefe de Estado.
Pode-se concluir afirmando que a instituição parlamentar como um todo, e o Senado em particular, notadamente após a
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redemocratização, vem corretamente cumprindo a sua missão institucional. Críticas há e sempre existirão. Mas não é justo nem racional tomar falhas pontuais como elemento representativo do todo. Os
agentes políticos têm os respectivos mandatos legitimados pelo voto,
direto, secreto e universal, em eleições periódicas, supervisionadas
pela Justiça Eleitoral; os servidores, muitos dos quais pós-graduados,
são recrutados por concurso público, na forma constitucional, e submetem-se a constante processo de aperfeiçoamento ao longo da vida
funcional.
Tomando-se a década de 70 como referência (reabertura das
atividades parlamentares) e procedendo-se a uma análise objetiva e
isenta do trabalho desenvolvido — seja no plano parlamentar, seja na
construção de um suporte humano adequado às atividades —, é forçoso convir que o Senado Federal percorreu uma longa trajetória de
aperfeiçoamento institucional.
Feitas essas breves considerações sobre a recente evolução
da instituição parlamentar no cenário político brasileiro, passo a delinear alguns aspectos que julgo relevantes da minha trajetória como
servidor do Senado Federal.
É sempre difícil falar de si mesmo. Corre-se o risco da jactância ou da descabida modéstia.
Ingressei na Casa, por concurso, no início da década de 70
para a função de assessoramento (hoje consultoria) na área de Relações Externas e Direito Internacional.
O acervo de titulação acadêmica e experiência profissional
aliado aos ímpetos próprios da juventude levaram-me, num primeiro
momento, a supervalorizar minha atuação enquanto servidor. O mesmo se dá com os jovens magistrados e promotores.
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Como sempre fui dado à reflexão e à autocrítica, logo percebi
que tinha muito a aprender com aqueles a quem prestava serviços. E,
ao longo dos anos, compreendi que o tecnicismo deve estar a serviço
de valores superiores. Num ambiente essencialmente político, esses
valores são e devem ser interpretados pelos titulares de mandato popular. São eles que passam pelo crivo das urnas e, com todas as imperfeições e críticas que possam ser feitas ao sistema, são os únicos
responsáveis pelos destinos da Nação.
Seja na atividade de consultoria, seja na atividade administrativa, sempre procurei viabilizar as opções políticas fundamentais,
desde que respeitados os limites impostos pelo ordenamento jurídico
maior e a ética.
Creio ter tido o reconhecimento dos meus superiores porque
fui chamado a ocupar diversas funções de alto relevo e responsabilidade, tanto na Casa como em instâncias executivas (sempre a convite de parlamentares).
Posso dizer que minha atuação na Câmara Alta como servidor
foi enriquecedora, tanto do ponto de vista intelectual como do ponto
de vista de aquisição de uma melhor compreensão dos mecanismos
que conduzem a história da humanidade.
Não poderia concluir sem deixar de registrar que os princípios
constitucionais que ora disciplinam o serviço público são essenciais
para a construção de uma sociedade livre, próspera e civilizada. Foram eles que permitiram um contínuo avanço e aprimoramento.
O serviço público é norteado pelos princípios da essencialidade e da continuidade, o que o torna radicalmente diverso em
pressupostos e fundamentos do que ocorre na iniciativa privada. Por
isso, qualquer reforma que se cogite deve ser analisada com grande
cautela.
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“Acredito
que
o
trabalho
desenvolvido, não só por mim, mas
por “”toda a equipe da Gráﬁca do
Senado e, em especial, das Edições
Técnicas, tem uma importância
histórica...”

A IMPRESSÃO QUE FICA – MINHA TRAJETÓRIA NO SENADO

ANNA MARIA DE LUCENA RODRIGUES

Entrei no Senado Federal, mais especificamente no Centro
Gráfico do Senado, no dia 23/11/1984. A gráfica era, então, um órgão supervisionado do Senado Federal, com autonomia financeira,
quadro de pessoal próprio e um Conselho de Supervisão, ao qual
competia a fiscalização de suas atividades.
Comecei trabalhando em gabinete de Senador. Jornalista e
Relações Públicas com formação pela UnB, vi que aquele não era o
que eu esperava, não correspondia à minha expectativa. Fui então,
trabalhar na Diretoria Executiva do Centro Gráfico do Senado Federal. Foi um período muito bom, eu gostava muito do que fazia, trabalhava no gabinete do Diretor Executivo, cuidava da parte burocrática
e administrativa. Nessa época, ainda existia a impressão tipográfica
e havia sido implantada a offset, mas com poucas máquinas. Tive

a oportunidade de acompanhar a
aquisição das primeiras rotativas
de grande porte, importadas da
Alemanha, processo complicadíssimo de licitação para aquisição e
instalação.
Depois passei para a chefia
de gabinete do Diretor Executivo
função que exerci por 9 anos. Trabalhava muito na Gráfica, gostava
demais do que fazia, tinha muitos
amigos, pois, apesar de trabalhar
durante todo o período em que estive na gráfica dentro da Diretoria
Executiva, eu gostava mesmo era
da área industrial. Vivia circulando por lá, acompanhando a tramitação das OS (Ordem de Serviço),
aprendendo um pouco com cada
colega sobre o processo gráfico.
Em 1990 foi instalado o
serviço de impressão digital, mas
sem a extinção da tipografia. A
gráfica do Senado passava a oferecer aos seus clientes três processos diferentes de impressão
gráfica: tipografia, impressão offset e impressão digital e até quatro turnos de trabalho para dar
conta de toda a demanda de trabalhos gráficos.
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Acompanhei, também, a implantação do serviço de impressão em Braille, e o Senado passou, então, a assegurar o acesso das
pessoas com deficiência visual à legislação do país.
Em 1994, por questões familiares, fui trabalhar em um gabinete de senador. Senti o impacto da mudança! Sair da gráfica, onde
havia um trabalho muito dinâmico, que exigia muita dedicação e empenho com ritmo de indústria e ir trabalhar em um gabinete de senador de um estado pequeno, onde as tarefas eram cumpridas em
curto espaço de tempo fez com que eu me sentisse ociosa. Enfim,
mais uma vez, não gostei do trabalho de gabinete de senador, não
me preenchia...
Em 1996, fui convidada para trabalhar no Cedesen, órgão responsável por treinamento dos funcionários do Senado que depois,
em virtude de reforma administrativa, veio a se tornar o hoje conhecido ILB, Instituto Legislativo Brasileiro. Foi uma boa experiência,
mas melhor ainda foi ir dar minha contribuição na Subsecretaria de
Edições Técnicas. Daí, então, passei a viver diuturnamente o trabalho de edição de publicações pelo Senado e descobri que, além de
gostar muito de ler, tinha verdadeira paixão por livros. Foi gratificante acompanhar todo o processo de edição, desde a ideia do tema a
ser publicado, a pesquisa para seu conteúdo, diagramação, formatação e, finalmente, a impressão gráfica com toda sua beleza na arte
da capa e texto.
Nessa época, era muito difícil para o cidadão comprar uma
publicação do Senado, ele tinha que querer muito adquirir um título.
Era preciso ir ao banco, fazer um depósito na Conta Única do Tesouro e enviar o comprovante por fax ou correio, e não podia se esquecer de informar nome e endereço completos, bem como o título de
seu interesse. Sim, porque tínhamos vários títulos com o mesmo
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valor e, muitas vezes, o cidadão fazia tudo certo, mas não informava
o título, e aí, como adivinhar? Em outras situações não tinha telefone
para que pudéssemos entrar em contato mais rapidamente, então
ficávamos esperando o cidadão nos procurar para poder enviar a
publicação. A gente brincava de detetive e desafiávamos os estagiários: quem localizasse o comprador de uma obra que vinha sem
nenhuma identificação poderia sair mais cedo! E não é que por diversas vezes eles conseguiam!
Em 2006, foi lançada a Livraria Virtual do Senado Federal.
Grande mudança para o cidadão
que passa a ter mais facilidade
para adquirir as publicações do
Senado. Também, nesse período,
uma das conquistas importantes
foi obter do Tesouro Nacional a
autorização da emissão da Guia
de Recolhimento para a União
(GRU) para as compras efetuadas
na Livraria Virtual. Com isso, os
clientes passaram a comprar utilizando boleto bancário, pagável
em qualquer agência, o que facilitou a aquisição dos títulos em
todo o País.
No ano de 2007, fui res“Em 2006, foi lançada a Livraria Virtual
ponsável pelo processo de contrado
Senado
Federal. Grande mudança para
tação pelo Senado com uma emo
cidadão
que
passa a ter mais facilidade
presa administradora de cartões
para adquirir as publicações do Senado.”
de débito e crédito para utilização
não só nas livrarias presenciais no
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Senado como também nos estandes de venda em feiras e bienais
por todo o Brasil. Em virtude dessas duas novas formas de pagamento, as vendas cresceram consideravelmente em todos os meios
de compra.
Em 2008, assumi a Diretoria da Subsecretaria de Edições
Técnicas. Até então, a livraria virtual do Senado estava hospedada
em um provedor externo, o que ocasionava muitos problemas, e, em
novembro deste mesmo ano, decidi voltar com a livraria para a rede
interna do Senado, apesar dos inúmeros problemas que essa decisão acarretaria.
Na minha gestão iniciei projetos de coedição não só com
outras áreas administrativas da Casa, Consultoria Legislativa e Comissões Especiais, como também com outros órgãos do Poder Legislativo, TCU e Câmara dos Deputados e lançamos diversos títulos
importantes, por exemplo, sobre a reforma tributária e Licitações e
Contratos, obra muito procurada pelo cidadão e órgãos do governo.
Vale a pena registrar que, até junho de 2009, a livraria já contabilizava mais de 3 milhões de acessos sem ter contado com qualquer tipo de divulgação interna ou externa.
Também em 2009, comemoramos a notícia da reclassificação da Revista de Informação Legislativa pelo sistema Qualis, da Capes. A RIL alcançou a classificação A2 na área de Direito. A classificação A2 é a segunda nota mais alta na avaliação do sistema Qualis
(acima dela, só há a nota máxima, A1).
Tal classificação provoca o recebimento de mais artigos para
possível publicação na RIL. A revista, por sua vez, não dispõe de
pareceristas suficientes para avaliar um número tão elevado de trabalhos extremamente técnicos, da mais alta qualidade. A fim de resolver a situação, fiz, então, um convite primeiramente aos doutores
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e mestres que fazem parte do quadro funcional do Senado e depois
a outros especialistas, como professores da UnB, da USP e da Unicamp, que aceitaram o desafio e passaram a integrar o corpo técnico da Revista de Informação Legislativa. Hoje esse corpo conta com
profissionais de diversas áreas, principalmente do Direito, mas também da Ciência Política, das Relações Internacionais, da História, da
Comunicação, entre outras.
Somente em março de 2013, consegui que a Livraria do Senado tivesse uma página no portal do Senado com todas as soluções e facilidades de um e-commerce.
Nessa ocasião, percebi como havia sido importante a minha
curiosidade em conhecer a área industrial da gráfica do Senado,
mesmo não sendo lotada ali. Como sempre acompanhei todo o processo gráfico, sabia do desperdício de papel em aparas e sobras de
papel em virtude dos formatos adotados para os livros editados no
Senado e, por minha iniciativa, solicitei autorização para formar um
grupo de trabalho para criar o Manual de Identidade Visual de Publicações do Senado Federal, com a finalidade de facilitar a concepção
e a identificação das publicações, estabelecendo parâmetros mínimos de qualidade e respeitando a boa legibilidade, a economicidade
dos formatos e a adequação das cores à imagem institucional, o
que agilizou a produção dos materiais gráficos.
Em consonância com o recém-criado manual de identidade
visual para publicações, apresentei um novo planejamento gráfico para as obras da Subsecretaria de Edições Técnicas, com uma
mudança geral nos formatos e no leiaute de capa, além de nova
diagramação de texto. As edições adquirem um visual mais leve,
moderno e de fácil leitura. O que se pode destacar com essa alteração é a economia gerada em razão da mudança nos formatos, que
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proporcionou uma redução média de 30% a 40% no valor final do
custo de impressão gráfica das obras da Ssetec.
Nessa mesma oportunidade, também apresentei o projeto do
primeiro livro digital do Senado, a Constituição Federal em formato
ePub, que foi imediatamente aprovado.
Com a chegada de profissionais nas áreas de pesquisa, revisão e design gráfico, consegui criar uma pauta de trabalho, com
sugestão e definição de títulos novos, e programar a atualização de
obras já editadas. Na área de formatação e revisão, pela primeira
vez em cinquenta anos de existência, pôde-se contar com a contribuição de profissionais das áreas de design gráfico e publicidade, o
que possibilitou um salto qualitativo dos projetos gráficos e o lançamento da grande novidade que são os livros digitais. Já no quesito
comercialização, também houve uma evolução, com a contratação
de empresa para desenvolver e hospedar a Livraria Virtual do Senado, com um sistema de e-commerce compatível com as exigências
do mercado e do público leitor, cada vez mais atento às inovações
tecnológicas e pronto para cobrar melhorias no serviço público em
geral.
Acredito que o trabalho desenvolvido não só por mim, mas
por toda a equipe da Gráfica do Senado e, em especial, das Edições
Técnicas, tem uma importância histórica e uma visão atenta às possibilidades de editar livros, impressos e digitais, de qualidade e de
se renovar dentro de uma instituição pública, vencendo dificuldades
burocráticas e políticas a fim de que se realizem sonhos, como o de
alcançar o maior número possível de cidadãos com publicações de
qualidade e de fácil acesso para todos e eu tenho muito orgulho de
ter participado de todo esse processo até a minha aposentadoria
em novembro de 2015.
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“Mais uma vez agradeço a
“”
oportunidade
de redigir esse texto
para o Senado...”

A OPORTUNIDADE DE ESTUDO

ARNOLDO VELLOSO DA COSTA

Oportunidade de estudo, apoiada pelo Senado, de prevenção de
ocorrência de mortes súbitas e ataques cardíacos por escassez de
magnésio na população brasileira
Agradeço a oportunidade de ter trabalhado, a convite do meu
falecido amigo Dr. Luciano Vieira, diretor do Serviço Médico do Senado Federal, que se interessou pela minha atividade de pesquisador
na Alemanha e me proporcionou, há mais de 60 anos, essa fase da
minha vida profissional.
Tive alegrias e tristezas na minha atividade profissional no
Senado. Um episódio lamentável ocorreu pela ação de um diretor de
Serviço Médico, Dr. Juarez Abdulmassih, que desconheceu minha

colaboração com o outro diretor, Dr. Luciano Vieira, e procurou me
punir após minha viagem ao Japão. Felizmente se restabeleceu a
verdade após o regresso do Dr. Luciano Vieira de uma viagem ao
Exterior.
Devo esclarecer que recebi da Alexander von Humboldt Stiftung (Fundação Alexander von Humboldt) em 1958, 2 anos após minha formatura na Faculdade Nacional de Medicina da Universidade
do Brasil, no Rio de Janeiro, a maior bolsa de pesquisador para um
médico recém-formado.
Após 5 anos de atividades de pesquisa no campo neurológico, voltei ao Brasil e, do Rio de Janeiro, fui contratado pelo Hospital Distrital de Brasília para o exercício da atividade neurológica e
neurocirúrgica, onde tive a oportunidade de atender mais de uma
centena de casos de traumatismos crânio-encefálicos desde 1962
até 1972, quando deixei o Hospital Distrital. Tendo conhecido os médicos mais competentes do início de Brasília, recebi o convite do Dr.
Luciano Vieira, muito interessado em pesquisas no campo neurológico, para integrar o quadro de médicos do Senado Federal, em face
da minha experiência como pesquisador, e isso foi útil porque pude
ajudá-lo a organizar a presidência da Sociedade Brasileira de Cardiologia visitando com ele laboratórios da Suécia, Holanda e Suíça, que
prestaram não só hospedagem mas também ajuda financeira. Isso
foi conseguido graças ao meu conhecimento de línguas e contatos
anteriores com esses laboratórios.
Meu conhecimento sobre esses países também foi útil na organização inicial do Prodasen, tomando por base a organização do
Serafimer Lasaret de Estocolmo.
Tive a oportunidade, no Senado Federal, de conhecer personalidades do comando do País; passei a estudar certos problemas
dos pacientes que desenvolviam alterações da função cardíaca e
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entrei para um grupo internacional sediado em Paris (Societé pour
le Développement de Recherches sur le Magnésium), obtendo a informação de que o Brasil é um país de solo quaternário, pobre em
magnésio, e esse é o motivo de muitas ocorrências de morte súbita
em pessoas aparentemente de boa saúde. Esse estudo motivou 13
anos de estudos em vários países da Europa, América do Norte e
inclusive o Japão, onde foi confirmado que, nesse país, devido à
abundância de magnésio na alimentação, a ocorrência de ataques
cardíacos é extremamente rara, o que não ocorre no Brasil inclusive
com os descendentes de japoneses.
Devido a esses fatos, escrevi um livro: O magnésio e o que ele
pode fazer por você, agora já na segunda edição.
Por ter completado 90 anos, reduzi minhas viagens para o
exterior, exceto para a Alemanha, que considero minha segunda pátria pela bolsa de estudos de pesquisador que me concedeu; também sou reconhecido na França por ter sido laureado pela Académie
Française de Médecine pela pesquisa sobre o magnésio.
Mais uma vez agradeço a oportunidade de redigir este texto para o Senado, em que revelo uma pesquisa de importância que
pude desenvolver desde a minha condição inicial como médico. Sou
especializado em cirurgia neurológica, em Freiburg i.Breisgau, na
Alemanha, e, ao participar do II International Symposium on Magnesium, realizado em Baden Baden, em 1982, fascinei-me pelas propriedades então reveladas do magnésio: seu papel na origem da vida
no nosso planeta era mais relevante do que qualquer outro mineral.
Concluído o simpósio, ao regressar ao Brasil e à luz da tecnologia e dos conhecimentos adquiridos, pesquisas na literatura e
consultas a especialistas, revelava-se a deficiência de magnésio no
solo e na água de várias regiões do País e, consequentemente, a carência do nutriente na maioria da população brasileira.
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Ficou patente o fato de que as condições
geoquímicas do largo território brasílico, pobre em
terras vulcânicas, leva à grande escassez de magnésio no solo, em cerca de 90% da sua superfície, o
que também ocorre na água que abastece a maior
parte do País
Esse estudo foi posteriormente reconhecido e premiado pela Académie Française de Médecine. Desde o início dessa pesquisa há mais de 30
anos, houve a progressiva certeza de que
há uma acentuada carência de magnésio
nos brasileiros, confirmada por estudos
em várias fontes na minha condição de
único participante brasileiro na Societé
de Développement des Recherches sur
le Magnésium (SDRM), durante mais de
13 anos, tendo essa carência sido confirmada pelo próprio presidente da SDRM,
Jean Durlach, que visitou o Brasil, a começar por Brasília, Recife, Salvador e depois Manaus, onde esteve com sua esposa na sua primeira visita ao Brasil, que
muito o impressionou. Esse estudo foi
posteriormente reconhecido e premiado
pela Académie Française de Médecine.
Houve mais uma visita do presidente Jean
Durlach da SDRM ao Brasil, antes do fim do século
passado, para participar de um congresso latino-americano sobre o magnésio, realizado em São
Paulo, com a colaboração da Universidade de São
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Paulo e com a participação de colegas pesquisadores do Uruguai e
da Argentina.
Com base nesses elementos locais e com a participação
anual em congressos europeus, norte-americanos e até no Japão,
cheguei à conclusão de que há um sério risco para os brasileiros, em
face da carência de magnésio no solo e na água por ser o Brasil um
imenso território pobre nesse mineral, como atestam os rótulos de
águas minerais brasileiras com níveis muito baixos em magnésio. É
flagrante a diferença do teor de magnésio entre as águas minerais
brasileiras e as águas italianas, como a San Pellegrino, e a alemã
Gerolsteiner.
Como participante da SDRM por mais de 13 anos, tomei pleno conhecimento de que a minha pesquisa podia ser útil para esclarecer às autoridades, sobretudo através desta Casa, à qual com
orgulho pertenci, que há uma séria deficiência de magnésio nos brasileiros, cujos resultados são desastrosos como causa de morte súbita, enfartos do miocárdio, acidentes vasculares cerebrais, ou seja,
complicações sérias decorrentes da desproporção de dois componentes básicos do balanço alimentar, o cálcio e o magnésio na população brasileira. Esses fatos frequentemente observados eram até
então inexplicados.
Devo esclarecer que o reconhecimento inicial do déficit de
magnésio já tinha sido iniciado por um trabalho meu, apresentado
há mais de 30 anos em Lisboa, em 1983, no First European Congress
on Magnesium. Desde essa época, como participante da associação científica SDRM, sediada em Paris, continuamos a pesquisar
e podemos seguramente afirmar que há uma desproporção acentuada entre o cálcio e o magnésio na cadeia alimentar brasileira,
sendo necessária a suplementação de magnésio, dia a dia, para
prevenir a ocorrência de mortes súbitas e ataques cardíacos, além
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de acidentes vasculares cerebrais. O obituário dos jornais brasileiros aponta a alta frequência dessas fatalidades, sobretudo quando
ocorre com personalidades conhecidas.
A pesquisa do magnésio em diversos países revelou que é
necessário haver um balanço de cálcio e magnésio nos organismos,
em face do sistema energético, essencial aos seres vivos, depender basicamente do magnésio, que é essencial para a geração do
ATP, ou seja, do adenosinotrifosfato, necessário à energia vital. Da
presença do magnésio e naturalmente do ATP em condições ideais
de equilíbrio entre o cálcio e o magnésio resulta a capacidade de
vidas longevas como ocorrem no Japão, devido ao balanço natural
do cálcio e do magnésio e abundância dos dois elementos na cadeia
alimentar, o que não ocorre em nosso País.
No Japão, é raríssima a ocorrência de ataques cardíacos e
morte súbita, e é numerosa a proporção de pessoas centenárias.
Igualmente, não existem, como no Brasil, institutos do coração e clínicas de revascularização do miocárdio para atender as frequentes
emergências cardiovasculares. E o mais curioso, como pude constatar quando visitei o Japão, é que os japoneses, quando sofrem raramente os ataques cardíacos, enviam os pacientes para tratamento no Brasil pelo fato de não terem experiência nessa área médica
em face da sua raridade no País.
Aproveito essa oportunidade de comunicação, sugerida pelo
Senado por ter sido médico desta Casa Legislativa, e renovo o apelo para justificar a retirada do flúor como agente preventivo de cáries dentárias adicionado ao abastecimento de águas das cidades
brasileiras.
Tem sido comprovado pela prática que a presença do flúor
na água das cidades não previne cáries dentárias, mas sobretudo
é nociva pela capacidade de o flúor agir tanto como bloqueador do
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ATP — adenosinotrifosfato, ativado pelo magnésio, necessário ao
processo vital ou ainda como gerador de cânceres, ou causador de
diversas patologias envolvendo múltiplos órgãos e sistemas (colágeno, hipermineralizaçāo, osteoporose, artrite, rins, enzimas, processos degenerativos, sistema imune, sistema nervoso, sistema endócrino) devidamente mostrado no livro Dossiê Flúor, do projeto de
Educação e Cultura, difusão auto-ecologia de Portugal. O flúor não
dispõe de nenhuma propriedade preventiva de cáries dentárias.
O bloqueio do magnésio pelo flúor é desconhecido pela maioria dos médicos e dentistas, mas é conhecido pelos pesquisadores
sobre o magnésio, entre os quais me incluo, por ter identificado o
Brasil como um país com poucas águas minerais com baixo teor
de magnésio. Vale ressaltar a importância de águas minerais, ricas
em magnésio, presentes em países que têm terra vulcânica, como
é o caso do Japão, e da Itália, que são a primeira indicação para aumentar a ingestão do magnésio pelo simples ato de beber uma água
mineral rica em magnésio.
Surgiu uma publicação mostrando o papel do flúor como
cancerígeno, mas toda a edição do livro que demonstrava a fraude
foi comprada pelos lobistas interessados em evitar a divulgação.
Disponho de provas para justificar a minha afirmação que
ponho à disposição dos senhores senadores que tenham interesse
pelo caso. O título do livro é Fluoride, the aging fator, do qual tenho
um volume disponível e posso contribuir para informar sobre a nocividade do flúor, presente em nossa água e me proponho a defender a remoção do flúor a exemplo da Alemanha, onde estudei e me
informei sobre as propriedades do magnésio e outros minerais e
vitaminas. A propósito, escrevi um livro, cujo título é O magnésio
— o que ele pode fazer por você?, já na segunda edição, que está à
venda no Brasil e em Portugal. Naturalmente, o livro informa sobre
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a premente necessidade de suprir o magnésio no mundo moderno
e corrigir o balanço de minerais, sobretudo o cálcio e o zinco, além
das vitaminas. A segunda edição contém seis novos capítulos sobre o emprego do magnésio em várias patologias, incluindo a taurina, um componente do nosso organismo, desconhecida de muitos
médicos e plena de propriedades terapêuticas, até há pouco tempo
desconhecidas.
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“O Senado, pioneiro de tantas
formas, me permitiu vivenciar de perto
“”
a transição do computador de grande
porte para o microcomputador”

HAJA CORAÇÃO!

CANTÍDIO LIMA VIEIRA

Haja coração! De Bill Gates a Indiana Jones:
as aventuras de um cardiologista no Senado
“O Senado é melhor do que o céu, porque nem é preciso morrer para estar nele.” Esta frase, atribuída ao senador Darcy Ribeiro,
poderia resumir a minha passagem no Senado Federal, pois trabalhar ali é uma oportunidade única de testemunhar e ajudar a escrever capítulos que marcam a história do Brasil.
Sou sergipano, médico cardiologista formado pela Universidade Federal de Sergipe em 1976. Vim para Brasília e entrei no Senado em 78, desempenhando inicialmente a função de técnico de

informática no Prodasen. Posteriormente, passei a integrar o quadro
de médicos da Casa e foi aí que a verdadeira aventura começou. Por
diversas vezes fui convocado ou escalado para plantões em sessões que me marcaram profundamente. Com o perdão de quem me
lê em relação à cronologia dos fatos, compartilharei alguns deles,
em que minha própria história de vida se mistura à do Senado e à do
nosso país.
Acho quase impossível transmitir a sensação que eu tive ao
sair de Sergipe, aos vinte e poucos anos, recém-formado, para o Serviço Médico do Senado Federal. Seria como um fogueteiro das festas do Nordeste que conseguiu o inimaginável de trabalhar na Nasa.
Para início de conversa, a cardiologia do Senado era denominada Laboratório de Diagnósticos do Senado Federal (SLDS), não
simplesmente cardiologia. Era chefiada pelo cardiologista Dr. Luciano Vieira, dispondo à época do melhor e mais atualizado equipamento de cardiologia clínica ambulatorial disponível no mundo. Enquanto os melhores serviços de cardiologia realizavam teste ergométrico
ou prova de master, em que o paciente, cheio de fios, ficava subindo
e descendo três degraus, com um padrão técnico péssimo nos traçados, tínhamos equipamento com captação do sinal por rádio, aparelho de Raio-X do tórax para realizar fluoscopia, eletrocardiograma
de repouso, fonocardiograma e holter, com a possibilidade de monitorar o paciente por ondas de rádio captadas por uma pequena maleta a uma distância razoável do paciente. O Primeiro Mundo era ali.
Nosso serviço era referência e respeitado em todo o Brasil.
Recebemos visitas de ilustres personalidades internacionais, como
o Prêmio Nobel Albert Sabin, que descobriu a vacina contra poliomielite; Dr. Konrad Bloch, Prêmio Nobel de medicina por pesquisas
do colesterol; Dr. Christiaan Barnard, que realizou o primeiro transplante de coração do mundo; Dr. Euryclides de Jesus Zerbini, que
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realizou o primeiro transplante de coração no Brasil e professor
Campos Freire, que realizou o primeiro transplante de rins no país,
momentos que ficaram eternizados em nossos antigos murais.
O Senado, pioneiro de tantas formas, me permitiu vivenciar
de perto a transição do computador de grande porte para o microcomputador, o que à época motivou grande alvoroço nos analistas
e programadores do Prodasen. A novidade foi meio desacreditada
no início por alguns profissionais da área, que achavam ser coisa de
menino e não iria pegar ou ir em frente. Porém, técnicos e analistas
somaram competências para incorporar os novos equipamentos,
surgindo o programa de atendimento aos gabinetes dos parlamentares e à administração do Senado Federal, aproximando os usuários ao Prodasen e transformando profundamente a maneira de
atuação do órgão.
Com o surgimento do microcomputador, ocorreu comigo o
que chamo de momento quase Bill Gates, quando eu, em conjunto
com o nosso gênio, o colega do Prodasen Ivar Alves Ferreira, pude
ter acesso a trabalhos internacionais em processamento digital de
sinais em medicina. O projeto era digitalizar o sinal analógico do
eletrocardiograma para emissão de laudo. Deveríamos conectar o
aparelho de eletrocardiograma da emergência do Senado ao computador central do Prodasen, dando suporte ao plantão do então
Serviço Médico da Casa. O processamento destes sinais estava se
iniciando nos Estados Unidos e tentamos repetir o experimento. Tivemos sucesso na digitalização do sinal do ECG no teste que fizemos no dia do meu plantão, num sábado à tarde. Tentamos apoio
do CNPq e não conseguimos. Por fim, abandonamos o projeto por
determinação da administração do Senado e do Prodasen. Hoje todos os aparelhos modernos de ECG vêm com emissão automática
de laudo por digitalização de sinal.
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A Constituinte também foi um momento que, certamente,
jamais esquecerei. Servidores, especialmente os do Prodasen e
CEGRAF, se revezavam em intermináveis tarefas dia e noite. Naquela época contávamos com recursos precários na transcrição de textos, correção e impressão. Vários colegas apresentaram comprometimentos de saúde por inversão e alteração do ritmo do sono,
alimentação e reiteradas cobranças pela execução das tarefas no
tempo previsto. Hoje é visto até de maneira romântica, mas a verdade é que colegas anônimos do Senado contribuíram com sua saúde
na realização desta tarefa hercúlea.
Se nos computadores tive meu momento Bill Gates, nas perícias vivi aventuras dignas de Indiana Jones. Na CPI do futebol, por
exemplo, fui escalado para realizar perícia médica no Rio de Janeiro.
Um dos depoentes apresentou atestado médico para justificar o não
comparecimento. O presidente da CPI determinou que eu fosse, como
Presidente da Junta Médica do Senado Federal, compondo uma equipe chefiada pelo médico Dr. Antônio Carlos Amorim da Costa, o advogado Sr. Luiz Augusto dos Santos e o delegado da Polícia Federal Dr.
Luiz Carlos de Oliveira Zubcov, examinar o depoente. O que era para
ser discreto virou manchete televisiva e de repente lá estava eu e a
equipe no olho de uma operação da Polícia Federal. Ao chegarmos
ao Rio, fomos em comboio com várias viaturas da Polícia Federal ao
hospital onde estaria internado o depoente e para nossa surpresa,
ele não estava mais lá. Realizamos a perícia nos documentos médicos do prontuário e entrevistamos a equipe envolvida no caso. Fomos
recebidos com intensa hostilidade e ameaçados de maneira velada
pelos dirigentes do hospital, gerando grande tensão em toda a equipe
apesar do grande esquema de proteção policial.
Fui convocado novamente pela CPI do futebol para realizar a
perícia, mas desta vez no domicílio do mesmo depoente. A equipe
agora era composta pelo presidente da CPI, senador Geraldo Althoff,
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pelo mesmo delegado da Polícia Federal e por mim. Ocorreu, porém,
que antes da perícia no depoente, deveria ser ouvido o contador. Ao
nos dirigirmos para o escritório dele na Avenida Brasil, por engano
adentramos na Comunidade da Maré e, ao percebermos o engano,
foi realizada uma manobra rápida para deixar o local, com real possibilidade de risco de vida. Passado o susto, fomos realizar a perícia
no domicílio do outro depoente, com total cobertura policial e sem
maiores transtornos. Realmente no incidente da Avenida Brasil temi
pela minha vida e segurança.
A seriedade das perícias realizadas pela Junta Médica do
Senado certamente contribuiu para que diversas pessoas não deixassem de prestar depoimento às CPIs. Ainda na do futebol, por
exemplo, o presidente da CBF alegou motivos de saúde para não
atender à convocação. O depoente deveria comparecer ao Serviço
Médico do Senado Federal, local onde seria realizada a perícia antes do depoimento na CPI. A situação ficou bastante tensa. Porém,
ele acabou comparecendo à audiência e prestou seu depoimento
normalmente.
Na CPI dos Correios a perícia seria no Sr. Marcos Valério, pois
ele entrou no STF com pedido de habeas corpus preventivo e alegava também não comparecer à CPI por motivo de saúde. A equipe era
composta pelo Dr. Paulo Roberto Rodrigues Ramalho, pelo Dr. Getro
Artiaga Lima e Silva e por mim. Foi montado esquema especial de
segurança incluindo, caso necessário, a remoção do depoente para
o antigo INCORDF no HFA. A perícia não chegou a ser realizada, pois
o depoente, ao questionar a presença da junta médica, decidiu depor. Esse evento transcorreu num clima de bastante apreensão por
assédio da mídia sobre a CPI.
Já na CPI das ONGs, quando fui escalado para realizar perícia no diretor da editora da UnB, fomos surpreendidos pela mudança
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repentina de endereço do depoente e, uma vez identificada a nova
residência, fomos recebidos por vários cães que ameaçavam nossa
entrada. Superados estes obstáculos, após diálogo com os residentes, conseguimos realizar a perícia sem maiores intercorrências.
Outro fato que foi muito marcante para mim e para todos os
profissionais de saúde da Casa foi a desativação do Serviço Médico do Senado Federal. Um serviço com uma folha de atendimentos no tratamento e na prevenção de doenças aos parlamentares,
servidores e familiares, à imprensa e às pessoas que transitavam
no Senado. Não cabe e nem devo discutir os motivos da decisão,
porém o desmonte de um serviço com reconhecimento nacional e
internacional levou a população assistida a uma sensação de desamparo. Esse fato foi determinante para a minha aposentadoria,
por ter a sensação de perda de um ente querido ou parte de minha
família, assistindo ao desaparecimento do local de trabalho onde
consegui ajudar e tratar desde as pessoas mais simples até luminares da política.
Sou muito grato a Deus pela imensa honra de ter atendido a
cada um de meus pacientes e pela confiança deles em mim depositada; pela oportunidade de ter auxiliado o Senado no cumprimento
de sua missão constitucional, tão nobre e fundamental para a Nação; pela compreensão e paciência de meus colegas e de todos os
meus chefes; e pela linda família de amigos que com que o Senado
me presentou ao longo de todos esses anos de trabalho intenso e
tantas aventuras inesquecíveis.
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“O Senado sempre foi um órgão
de vanguarda, tanto em tecnologia
de “”
processos, como em relação
à gestão e capacitação de seus
servidores.”

SEMENTES DO AMANHÃ

CARLOS ALBERTO DA SILVA PINHEIRO

Entrei no Senado em 1972 e dei de cara com um legislativo formal, onde os homens eram obrigados a usar terno e gravata
e, as mulheres, proibidas de usar calças compridas nas dependências da Casa. A formalidade era tanta que os servidores se levantavam de suas cadeiras quando um senador ou diretor passava entre
as seções. O controle de frequência dos funcionários era feito por
meio de ficha registrada em um relógio de ponto manual na entrada
do Anexo I e o servidor só podia sair após as sessões noturnas no
Plenário, que sempre eram realizadas após as 18h30 e não tinham
hora para terminar. O que hoje só parece factível num filme de época
já foi realidade e tive a felicidade de assistir e vivenciar de perto as
revoluções que nas próximas quatro décadas transformariam profundamente o Senado, o Brasil, o mundo e a mim mesmo.

A modernização começou ali mesmo, em 72, com a elaboração do Regulamento Administrativo do Senado, que nasce na
mesma época em que vários órgãos da Casa davam início à informatização, em parceria com o Prodasen. Na época, a Subsecretaria de
Pessoal tinha como diretora a Sra. Maria do Carmo Rondon Ribeiro
Saraiva, ou “Dona Maria Rondon”, como era conhecida. Nesse tempo,
apenas funcionários do Quadro Permanente da Secretaria do Senado
Federal poderiam assumir um cargo de direção e o critério adotado era semelhante ao da escolha do Procurador-Geral da República
adotado pelos últimos governos: era apresentada uma lista tríplice
com nomes de servidores que se encontravam no código de carreira
PL-3 ao presidente do Senado Federal, cabendo à Presidência ou à
Comissão Diretora escolher um dos nomes para exercer o cargo de
diretor e, consequentemente, ser promovido automaticamente para
o código PL-1.
O processo de informatização encontrou oposição em todos
os lugares. No Senado e na Subsecretaria de Pessoal não foi diferente,
mas pouco a pouco fomos superando as resistências. Começamos
com o lançamento dos dados cadastrais dos servidores no banco
de dados “HISTÓRICO FUNCIONAL”, que tornou possível obter informações imediatas sobre a vida funcional de cada um se dirigindo à
Seção de Cadastro Funcional. Antes do funcionamento desse banco
de dados, tudo era feito manualmente, com lançamento em fichas
escritas a lápis ou à caneta. A informação processual referente à
vida funcional era pesquisada pasta por pasta, documento por documento. Inclusive, para se obter a informação desejada, às vezes era
preciso tirar xérox dos documentos para anexar ao processo. O que
hoje conhecemos como ERGON e parece muito simples e natural na
época significou um grande salto de agilidade processual e economia para o Senado.
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Também na gestão de Dona Maria Rondon foi criada a
Seção de Seleção e Aperfeiçoamento dos Servidores, que nas palavras do senador Rodrigo Rollemberg “transformou-se numa escola
para capacitação dos servidores, onde eram ensinados Português,
Datilografia, Processo Legislativo, Direito Constitucional, Regimento
Interno e Regimento Comum”, sendo o “embrião de órgãos de capacitação interna, como o atual Instituto Legislativo Brasileiro (ILB)”.
Até então, eu fazia apenas os serviços rotineiros da
Subsecretaria de Pessoal, mas, com o advento desta seção, surgiram os concursos internos da Casa e eu, por ser um datilógrafo rápido e de confiança da diretoria, fui designado para compor a
Comissão de Concursos Internos do Senado. O motivo? A prova era
digitada na hora do concurso. Funcionava assim: os concursos eram
realizados no Auditório Senador Petrônio Portela. Existia uma banca
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examinadora, composta por servidores que eram professores e
especialistas nas áreas administrativa e legislativa. Na hora da
prova, esta banca, na frente dos
servidores que concorriam à ascensão funcional, depositavam
numa urna várias perguntas para
serem sorteadas. Após o sorteio,
eu tinha que rapidamente datilografar essas perguntas, em um
espaço reservado, mas à vista
dos concorrentes. Depois de datilografadas, as provas estavam
prontas, eram xerocadas por outra equipe e distribuídas aos participantes do concurso interno,
tudo num processo muito rápido
e inovador para a época.
Ao mesmo tempo, começaram os concursos externos do
Senado, dos quais também participei. Na noite anterior, íamos
para o então CEGRAF com a comissão do concurso para elaborar a prova, processo que seguia
madrugada adentro. Uma vez
lá dentro, não poderíamos mais
manter contato com ninguém
e só poderíamos sair no dia seguinte após o início das provas.
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Assim, passávamos a madrugada toda a serviço do concurso, tudo
muito sério e sigiloso. As pessoas, sem terem conhecimento da seriedade que o Senado tratava os seus processos seletivos, diziam:
“concurso de ‘cartas marcadas’”. Eu, como servidor da Casa e participante da equipe, sentia bastante revolta com esses comentários.
Com muito esforço e dedicação humana, conseguíamos garantir
que o processo tivesse a mesma segurança que as novas tecnologias proporcionaram.
O Senado sempre foi um órgão de vanguarda, tanto em tecnologia de processos, como em relação à gestão e capacitação de
seus servidores. Ainda na década de 70, houve uma reorganização
administrativa presidida pelo Dr. Pedro Cavalcanti de D’Albuquerque
Neto, consultor-geral do Senado Federal, da qual participei. Além de
se debruçar sobre a nova estrutura, a discussão reuniu todo o corpo
de funcionários em torno da “lotação ideal do Senado”, tema inovador em reestruturações administrativas na esfera pública.
No fim da década de 70 e início da década de 80, a
Subsecretaria de Pessoal e outros órgãos davam início ao Sistema
CAD, que permitia o acompanhamento das tramitações dos processos administrativos pela rede de computadores do Senado. Esse
sistema foi desenvolvido pelo Prodasen e permitiu que os servidores
e o público, em geral, não precisassem mais fazer peregrinações de
órgão em órgão para saber o andamento de suas solicitações.
Outra importante parceria da secretaria com o Prodasen foi
a elaboração de formulários, como solicitação de férias, licenças
para tratamento de saúde, licença maternidade/paternidade, auxílio-funeral e muitos outros. Foi o início do fim dos requerimentos e
ofícios longos, manuscritos ou datilografados, que davam entrada
no Serviço de Protocolo Administrativo. Também foi criado o formulário PMS (Processo de Movimentação do Servidor), substituindo
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as portarias, proporcionando agilidade e economia. Os formulários
daquela época foram os embriões para solicitações on-line que existem hoje.
A busca pela eficiência motivou a criação de um grupo dentro
da Subsecretaria de Pessoal, em meados dos anos 80, para estudo
de retrabalho. Foi o primeiro projeto da Administração com o objetivo de mapear os processos e identificar possíveis redundâncias, de
modo a eliminar o retrabalho que acontecia entre as seções.
Em mais de 40 anos de trabalho, pude testemunhar que a
realidade, apesar do que alguns insistem em dizer, é que o Senado,
desde muito cedo, buscou se modernizar e ser pioneiro no que há
de mais inovador no serviço público. Tive o privilégio de participar
de diversos projetos, vi o Senado passar das máquinas de datilografia aos computadores, das fichas de acompanhamento manuscritas
aos sistemas on-line, sempre com o objetivo de se tornar excelência
nessas áreas.
Em quatro décadas cabem muitas histórias e algumas páginas, infelizmente, não dão contas de todas elas. Mas me recordo
dessas com muito carinho, pois essas pequenas grandes revoluções
foram embriões do desenvolvimento da área administrativa, ajudando a construir o Senado moderno que conhecemos hoje. Encerrei
minha participação como servidor ativo colaborando na reforma administrativa de 2013, levando comigo a certeza de ter plantado com
meus colegas várias sementes que hoje se apresentam como árvores fortes, exibindo frutos vistosos num jardim frondoso.
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“Aprendi que política se faz com
“”
reﬂexão, com ações, com atitude”

VISÃO DO SENADO AOS OLHOS DE SERVIDORES

CLAUDIA LYRA NASCIMENTO

O dia 7 de agosto de 1981 mudou minha vida. Foi meu primeiro dia de trabalho no Senado Federal, de onde só saí em 5 de maio
de 2015, aposentada. Ao longo desses mais de trinta e três anos,
tive a honra de servir ao País e pude vivenciar de perto a história do
Parlamento brasileiro sendo escrita, o Senado ajudando a debelar
crises e costurando consensos.
Presenciei o relacionamento, por vezes difícil, do Palácio do
Planalto com o Congresso Nacional, a efervescência dentro do partido que dava sustentação ao governo em relação à sucessão presidencial e, paralelo a isso, a oposição avançando nas tratativas para
votar a Proposta de Emenda à Constituição apelidada de Emenda
Dante de Oliveira, que traria de volta as eleições diretas. É inesquecível o silêncio que se instalou no Plenário daquela Casa, e nas ruas,

quando foi apregoado o resultado: “Rejeitada”, na sessão de 25 de
abril de 1984. Mas, apesar disso, a abertura para a democracia ia se
tornando inexorável.
Contribuí com os trabalhos da Assembleia Geral Constituinte.
Foram muitas horas, de dia e de noite, vertendo em texto as falas dos
constituintes, os debates nas Comissões Temáticas e em Plenário.
Lembro-me da emoção que tomou conta de todos nós na sessão
memorável de promulgação da nova Carta Constitucional, que buscava contemplar a liberdade de direitos e a igualdade social.
Outro momento de decisão política inesquecível foi o da votação do projeto de lei complementar que originou a Lei da “Ficha
Limpa”. A pauta do plenário do Senado estava trancada por um projeto do Poder Executivo que tramitava em regime de urgência constitucional. A partir de uma questão de ordem levantada por um senador, veio a instrução do Presidente do Senado: encontrar solução
segura que permitisse vencer esse óbice constitucional. Que desafio! Transpor pauta trancada por medida provisória já estava pacificado. Mas por projeto de lei com urgência constitucional?! Esta seria a primeira vez. Imbuída dessa responsabilidade, juntamente com
a assessoria da SGM, elaboramos resposta à questão de ordem, que
acabou sendo acatada pelo Presidente e pelo Plenário. Confesso
que senti alegria pessoal e profissional ao ver publicada, no Diário
Oficial da União, a lei tão ansiada pela sociedade.
Tive, também, o privilégio de participar de diversos momentos em que o processo de modernização administrativa e de processos de trabalho foram sendo gestados e implementados, para que o
Senado atendesse as demandas da sociedade. E, nesse aspecto, o
Senado dos anos oitenta e noventa e o Senado de hoje continuam o
mesmo, na busca da excelência.
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A modernidade da máquina de escrever elétrica, que
agilizou e aperfeiçoou o trabalho, produzindo cinco cópias do
documento ao mesmo tempo,
graças ao papel carbono e à fitinha corretiva, deu lugar à modernidade da tecnologia que elimina o papel. O arquivo vertical
que guardava as fichinhas em
ordem alfabética, cheias de informações a que recorríamos
para pesquisas, evoluiu para a
internet no computador e, posteriormente para o tablet. A novidade da comunicação via telefone fixo com chamada direta
chefe/secretária foi substituída
por telefones móveis e seus recursos que encurtam distâncias.
De outra parte, o Senado,
que era mais fechado, mais secreto, mais distante da sociedade, se abriu à cidadania. Carrego
comigo grande satisfação de ter
contribuído, em parceria com
diversos setores da Casa, para
a experiência de levar o Senado
à população e mais, de receber
a participação da sociedade e
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incorporará-la em seu dia a dia. A democracia brasileira é cada vez
mais participativa.
Assim, são exemplos exitosos o Programa e-Cidadania, que
promove a participação direta do cidadão nas audiências públicas
das comissões do Senado, onde ele pode fazer perguntas aos senadores e debatedores; o Opine, que dá oportunidade ao cidadão
de, pela internet, manifestar sua posição favorável ou contrária a
qualquer dos projetos que tramitam no Senado; o Programa Jovem
Senador, que tem como objetivo primordial dar ao jovem a chance
de viver as atividades de um senador, apresentando sugestão de
projeto de lei que pode vir a tornar-se um projeto de lei do Senado
e — quiçá — transformar-se em lei; a Ideia Legislativa, que permite
ao cidadão lançar sugestão de temas que, se obtiver em apoiamento de outros cidadãos, podem ser apresentados em projeto de lei e
Sugestão de Audiência Pública, o que também oportuniza ao cidadão propor temas que ensejem a realização de audiências públicas
nas comissões permanentes do Senado.
Dediquei boa parte de minha vida ao Senado e desse tempo
carrego comigo gratidão. Gratidão pelas oportunidades que me foram oferecidas de crescimento pessoal e profissional, pelas amizades que fiz e conservo, pelas lições de vida que aprendi com aqueles com quem trabalhei, pelos reconhecimentos que recebi e guardo
como fonte de inspiração. Sobretudo, aprendi que:
POLÍTICA SE FAZ COM REFLEXÃO, COM AÇÕES, COM ATITUDE.
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“Me aposentei de forma tranquila, consciente de ter contribuído
para“”o desenvolvimento dos órgãos
por onde passei e do Senado Federal
como um todo”

MEU MELHOR TEMPO

CLEIDE MARIA BARBOSA FERREIRA CRUZ

Foi com imensa alegria que recebi o convite para relatar minhas experiências como servidora do Senado Federal, instituição
que respeito e reputo como fundamental para a democracia e do
sistema bicameral vigente no Brasil. Louvo a iniciativa da concepção
deste projeto, pois, além de inovador, é motivador para que o funcionário procure construir uma carreira que servirá de exemplo para as
gerações futuras e, consequentemente, se reverterá em benefício
para a população de um modo geral.
Vivi a maior parte da vida dentro do Senado Federal onde,
ainda bem jovem, assumi meu primeiro e único emprego.
No início de 1975, fui chamada ao gabinete do diretor das
Comissões, Dr. José Soares, para escolher, diante do organograma

aberto sobre toda a extensão de sua mesa, qualquer função independente de ser cargo de chefia ou de secretário de Comissão.
Totalmente inexperiente na área legislativa, tive dificuldade
de fazer a escolha pela responsabilidade e peso que qualquer um
daqueles cargos exigia. Ele, porém, explicou que seu objetivo era me
preparar para um dia assumir a direção do referido Órgão e, assim,
dar continuidade à carreira como verdadeira servidora do Poder Legislativo. Desafio aceito imediatamente.
A diretoria era composta de três setores a ela subordinados:
o Serviço de Comissões Permanentes ou Técnicas; Comissões Mistas e Especiais; e o Serviço de Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs).
Primeiramente, fui designada para secretariar as Comissões
Mistas (compostas de senadores e deputados) para que aprendesse
a teoria, prática e manuseio dos Regimentos do Senado, da Câmara
e o Comum (Congresso), além da Constituição Federal. Também foi
importante esse período para conhecer os parlamentares de ambas
as Casas, bem como aprender a lidar com as mais diferenciadas
personalidades de cada um deles. Foi nessa fase de aprendizado
que ouvi muitas palavras desagradáveis e algumas desrespeitosas,
mas tudo serviu para me impor através do meu conhecimento e saber conviver no meio do poder, vaidades e disputas sem me envolver
em preferências pessoais ou de partidos.
Os deputados, geralmente mais jovens e idealistas, se comportavam de maneira mais informal e, portanto, mais combativos
entre eles e as discussões eram mais inflamadas. Já os senadores mais cautelosos, experientes e serenos, até porque muitos deles
provinham de cargo de governador, embora em debates de assuntos
polêmicos no âmbito das comissões e também do Plenário, algumas
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vezes se excediam e protagonizavam cenas de grave entrevero verbal muitos dos quais testemunhei.
Após dois anos, fui designada para secretariar a Comissão
Permanente de Educação e Cultura, cumulativamente, dando mais
um passo em busca da sonhada meta. Porém, em 1978, me desliguei das Comissões Mistas para me dedicar às CPIs, terceiro e último estágio de aprendizado dentro do Órgão. Nessas alturas, meu
trabalho era reconhecido na Casa, devido ao meu desempenho nas
Comissões e ao conhecimento regimental adquirido.

Cleide Cruz, secretariando a Comissão de Educacão e Cultura, 1977.
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Cleide Cruz, em reunião na CPI do Acordo Nuclear, 1978.

Minha primeira experiência foi na reunião da CPI do Acordo
Nuclear Brasil-Alemanha, presidida pelo senador Itamar Franco, cujo
relator foi o senador Jarbas Passarinho, de quem recebi uma grande
e inesquecível lição muito bem aplicada durante todo o tempo em
que secretariei comissões, as quais repassei para os outros secretários como forma de resguardo. Durante uma reunião de trabalho,
a Comissão deliberou convocar um general para explicar detalhes
do acordo em questão. Em meio a uma longa e acalorada discussão
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do requerimento, dois senadores quase chegaram “às vias de fato”,
momento em que corri para trancar as duas portas de acesso à sala
para que nenhum jornalista ali chegasse. Mesmo muito nervosa, levei água açucarada para os dois na tentativa de amenizar o estado
de ânimo em que se encontravam, pois um deles descarregou toda
a ira no microfone em seu uso naquele momento e que caiu em minúsculos pedaços no chão, em seguida, retirou-se batendo a porta
com tanta força que assustou a todos. Uma situação inusitada e
lamentável, mas repetida várias vezes em reuniões de diversas comissões. O requerimento da convocação do general foi aprovado e
o presidente logo encerrou a reunião.
Ao final da tarde desse mesmo dia, fui chamada ao Plenário
pelo senador Itamar, que me pediu para convocar os membros da
Comissão para uma reunião extraordinária e que providenciasse a
feitura da ata da reunião anterior para leitura e discussão. Assim
foi feito e no dia seguinte o presidente reabriu os trabalhos da reunião anterior e com a sala repleta de jornalistas solicitou a leitura da
ata na qual descrevi todo o incidente da maneira mais fiel possível,
julgando estar sendo verdadeira com a história em pleno governo
Geisel.
Quando terminei a leitura, durante a discussão, o saudoso
senador Jarbas Passarinho pediu a palavra, e, de pronto, contestou
de maneira veemente alegando meu equívoco na interpretação dos
fatos. Nesse momento, senti o sangue ferver no meu rosto de tanta
vergonha, sentindo o peso de todos os olhares sobre mim, e o pior,
não podia sequer dar explicação ou justificativa, pois me era vetado.
A oposição votou a favor, mas os votos não foram suficientes para a
aprovação. Desta feita, ata rejeitada, foi resolvido que seria redigida
uma outra constando o registro apenas do que ocorrera na reunião
ora em andamento, considerando nula a reunião anterior. Foi refeita
a discussão sobre a convocação do general, sendo esta rejeitada.
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Quando terminou a reunião, o senador Jarbas Passarinho me
chamou e me explicou o motivo pelo qual contestou a ata. Disse
que foi chamado ao Palácio naquele mesmo dia e foi cobrado pelo
presidente Geisel a dar explicações sobre o motivo que o fez deixar
aprovar a convocação do general e o lembrou que poucos dias antes
o tinha convidado para ser o líder de seu governo no Senado e que
poderia ter sua indicação comprometida caso a situação não fosse
revertida.
Fez-me entender que seria a sua cabeça ou a minha, no caso
sem meu sacrifício, e aproveitou para me orientar que tudo poderia
constar em ata, mantendo a fidelidade sem pormenorizar os fatos
porque eu estava escrevendo a história, como faço agora. Essa lição
eu apliquei, dali em diante, por todo o tempo em que secretariei comissões e também compartilhei com meus colegas.
Em 1980, fui designada chefe do Serviço de Comissões Especiais e Parlamentares de Inquérito e, nesse mesmo ano, foi instalada
a CPI da Violência Urbana, durante a qual vivi um momento de grande tensão, quando por ocasião do depoimento de um militar, o qual
foi reconhecido por um deputado como seu torturador, e bradava
com emoção, exigindo que o depoente retirasse os óculos escuros
para que a Comissão pudesse reconhecer o piscar nervoso de seus
olhos que daria a confirmação de suas palavras. O depoente resistiu e houve muita discussão e barulho em torno dessa celeuma. Ao
cabo de muito tempo, o militar concordou em retirar os óculos em
outro local, apenas na frente do presidente e relator, sem imprensa.
E como a sugestão não foi aceita, a reunião foi encerrada, mas a repercussão foi disseminada e em poucos minutos se tornou notícia
nos corredores do Congresso.
Um outro fato interessante aconteceu durante os trabalhos
desta mesma CPI desde o momento em que a Comissão resolveu
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ouvir o sr. Fernando Gabeira. Sua localização resultou em um enorme trabalho devido ao fato de que ele não queria comparecer e, portanto, ninguém conseguia encontrá-lo para fazer a entrega da convocação. Mas, depois de muitas tentativas e notícias na imprensa,
finalmente obtivemos êxito. A secretária da Comissão colocou à sua
disposição o carro do Senado para fazer os translados do aeroporto
ao hotel e levá-lo no dia seguinte ao Senado. Mas, tendo em vista sua
recusa, ela fez com seu próprio carro. O presidente da CPI, senador
Orestes Quércia, sugeriu que o avisasse para se apresentar de terno
perante a Comissão, talvez para evitar que ele chegasse com vestimentas chamativas, porém a preocupação foi descabida, pois ele
chegou elegantemente vestido de linho cuidadosamente engomado.
Em fevereiro de 1991, fui chamada ao gabinete do senador
Mauro Benevides, recém-eleito presidente do Senado, que me convidou para assumir o cargo de diretora das Comissões cuja posse
deu-se na sala da Comissão de Justiça, completamente lotada pelos meus colegas dos diversos setores da Casa, familiares e amigos,
em especial o Dr. José Soares, que me preparou para esta oportunidade, além da presença de vários senadores. A gestão do presidente
Mauro Benevides foi marcada por algumas inovações na convivência entre os diretores, pois algumas vezes ele promoveu encontros,
em finais de semana, fora das dependências do Senado e também
nos recebeu em jantares de confraternização que produziram grandes e bons resultados.
Em 2003, foi instalada uma CPI Mista para investigar a violência e rede de exploração sexual de crianças e adolescentes, cuja
maioria dos membros era de mulheres que fizeram uma espécie de
pacto no sentido de entrarem de cabeça nessa “guerra”. Foi elaborado um calendário de oitivas em diversos estados, abrangendo algumas regiões do país. Foi um trabalho física e psicologicamente
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estafante, que causou muito sofrimento para todas nós que éramos
mães.
Fui integrada ao grupo quando já estavam concluídas as regiões Sul e Sudeste, a pedido do presidente do Senado, senador Ramez Tebet, na assessoria regimental aos parlamentares, em especial à presidente da CPI, a senadora Patrícia Saboya.
Os trabalhos desta segunda fase tiveram início no Amazonas
e, em seguida, no Pará.
Depois partimos para alguns estados do Nordeste. Os depoimentos nessas regiões se deram num ambiente de bastante tensão, pois os denunciados eram conhecidos na política, empresários
e pessoas de alto poder aquisitivo que detinham muita influência
sobre a população, geralmente muito humilde. Diante de tal circunstância, sofremos muitas pressões e ameaças de toda a ordem.
Os depoimentos foram tomados em salas das Assembleias
Legislativas e normalmente após o término dos trabalhos da instituição, ou seja, o início se dava ao final da tarde e entrava pela
noite já em hora avançada. A notícia da chegada da Comissão logo
se espalhava pela cidade e as vítimas passavam a sofrer ameaças
de morte caso abrissem a boca, declaração delas próprias. Diante
de todo esse movimento, costumávamos nos hospedar em quartos
contíguos nos hotéis para que tivéssemos uma sensação maior de
segurança pessoal e também traçar as estratégias para o dia seguinte. Era comum sairmos das reuniões correndo para entrar na
van que nos transportava já na calçada e de portas abertas. Foram
dias de muito sofrimento ouvindo relatos de adolescentes e crianças levadas pelas próprias mães para que eles mesmos relatassem os fatos. Quase sempre, ao comentarmos sobre as reuniões,
chorávamos muito. Um caso emblemático foi a declaração de uma
jovem que aos 18 anos se sentia velha, rejeitada, sem amigos ou
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Cleide Cruz, posse como diretora das Comissões, fevereiro de 1991.
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perspectiva de vida porque desde os 12 anos era abusada e, por
isso, pagava um alto preço.
Em 1 o de fevereiro de 1987, foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte composta pelos deputados e senadores eleitos no
ano anterior bem como dos senadores eleitos em 1982 que ainda
detinham mandato. Os 72 senadores e 487 deputados foram designados de forma proporcional partidária para as oito Comissões
Temáticas e suas Subcomissões que funcionaram de 7 de abril a 25
de maio de 1987 em um período de trabalho incessante para a elaboração dos anteprojetos.
Em março, fui convidada, pessoalmente, pelo deputado Ulysses Guimarães, presidente da Assembleia, para dar a minha contribuição pela experiência vivida nas Comissões, junto a uma das oito
Comissões Temáticas que ficou sob o comando do Senado.
Em 1o de abril, as Comissões Temáticas foram instaladas,
mas os trabalhos só foram iniciados em 26 de maio quando as Subcomissões entregaram os anteprojetos.
Daí em diante, foi uma corrida contra o tempo e pelo grande
volume de trabalho diuturno envolvendo todos nesta grande e honrosa experiência, íamos em casa apenas para dormir cerca de três
a quatro horas e voltar ainda bem cedo para o reinício dos trabalhos
e assim foi o ritmo até o final. Sem dúvida, para mim foi uma experiência única e de grande respaldo na vida profissional legislativa e
de um aprendizado sem precedentes. A sobrecarga de trabalho já
se notava através dos ânimos de alguns parlamentares ao cabo das
primeiras semanas e, em decorrência, as discussões passaram a
ser mais acaloradas e tensas.
Lembro de uma vez, quando a Comissão estava reunida no
Plenário da Câmara dos Deputados para discutir e votar milhares
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de emendas, todas já classificadas de acordo com o assunto, artigo, parágrafo e ordem de apresentação, ordenamos em grandes
pilhas sobre uma das tribunas a fim de facilitar o desempenho do
encaminhamento para o presidente quando, de repente, um grupo
de parlamentares da oposição subiu à tribuna onde estava localizado todo o imenso volume das emendas e ameaçou rasgá-las porque
o presidente não havia respondido a uma Questão de Ordem levantada por um deles. Foi armada uma grande confusão porque uma
parte desse grupo ameaçava tirar o presidente da cadeira debaixo
de gritos tão fortes que um senador chegou para mim e disse “se
esconda com suas funcionárias embaixo da mesa porque pode rolar confusão maior e sobrar pra vocês”. Nessas alturas, havia pouco
espaço para nos escondermos e mantermos sob a nossa guarda
toda a enorme papelada que tínhamos colocado em caixas perto de
onde estávamos. Por volta de uma hora depois os trabalhos foram
retomados. Sem dúvida, foi um trabalho extenuante, mas muito gratificante pelo espírito de brasilidade peculiar de todos.
Enfim, depois de vinte meses de trabalho ininterrupto, chegou o tão esperado 5 de outubro de 1988, o dia da promulgação
da nossa Carta Magna em uma sessão solene, envolvida de muita
emoção no Plenário da Câmara dos Deputados, totalmente lotado
com a presença de representantes de governos estrangeiros, autoridades eclesiásticas, civis e militares, bem como de várias outras
classes representativas. Assisti à mais importante solenidade com
o sentimento de que tinha cumprido uma digna missão para o meu
País e fui às lágrimas igualmente como muitos dos presentes o fizeram quando o Hino Nacional foi executado pela banda dos fuzileiros navais e todos cantaram em uma só voz o sentimento de plena
liberdade cívica.
Pouco tempo depois recebi um exemplar da Constituição em
capa de couro verde e letras douradas gravado o meu nome. Dentro,
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uma linda dedicatória do Dr. Ulysses Guimarães. Honra! A partir da
nova Constituição, as Comissões ganharam mais poder e força e as
Comissões Permanentes obtiveram a prerrogativa de votarem em
decisão terminativa em algumas proposições, porém as CPIs passaram a ter poder de investigação judicial, podendo prender suspeitos em plena reunião de oitivas, bem como quebrar sigilos bancário,
fiscal e telefônico, além de promover diligências sem usurpação dos
direitos fundamentais. Por outro lado, o depoente manteve o direito
de permanecer calado para evitar produzir provas contra ele próprio,
sem tirar o dever de comparecer ao interrogatório.
Diante de novos poderes muitas CPIs foram criadas, porém a
primeira de grande impacto foi a CPI Mista do PC Farias, em 1992.
No final de maio desse mesmo ano, ao final da tarde, fui chamada para providenciar uma sala de Comissões a fim de que alguns
parlamentares se reunissem, emergencialmente, para ouvir Pedro
Collor, irmão do presidente da República, Fernando Collor. Apesar de
ter sido uma reunião informal o conteúdo era de extrema gravidade
cujas consequências seriam imprevisíveis. Lembro de Pedro Collor
exibir uma folha de papel impressa até a metade que parecia ser um
documento bancário e que ele dizia suspeitar ser de um empréstimo
ilegal feito junto a um banco no exterior. Declarou, ainda, que o sr. PC
Farias e o próprio presidente saberiam explicar os detalhes daquela
e de outras transações ilícitas. A repercussão de tal declaração teve
o efeito de uma bomba àquela hora da noite dentro do Congresso
Nacional. Tal documento apresentado por Pedro Collor, juntamente
com suas declarações serviram para fundamentar o requerimento
para abertura de uma CPI, e que havia sido motivo de uma entrevista exclusiva ao jornalista Luiz Costa Pinto à revista Veja, já de
conhecimento público. Pedro Collor também falou que, certamente,
PC Farias, amigo pessoal de seu irmão, teria cometido outras ilicitudes como “testa de ferro” de seu irmão. A partir de então, nenhum
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outro assunto se sobrepôs a este, comentário geral nos corredores
do Congresso, na mídia e, consequentemente, nas rodas sociais.
Em junho de 1992, a CPI Mista foi instalada com todo poder e
força outorgados pela nova Constituição. Os trabalhos logo começaram, mas faltava um roteiro robusto porque carecia de um parâmetro para que a investigação tomasse o rumo certo. Os dois primeiros
depoimentos foram de Pedro Collor e do próprio PC Farias. No dia
do depoimento de Pedro houve um grande frenesi na chegada de
sua esposa, Tereza Collor, acompanhando o marido e muito cumprimentada. A força do jornalismo se tornou uma aliada importante
para que a CPI encontrasse o caminho no momento em que a revista
IstoÉ publicou uma matéria com Eriberto França, motorista da presidência. Logo ele é convocado e perante a Comissão declara que
PC Farias bancava as despesas da Casa da Dinda, onde morava o
presidente, bem como os cartões da primeira dama. Foi, realmente,
um divisor de águas esse depoimento. Ele respondeu todas as perguntas com detalhes surpreendentes e de forma muito simples relatou a maneira como sacava os altos valores e os nomes para quem
entregava. O depoimento dele foi o ponto de partida para uma nova
fase que caminhou até a queda do presidente. Tratava-se de uma
pessoa muito simples e estava muito assustado nesse dia, acompanhado de sua esposa que parecia mais assustada ainda com toda
a repercussão e assédio da imprensa. Tive oportunidade de ficar a
sós com eles em meu gabinete e tentei acalmá-los, explicando da
melhor forma o momento que estavam vivendo. Muitos depoimentos foram tomados de pessoas bem próximas ao presidente, porém
os depoimentos de PC Farias e o do Eriberto foram decisivos para o
desfecho final, apesar de se tratar de pessoas totalmente opostas,
pois enquanto o motorista sobressaía na simplicidade e humildade,
o empresário exalou soberba no limite máximo quando, entre outras
coisas, disse que não precisava se corromper para ter uma vida boa
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e tranquila e mostrou algumas evidências, inclusive um porta-cartão
de couro com as cantoneiras de ouro, assim descrito por ele, motivo
de ironia de muitos presentes. Enquanto tudo se encaminhava para
o final esperado, certo dia o presidente da República em exercício,
Itamar Franco, me chamou ao gabinete que mantinha no Senado
para que eu o colocasse a par dos acontecimentos na CPI e, então,
eu disse: “prepare seu terno da posse”, e ele duvidou.
Em 26 de agosto do mesmo ano, o relator, senador Amir Lando proferiu seu relatório diante de uma plateia que ocupou as 500
cadeiras do Auditório Petrônio Portella e, em todas as salas das Comissões através dos telões ali instalados, as pessoas e a imprensa
nacional e internacional ali representada assistiram à leitura e aprovação do relatório que incriminava o presidente Collor num grande
momento cívico.
Dias depois, no primeiro dia de setembro, os presidentes da
ABI e OAB apresentaram o pedido de impeachment do presidente
Collor, entregue ao presidente da Câmara dos Deputados e já no
dia 3 de setembro é criada uma Comissão Especial na Câmara para
emitir parecer sobre a denúncia.
Em 29 de setembro, a Câmara aprova a abertura do Processo de Impeachment em uma sessão polêmica, longa e tensa e já
instaurado no dia seguinte no Senado Federal, sob a presidência do
ministro presidente do Supremo Tribunal Federal e, a partir daquele
instante, os senadores passaram a ser juízes do processo.
Logo no dia 2/9, o presidente Collor recebeu das mãos do
primeiro secretário do Senado, em um ato solene no Palácio, o comunicado de seu afastamento a partir daquela data até a conclusão
do processo pelo Senado.
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No dia 29 de dezembro, após o cumprimento de toda a fase
jurídica, o Senado inicia o julgamento do presidente. A certa altura
da sessão, um senador precisou de um documento que se encontrava sobre a minha mesa e então me dirigi ao fundo do Plenário
para fazer uma ligação e pedir para alguém levar onde eu estava
quando um dos advogados aproximou-se já falando ao telefone, e
qual não foi minha surpresa quando constatei que o mesmo falava
com o presidente dizendo que “tinha chegado a hora de fazer a leitura da Carta Renúncia porque a situação contra ele era irreversível”.
Em poucos minutos seguiu para o interior do Plenário e procedeu
à leitura da Carta. Posso dizer que soube, em primeira mão, da notícia da renúncia, mesmo sendo por pouco tempo. Embora tivesse
renunciado, o Senado decidiu dar prosseguimento ao julgamento e
o condenou à perda dos direitos políticos por oito anos. Encerrada a
sessão, começaram os preparativos para a posse de Itamar no Plenário da Câmara dos Deputados em Sessão Solene do Congresso
Nacional. Foram momentos de pura história que tive a oportunidade
de testemunhar para contar aos meus filhos e, um dia, aos meus
netos como tudo aconteceu da maneira mais fidedigna que nenhum
livro seria capaz de descrever. Momentos antes, o vice-presidente
Itamar Franco me ligou pedindo para eu estar presente no Plenário
para que pudesse me cumprimentar como presidente da República empossado e brincando falou que queria que eu o visse com o
terno que falei para ele mandar fazer. Posicionei-me atrás da Mesa
Diretora, próximo à tribuna no meio de muita gente, muito feliz e
emocionada, pois trabalhamos juntos em várias oportunidades nas
Comissões desde 1978, tempo de conquistar sólida confiança, uma
forte amizade, admiração e respeito mútuos.
Em 1993, foi instalada outra CPI Mista que causou grande repercussão pelo motivo de que vários deputados estavam envolvidos
nos fatos. Esta CPI do Orçamento, criada para investigar denúncia
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apresentada pelo sr. José Carlos Alves dos Santos foi logo rebatizada pela imprensa como a CPI dos Anões, porque os implicados
tinham baixa projeção política. Todos os depoimentos foram impactantes, embora parte dos convocados optassem pelo silêncio, o que
causou uma quebra de continuidade no andamento dos trabalhos.
Muitas personalidades foram convocadas sem nenhuma distinção,
a partir do momento em que eram citadas. Na lista dos convocados
constavam líderes de partidos, governadores, prefeitos e até ministros, dentre tantos outros não menos importantes no cenário político
brasileiro, porém, o mais esperado e concorrido foi o de José Carlos
que, além de ser o autor da denúncia, conhecia todos os envolvidos
na intimidade do assunto, sabendo exatamente a culpa que cabia a
cada um deles, e, portanto, falou com propriedade.
A primeira providência tomada pela Comissão foi determinar
uma busca e apreensão na residência de José Carlos, que se encontrava preso nas dependências da Polícia Federal. De posse de uma
vasta documentação, a Comissão designou um grupo de dois deputados, um senador e eu para, naquele lugar, fazer a identificação de
cada documento cujo acervo continha basicamente rascunhos de
emendas ao Orçamento e bilhetes manuscritos de parlamentares
indicando o teor das emendas. O trabalho requereu alguns dias para
que fosse efetuada a classificação e catalogação de acordo com as
explicações que ele dava sobre cada documento devidamente gravadas e registradas em ata.
A reunião com José Carlos aconteceu em 20 de outubro de
1993, sendo o primeiro de todos prestado perante a CPI. Recordo
que desde cedo recebi inúmeros pedidos para acomodar a imprensa, bem como uma grande quantidade de funcionários que desejava
acompanhar o mais próximo possível. Determinei o preparo da sala
contígua para acomodar a imprensa e os colegas foram distribuídos
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nas demais salas das Comissões, de onde acompanharam todo o
desenrolar da reunião através dos telões.
O diretor da Polícia do Senado me chamou para acompanhá-lo no momento da chegada dele ao edifício do Senado trazido pela
Polícia Federal. Como estratégia de segurança ele entrou por uma
porta lateral da Ala Nilo Coelho que dava acesso a alguns gabinetes
de senadores e bem próxima à sala do depoimento. Chegou algemado e com uma escolta fortemente armada, porém, ao se aproximar
de onde estávamos, o diretor da Polícia do Senado pediu para que
retirassem as algemas e depusessem as armas, pois, dali em diante,
dentro do prédio, a responsabilidade sobre o preso seria das autoridades do Senado Federal. Assim foi feito e o levamos até a sala
de reuniões onde muita gente o aguardava no corredor sob grande
comoção, principalmente entre os colegas da Casa, onde sempre
gozou de admiração e respeito. O clima permaneceu pesado durante as longas horas de reunião, mas o clímax foi o momento em que o
deputado Ricardo Fiúza o questionou de uma maneira muito incisiva
e desafiadora, obtendo do depoente uma outra pergunta da mesma
forma provocativa e um profundo silêncio tomou conta de todos os
presentes à espera da resposta do deputado, que não aconteceu.
Inúmeras histórias interessantes, hilárias e sentimentais que
ocorreram nos bastidores desta e de outras CPIs eu teria para contar, porém reconheço que esta é somente uma parte de um livro
que compartilho com diversos colegas que certamente têm muitas
outras histórias relevantes que ajudaram a escrever a história do
nosso País.
Em dezembro do mesmo ano, a Comissão seguia sua fase
final, ou seja, a parte de depoimentos e investigações já estava encerrada quando recebi o convite do governo dos Estados Unidos da
América, através do adido cultural da embaixada para conhecer o
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sistema de governo federal em Washington D.C., bem como visitar
alguns estados para conhecer o Sistema Bicameral Legislativo e
também visitar alguns gabinetes parlamentares, presidentes de Comissões, e vários outros locais para falar sobre a minha experiência
na CPI e no processo de impeachment do presidente Collor. Atendi
ao pedido do governo americano um mês após a aceitação do convite. Permaneci por 45 dias no país. A viagem foi por demais cansativa, pois visitei vários estados, viajei de costa a costa e em todos
os lugares cumpri uma programação extensa e protocolar, mas foi
por demais compensatória porque tive oportunidade de conhecer
as várias Comissões dos Congressos Federal e Estaduais e a operacionalização e características de cada uma delas. Fui recebida por
várias autoridades parlamentares e governamentais. Visitei monumentos, museus, as Universidades de Berkeley, na Califórnia, e Harvard, em Massachusetts. O estado de Nebraska foi particularmente
interessante porque é o único estado que adota o mesmo sistema
unicameral do Brasil e onde fui agraciada com o título de Cidadã Honorária pelas mãos do governador e retornando ao Brasil o relatório
final da CPI do Orçamento havia sido aprovado.
Logo em 1999, o Senado instalou a CPI do Judiciário que levou à condenação do juiz Nicolau dos Santos Neves, ex-presidente
do TRT de São Paulo e à cassação do senador Luiz Estevão, do Distrito Federal, em seu primeiro mandato. Durante os trabalhos da CPI,
aconteceu uma reunião administrativa no gabinete do relator da CPI,
senador Paulo Souto, para traçar o roteiro das convocações, quando
o senador Luiz Estevão abriu a porta de supetão e, falando muito
alto, pedia satisfações aos funcionários pelo motivo de estarem em
reunião de portas fechadas e ameaçou dizendo que cuidassem de
suas vidas porque ele ia mostrar que a corda ia arrebentar, como
sempre, do lado mais fraco e saiu batendo a porta. Logo que o secretário da Comissão me deu ciência, fui imediatamente ao gabinete
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do presidente da Casa, senador ACM, e relatei o ocorrido, querendo
uma orientação de como proceder caso houvesse outra ameaça.
Então, o presidente disse que ia chamá-lo e passar-lhe uma reprimenda e que eu tranquilizasse o meu pessoal, que agora era com
ele, presidente. Eu gostava desse seu jeito, me sentia segura. Porém,
antes desse episódio, logo que nomeou e/ou confirmou os diretores
da Casa, marcou uma reunião com toda a equipe em seu gabinete
em um sábado à tarde, cujo convite nos deixou com grande expectativa porque quase ninguém o conhecia pessoalmente. Eu tinha
um pedido para apresentar em nome de todas as funcionárias das
Comissões, mas achei prudente ter o reforço de uma colega, sua
conhecida, que logo me apoiou. Combinamos ir de terninho, bem
elegantes, para respaldar a petição. Incrivelmente, ele já conhecia
o perfil de todos e se dirigiu a cada um dizendo como queria que
cada setor fosse administrado, pediu um rigoroso cumprimento da
hierarquia, dentre tantas outras coisas. Explicou seu jeito de administrar e ofereceu seu apoio para que pudéssemos desempenhar
nossa função com zelo, equidade e total dedicação. Falou sobre o
que conhecia de cada um e reafirmou sua confiança e expectativa
sobre nós. Quando se dirigiu a mim, disse que meu nome foi de sua
própria escolha porque conhecia meu trabalho através da bancada
da Bahia e de seu filho, deputado Luiz Eduardo Magalhães que, aliás, era meu grande e dileto amigo. Então, me sentindo fortalecida,
solicitei, em nome das funcionárias das Comissões, sua autorização
no sentido de que pudéssemos trabalhar de calças compridas da
forma que eu e minha colega estávamos vestidas naquela ocasião.
Seu assentimento foi de pronto, mas fez ressalva de que se ele visse alguma servidora vestida de calças jeans ou calçando sandálias
sem salto o diretor seria responsabilizado. Sugeriu que fosse feita
uma carta circular para que todos tomassem conhecimento sobre o
que foi tratado e decidido naquela reunião.
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Em 2005, trabalhamos arduamente em três CPIs que funcionaram concomitantemente – Mensalão, Correios e Bingos. A do
Mensalão foi extinta porque o prazo acabou sem relatório final. Em
decorrência disso, a CPI dos Correios tomou para si a investigação
por se tratar de tema correlato e com isso se fortaleceu no aprofundamento das denúncias de corrupção.
A CPI Mista dos Correios concluiu pela existência do esquema de corrupção e propôs o indiciamento de mais de 100 pessoas,
impulsionou alguns processos de cassação e serviu para a condenação de 25 pessoas, entre elas o ex-ministro José Dirceu, além de
tantos outros que detinham enorme poder no governo. Nessa Comissão atuei como regimentalista, assessorei diretamente o presidente,
senador Delcídio do Amaral, e também como guardiã do cofre que
continha os documentos secretos localizado em meu gabinete. O
trabalho foi grande e de enorme repercussão porque envolvia, outra
vez, membros do Congresso Nacional. O Congresso quase paralisou
suas atividades devido à descoberta de que muitos parlamentares
estavam implicados em corrupção, além de ministros de Estado, governadores e políticos de várias estaturas.
Meu melhor tempo passei trabalhando nas Comissões do
Senado Federal. Foi um período de incessante aprendizado, muito
rico no aspecto do conhecimento do Processo Legislativo; no lidar,
respeitar e aceitar o potencial e as limitações de cada indivíduo; conhecer e trazer comigo pessoas maravilhosas que acrescentaram
coisas boas ao meu crescimento pessoal; aprender que as pessoas
mais simples são as que nos ensinam as coisas mais valiosas; que
o poder é efêmero e não tem dono; que somos importantes, mas
não insubstituíveis; e, por fim, a aplicar o ensinamento que aprendemos de nossos pais que é saber entrar e sair de um lugar ou posição com a dignidade de não menosprezar o próximo e procurar ser
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humilde para deixar a boa fama e
moral como legado para nossos
filhos e netos.
Agradeço, em especial,
à diretora-geral do Senado, Dra.
Ilana Trombka e aos presidentes
da Assisefe e Sindilegis pela concepção e realização deste projeto que, por certo, servirá de norte
aos jovens brasileiros que querem um Brasil melhor dando sua
própria contribuição.
Agradeço, também, pela
honra que me foi concedida para
fazer parte como coautora desta
obra tão significativa para todos
os funcionários que dedicaram
suas vidas, muitas vezes em seu
próprio sacrifício ou de suas famílias, em prol do projeto de reconstrução do Brasil pelas novas
gerações de servidores.
Ad gloriam
Cleide Cruz
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“...em sentimentos de esperança
e de luta, por união, direito e justiça
“”
social para todos, na construção da
Constituição cidadã brasileira! ”

RELATO DE COSME

COSME COELHO ROCHA

Meu nome é Cosme Coelho Rocha, sou aposentado do Senado,
piauiense de nascimento, tenho 70 anos e 8 filhos de 2 casamentos.
O Senado e a Gráﬁca foram muito importantes para que eu pudesse criar meus ﬁlhos e dar-lhes uma boa educação e formação!
Tive a oportunidade de produzir alguns trabalhos lá, e um deles foi em 1988, com a criação da capa da nossa atual Constituição,
da qual muito me orgulho, também por ela ser a primeira que teve a
participação popular na sua elaboração!
Como eu já trabalhava na montagem do Jornal da Constituinte, acompanhava sempre tudo que acontecia lá no Senado Federal, os debates e as manifestações populares que ali ocorriam. Diariamente,

chegavam na seção de arte da
Gráfica do Senado, onde eu e
meus colegas trabalhávamos na
montagem desses textos, imagens que iriam mostrar a cara
de cada exemplar do Jornal da
Constituinte.
Ali, naquele momento, senti que era o começo e o nascimento de uma nova e verdadeira identidade de uma nação, envolto em
sentimentos de esperança e de
luta por união, direito e justiça social para todos, na construção da
Constituição cidadã brasileira!
Não fiz a capa com a intenção de ganhar o concurso.
Fiz porque senti que era um momento muito forte para todos e
me sentia preparado para mostrar a minha contribuição com
um trabalho que mostrasse mesmo que o País estava mudando
e que aquele era o momento de
mostrar a “cara” da capa!
Tudo aquilo que fui vendo,
as manifestações, esse processo de participação das pessoas

104

entrando no Senado, toda a sociedade se manifestando... e aí
eu fui me envolvendo e comecei
a “digerir” tudo isso e a formar
uma imagem da capa.
A arte foi baseada no
maior símbolo da nação: a Bandeira brasileira, que significa a
união de todos, independentemente de qualquer segmento ou
partido político.
Eu peguei a bandeira e virei de ponta-cabeça. Como vi que
o País estava mudando e era uma
coisa em ascensão, o losango virou um triângulo em ascensão.
Eliminei todas as outras referências simbólicas, como as estrelas
e o lema “Ordem e Progresso”.
Era como se ali estivesse
nascendo um novo país e esses
símbolos fossem do passado.
A circunferência virou uma
semicircunferência, como se ela fosse
um Sol nascente. O Ulysses até falou
sobre isso, e eu achei interessante
porque houve uma conexão. Ele
estava viajando no mesmo processo.
E a ideia foi esta: de estar nascendo
uma nova nação.
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“Durante o período que trabalhei
na Biblioteca, pude vivenciar de
perto um dos momentos históricos
“”
mais importantes da vida política do
Brasil, a Assembleia Constituinte de
1987-1988.”

DEPOIMENTO DE EDILENICE PASSOS

EDILENICE PASSOS

Eu me graduei em Biblioteconomia, em dezembro de 1981,
pela Universidade de Brasília (UnB). Logo no ano seguinte, participei
de todos os concursos públicos disponíveis. Havia prestado concurso público para o Supremo Tribunal Federal, mas não havia passado
nas primeiras vagas. O Senado Federal veio a aproveitar o concurso
e convocou os profissionais que haviam passado entre 11o e 20o lugar. Estava entre esses felizardos.
Comecei a trabalhar na Subsecretaria de Biblioteca do Senado
Federal em novembro de 1982, na Seção de Referência. Logo me dei
conta de que não possuía nenhum conhecimento da área jurídica
para realizar as pesquisas. Costumo dizer que fiz minha “graduação de Direito” na Enciclopédia Saraiva de Direito, porque recorria ao
material de referência para entender o pedido do usuário e realizar

adequadamente a busca. Foi um
encontro casual que se transformou em casamento duradouro,
porque tinha muita facilidade
em aprender o vocabulário jurídico e entender a estrutura da
Ciência Jurídica. E cada vez procurava aprender mais. Gostava,
especialmente, das pesquisas de
Direito Constitucional e Direito
Internacional. Em alguns anos,
as pesquisas começaram a ficar
repetitivas e raramente tinha um
desafio.
Fui incentivada pela então diretora – Maria Eliza Loddo – a
escrever para registrar o resultado de pesquisas que tivessem relação com a Casa ou cujo grau de dificuldade para realização tivesse
sido maior. Dessa forma, publiquei meu primeiro artigo. Foi o início
de outra paixão.
Passei a sofrer de “inveja administrativa”: se a Câmara dos
Deputados dispusesse de fonte de informação, o Senado Federal
obrigatoriamente deveria ter. Uma pesquisa recorrente era sobre a
composição da Mesa Diretora em determinada época. A Câmara
dos Deputados possuía um livro com todas as Mesas Diretoras, então resolvi utilizar o tempo ocioso entre uma pesquisa e outra para
escrever Mesas Diretoras do Senado Federal: 1891 a 1992.
Durante o período em que trabalhei na Biblioteca, pude vivenciar de perto um dos momentos históricos mais importantes da vida
política do Brasil, a Assembleia Constituinte de 1987–1988.
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O segundo local onde desempenhei minhas funções foi na
Consultoria Legislativa (Conleg). Se, na Biblioteca, eu realizava pesquisas para todo o tipo de usuário – desde senadores até crianças
– na Conleg realizava o mesmo tipo de atividade, mas apenas para
os consultores legislativos. Foi um momento empolgante devido
ao grau de exigência dos consultores legislativos, que me forçava
a aprender mais. Nessa mesma época, começou a utilização da
internet como fonte de pesquisa. Não havia cursos para aprender
a utilizar esse novo recurso, pois era novo para todos. O autodidatismo era a única saída: empiricamente fui usando os recursos até
dominá-los. Em 2000, conheci o website LLRX: Law and Technology
Resources for Legal Professionals (http://www.llrx.com/), que mantinha uma página sobre Direito Comparado. Observei que os dados
sobre o Brasil estavam incompletos. Entrei em contato com Mirela
Roznovsky, editora da página, oferecendo ajuda para completá-los,
que imediatamente aceitou a ajuda e ainda me convidou a escrever
um trabalho sobre as fontes de informação jurídica. Até aquele momento, não havia me dado conta do conhecimento que havia adquirido e da importância de transmiti-lo. Sendo assim, em 2001, escrevi
Doing Legal Research in Brazil. Uma semana depois que o trabalho
estava disponível na internet, recebi um convite de editora holandesa para publicar meu texto em formato impresso 1.
Nos anos de 2011-2012, fui coordenadora do Comitê Gestor
de Informação do Portal LexML e atuei em três grupos de trabalho.
Um deles produziu o Manual de Pesquisa do Portal LexML.
Meu terceiro posto de trabalho foi a Secretaria de Informação
e Documentação (Sidoc). Primeiramente me dediquei a finalizar um
1

PASSOS, Edilenice. Doing legal research in Brazil. Netherlands : BookWorld Publications, 2001.
119p.
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projeto iniciado na Conleg, recontar a história legislativa de cada dispositivo do Código Civil 2 (só artigos são 2.046!) em parceria com Dr.
João Alberto Oliveira Lima, que, além de parceiro, foi meu professor
de XML, linguagem que precisava aprender para trabalhar a massa documental que tinha em mãos. Depois, passei a fazer parte da
equipe editorial da revista Senatus. Um dos fascículos mais marcantes foi o que comemorou os 50 anos do Senado Federal, em Brasília.
O ano de 2012 foi muito bom: além de concluir o livro Memória Legislativa do Código Civil, recebi duas honrarias:
1) Diploma de Honra ao Mérito Funcional, entregue pelo Senado
Federal, como reconhecimento pela excelência e destacada atuação nos serviços prestados; e 2) Moção de Louvor, oferecida pela
Câmara Legislativa do Distrito Federal, por relevantes serviços prestados ao Distrito Federal.
O ano seguinte trouxe outra grande alegria. O Dr. João Alberto
de Oliveira Lima me convidou para participar do projeto de pesquisa
da história da Constituição de 1988. O livro resultante, A gênese do
texto da Constituição de 1988 3, foi finalista do 56 o Prêmio Jabuti.
Em 2014, após 32 anos de serviço público, aposentei-me.
Como diria o poeta, tive alegrias, tive tristezas. Mas, acima de tudo,
tive e tenho orgulho de ser servidora do Senado Federal.
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PASSOS, Edilenice LIMA; João Alberto de Oliveira. Memória Legislativa do Código Civil. Brasília :
Senado Federal, 2012.

3

LIMA, João Alberto de Oliveira; PASSOS, Edilenice; NICOLA, João Rafael. A gênese do texto da
Constituição de 1988. Brasília, Senado Federal, 2013. 2v. (Finalista do 56o Prêmio Jabuti – 2014).
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“Aos olhos de hoje, parece
inacreditável a maneira artesanal
“” produzíamos um boletim
como
de notícias que era diariamente
entregue aos jornalistas...”

A MÁQUINA DE ESCREVER E A POESIA

EDSON LUIZ DE ALMEIDA 1

Quem se lembra da máquina de escrever?
Na versão elétrica, a mais moderna, a máquina de escrever era
nosso instrumento de trabalho quando cheguei ao Senado, em agosto
de 1991, aprovado no primeiro concurso público promovido pela Casa
para a contratação de jornalistas.
Depois de curto período produzindo matérias para o programa radiofônico A Voz do Brasil, sempre com o “auxílio luxuoso” da máquina de
escrever elétrica, tornei-me editor da Agência Senado de notícias. O então diretor, José do Carmo Andrade, convidou-me atendendo sugestões
1

Jornalista e documentarista

de colegas, que levaram em conta o fato de eu haver desempenhado
funções semelhantes em assessorias de imprensa e jornais, inclusive o
Correio Braziliense, O Popular e o Diário da Manhã, esses dois últimos de
Goiânia.
Aos olhos de hoje, parece inacreditável a maneira artesanal
como produzíamos um boletim de notícias que era diariamente entregue aos jornalistas que faziam a cobertura das atividades do Senado e
da Câmara dos Deputados e aos senadores. Trabalhávamos com papel,
tesoura e cola. Os repórteres da reestruturada Agência Senado redigiam
suas matérias, que nos eram entregues em papel formato A4. Para fazer
correções no texto, tínhamos que reescrever em outra página as partes
a serem modificadas, sempre com o cuidado de que tivessem tamanho
igual ao do texto original, recortávamos o papel com tesoura e colávamos sobre a matéria original. Todas as páginas do noticiário eram, então,
copiadas na máquina “Xerox”, grampeadas, encapadas e entregues em
mãos aos jornalistas e nos gabinetes dos senadores.
Aquele grupo de jornalistas que chegou ao Senado a partir de
1991 havia proposto ao comando da Casa a instituição de um complexo
de comunicação que incluísse jornal, rádio e TV. Foi assim que, em 1995,
nasceu o Jornal do Senado, impresso. A tarefa de editar o jornal foi confiada ao colega Djalba Lima, a mim e aos diagramadores Sérgio Luiz e
Wesley Carvalho, cedidos pela Gráfica. Djalba e eu recebemos do coordenador de Comunicação Social, Fernando Cesar Mesquita, uma única
recomendação: destacar mais as votações que os discursos. Em 3 de
maio de 1995, editamos um jornal piloto, com quatro páginas, para que
fosse debatido e aprimorado. Encaminhamos o projeto ao diretor Helival
Rios e fomos para casa. Para nossa surpresa, aquele piloto foi impresso
e circulou como o número 1 do Jornal do Senado.
Àquela altura, as máquinas de escrever haviam sido substituídas pelos computadores, mas o programa de edição ainda era bastante
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precário. As fotografias que sairiam no jornal no dia seguinte eram colocadas em uma caixa de sapato e levadas à noite, do Anexo 1, onde
trabalhávamos, para a Gráfica do Senado. No dia seguinte, a Gráfica as
devolvia na mesma caixa de sapatos. Com o tempo, claro, a tecnologia
evoluiu e a equipe do jornal cresceu.
Creio ser importante destacar que, em mais de 15 anos em que
Djalba e eu editamos o jornal, não houve uma interferência sequer do comando do Senado na linha editorial e nenhuma reclamação de senador
a respeito de conteúdo ou de edição de matéria. Faço esse registro com
satisfação pensando nos embates diários entre situação e oposição nas
comissões e no Plenário da Casa. Para mim, fica clara a isenção e imparcialidade com que a equipe produziu o jornal e sua contribuição à
democracia no Brasil.
Quando entregamos simbolicamente ao então presidente do
Senado, José Sarney, a edição número 3.000 do Jornal do Senado, fiz
questão de lhe dizer que a Casa jamais interviera na linha editorial do
jornal. Sarney se mostrou muito satisfeito com aquela observação e me
disse: “Que bom. Divulgue isso”.
Lembro-me com alegria do modo com que procuramos desempenhar nossas funções. Houve vezes em que passamos noites em claro
para poder registrar na edição do jornal daquele dia votações importantes
do Senado ou do Congresso que avançaram pela madrugada. Lembro-me, também, de nosso trabalho sem remuneração nos finais de semana
para colaborar na CPI do Orçamento.
Fui também um dos voluntários responsáveis pela implantação
do Projeto Cisne, programa de qualidade de vida do Senado, sob responsabilidade da Secretaria de Relações Públicas, dirigida pelo colega
Vinicius Becker. O Projeto Cisne ofereceu aulas de meditação e tai chi
chuan a servidores e parlamentares.
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Retornei por algum tempo à função de repórter da Agência
Senado, cobrindo, sobretudo, as sessões do Plenário. É muito interessante acompanhar o dia a dia dos debates e votações, observando de
perto a discussão de grandes temas, a atuação de brilhantes oradores,
senadores de elevada cultura e sabedoria política.
Mas o espaço em que me sentia mais confortável era a edição
e voltei ao Jornal do Senado, onde permaneci até o final de 2010. O jornal me deu espaço para fazer campanha em defesa do meio ambiente.
Criamos tira de quadrinhos com dicas para o consumo consciente da
água, assim como a seção semanal Ambiente Legal, com informações
sobre avanços na preservação ambiental.
Quando consegui transferência para o Núcleo de Documentários
da TV Senado (esta criada na gestão de José Sarney), produzi o documentário Lauro Campos, da série Grandes Personagens. Figura humana e política extraordinária, Lauro
Campos foi senador pelo Distrito
Federal. O documentário revelava,
inclusive, que Lauro fazia pipas para
se distrair e escrevia poemas, muitos dos quais deu à luz pela máquina de escrever.
Olhando em retrospecto, parece-me simbólico que as cenas finais de meu derradeiro trabalho no
Senado apresentem comovente poema de Lauro Campos:
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Entrega da edição de número 3.000 do Jornal do Senado para o então presidente José Sarney.

A levitação da poesia
Vi, esta noite,
em pesado pesadelo,
enforcarem o poeta negro
na África do Sul.
Perplexa, a multidão
branca, anã,
lá em baixo,
viu levitar
viu subir
viu crescer
o corpo do poeta negro.

Acima da multidão,
ondulando,
enforcado,
livre,
seu corpo escrevia
sua última poesia.
De sua morte, de sua
forca,
se elevavam sua vida, sua
força
sua eterna idade,
eternidade!

o espírito da poesia
e a alma da liberdade.
Era a ressurreição do
poeta negro
que falava aos carrascos
brancos
de todas as áfricas do sul
que os bothas brancos só
venceriam
no dia em que
conseguissem
enforcar também a
poesia.
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“...exercíamos a humanização,
“” de tornar o homem um ser
o ato
individualizado...”

UM PEDAÇO DE MINHA VIDA E O SENADO FEDERAL

ELIZABETH DOS REIS GUIMARÃES

Sou Beth, “a enfermeira”.
É assim mesmo que todos me chamavam e até hoje me chamam no Senado.
É uma honra estar aqui para falar um pouco dos anos vividos
como servidora, de 1982 até 2003, quando me aposentei. O Serviço
Médico ou Secretaria de Assistência Médica e Social (SAMS) foi minha morada, a que me dediquei, sempre cuidando de preservar e
respeitar padrões éticos, morais e culturais.
Como enfermeira, naturalmente, o meu material de trabalho, preocupação primeira em minhas funções, sempre foi o SER
HUMANO. E, como enfermeira do Senado, essa vocação profissional – e, posso dizer, também pessoal – esteve, da mesma forma,

voltada para servir à nossa instituição. Sendo assim, era como abordar uma obra de arte desde a sua concepção na mente do criador
até o lugar e o valor que ela adquire no mundo.
Lendo o livro A República, de Platão, aprendi que, exercendo
minha profissão, estava respeitando os interesses da cidade, desde o seu solo até os homens. Público, do latim publicu, relativo ou
pertencente ou destinado ao povo, à coletividade. Aberto a quaisquer pessoas, aquele conhecido de todos. Então cabia-me, provida
de inteligência e sensibilidade, atuar para curar e cuidar não apenas
de mim, mas principalmente do outro que me foi confiado e do ambiente que nos cercava.
No Senado, andava sempre com pressa, quase correndo entre o Serviço Médico, o prédio principal, Prodasen, Gráfica e o Setor
de Administração da 309 Sul, sem preferência ou restrição; nunca
me senti constrangida ou impedida porque tinha a alegria de ser
invariavelmente abordada com delicadeza. Engraçado que, por distração, ou porque todos me conheciam, acostumei-me a andar sem
crachá, coisa que só vim a fazer usualmente perto de me aposentar.
Quando o esquecia no carro, buscava-o e, ao voltar à portaria, ouvia
com prazer: “a senhora é a Beth, enfermeira”.
Sempre trabalhei além do meu horário. Chegava cedo e saía
tarde... Andava pelos corredores exercendo a enfermagem e, no caminho, ia parando, ouvindo, aconselhando e aguçando os sentidos,
na tentativa de conhecer, entender, como exerciam suas atividades
laborais e, principalmente, como era a vida dessas pessoas.
Buscava algo a me inspirar para propor mudanças em um
ambiente de trabalho, visto por todos como bastante árido, competitivo e polêmico, onde as mudanças econômicas, políticas, sociais
e culturais do País reverberavam e produziam alterações significativas na vida em sociedade.
120

Testemunhei e vivi com encanto e nem sempre entendendo
muito bem o aparecimento de novas tecnologias em diversas áreas
das nossas atividades, cada vez mais precisas e sofisticadas, e com
elas o surgimento de novos desafios e impasses a nos testar.
A saúde, sendo uma esfera da vida de homens e mulheres
em toda sua diversidade e singularidade, não permaneceu fora do
desenrolar das mudanças da sociedade nesse período. O processo
de transformação social é também o processo de transformação da
saúde, dos problemas sanitários e do meio ambiente. O feito mais
fantástico e que mais me marcou foi o encontro com as pessoas.
Fascinaram-me as parcerias com profissionais das mais diversas
áreas, desde aqueles com academicismo até aqueles com conhecimentos práticos e de vivência. “Dentro de uma proposta de crescimento é preciso, antes de tudo, estar disposto a acabar com a
inércia e substituí-la pela ação” (Anna Sharp).
E eu corri, dancei, cantei, estudei, pesquisei, obtive especializações, corri atrás do conhecimento a fim de conhecer o perfil de
saúde física e mental do corpo funcional do Senado Federal. Amando
Guimarães Rosa e fazendo de Grande Sertão Veredas o meu livro de
cabeceira, senti na pele que, “Com tudo isto existindo, tudo dá esperança; sempre um milagre é possível, o mundo se resolve..., mas se
não tem nada disto, há de a gente ficar perdido no vaivém: a vida é
burra”.
As parcerias sinceras e responsáveis eram formadas com
as minhas diretorias e chefias imediatas, com outras diretorias
e chefias de setores de toda a instituição. Formamos um núcleo
cujo foco éramos nós mesmos, aqueles que movem a instituição!
Encontrei no meu caminho pessoas tão fantásticas e especiais, em
quem até hoje me referencio, me sentindo afortunada de tê-las conhecido. A elas a minha singela homenagem neste texto. Sem elas
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eu não poderia e nem conseguiria mobilizar e formar equipes
afinadas e sensíveis ao valor do
Serviço Médico para realizar o
que “realizamos”. Aprendi muito
com CADA UM. “É um desafio:
nós diante das forças do bem e
do mal. Mas ouça bem: sei que
esta travessia só é possível e
mais leve se for junto de alguém.
Assim caminhar acompanhado é
melhor. Como não enxergar o outro que caminha do lado? Como
não ter Deus?’’ (Guimarães Rosa).
As parcerias salvavam as
atividades e o esforço do dia a
dia e ficava tudo mais leve. “Hoje
quero dar uma pausa na doideira
e preciso de seus ouvidos. Viver
seu é andar pelo sertão e colocar
o sertão no oco do coração da
gente. Viver torna, então, muito
perigoso, mas há de se a arriscar e levar adiante essa temível,
mas bela travessia do sertão da
alma...’’ (Guimarães Rosa).
Não eram incomuns os plantões nos terceiros turnos da instituição. Íamos aos setores para ministrar treinamentos pertinentes
e específicos a eles: vacinar, aferir pressão arterial, medir glicemia,
colesterol. Em altas horas da noite, aconteciam cursos de prevenção da dependência química, de acidentes, de doenças relacionadas
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ao trabalho, treinamento em primeiros socorros, prevenção e
combate a incêndio, noções e
atitudes voltadas para a acessibilidade e sustentabilidade ambiental. Buscávamos melhorias
físicas, emocionais e mentais
para o ambiente laboral, vencer
a inércia, superar preconceitos
entre funcionários da instituição
e terceirizados ou prestadores
de serviços. No mínimo, procurávamos minimizar a situação
dos parceiros terceirizados, nem
sempre tratados como deveriam
por outros colegas e pelas empresas, normatizar e promover
treinamentos para gestores, bem
como prevenir a ocorrência de
tratamento desrespeitoso ou discriminatório nas relações hierárquicas, de maneira a garantir o
respeito a preceitos éticos.
E exercíamos a humanização, o ato de tornar o homem
um ser individualizado, com suas
necessidades e desejos que variam e se multiplicam, pois, do nascimento à morte, a vida humana depende das relações interpessoais. Encontrávamos tempo para receber cada um, ouvir, conhecer
as condições de saúde e de trabalho dos funcionários, servidores,
estagiários e terceirizados. Logo percebeu-se um ambiente com
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sentimento de segurança, afetividade, cordialidade e confiança. As
diretorias e chefias eram elo entre as autoridades e o corpo técnico
e administrativo de nossa instituição.
Claro que nem tudo eram flores... Passamos sempre por fases, algumas mais difíceis, outras nem tanto, mas sempre tive em
mente que “o esforço é grande e o homem é pequeno. Deus quer, o
homem sonha, a obra nasce” (Fernando Pessoa). Com certeza, por
meio das parcerias fortalecidas, conseguimos salvar vidas, educar
indivíduos, economizar recursos financeiros, pessoais e materiais.
Formaram-se comissões de trabalho com diretores e servidores arregaçando as mangas para atividades além de sua carga horária,
e vimos, maravilhados, espaços físicos sendo abertos, rampas tornando-se rebaixadas, banheiros, elevadores e corrimões adaptados
para a melhoria da acessibilidade. Desenvolveu-se o conceito de
corrente de sobrevida, que nada mais era que uma série ordenada e encadeada de medidas que deveriam ser habilitadas para o
uso de desfibriladores externos automáticos ao público não médico
com treinamento pessoal mínimo, como, por exemplo, através de
demonstrações de funcionamento. Pranchas de primeiros socorros
e os referidos desfibriladores foram colocados nas principais paredes da instituição.
O Programa Senado Verde estava tomando corpo voltado
para a sustentabilidade ambiental. O viveiro foi construído, sementeiras surgiram e flores foram ali plantadas e distribuídas em alguns
eventos. Fizemos arte com belíssimas exposições educativas com
fornecimento de informações, orientações e esclarecimentos sobre
a maravilhosa viagem que é a do cuidar do homem globalizando indivíduo e meio ambiente.
Querem saber sobre meus amores? Vivia em estado de
paixão permanente... amei a todos... lembro-me e são espíritos
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abençoados... guardo-os bem fechadinhos aqui do lado esquerdo do
peito. E, por medo de deixar algum de fora, citarei pequenos fatos
sobre alguns deles. Eles me deixaram marcas de afeto, aprendizado,
alegrias, desespero, dores e tristezas. Eu amadureci. “Se tu queres
ver a imensidão do céu e mar, refletindo a prismatização da luz solar, rasga o coração, vem se debruçar, sobre a imensidão do meu
pensar...” (autoria de Catulo da Paixão Cearense e música de Villa
Lobos).
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Foram meus amores todas as crianças e adolescentes que
cuidei, orientei e hoje são adultos saudáveis. Ainda os vejo pela janela da enfermaria. Conseguimos restituir-lhes a vida. Havia aqueles
que dormiam em cima das máquinas e os que se apaixonavam e não
eram correspondidos... um lamento e muitas lágrimas e tristezas.
Não esqueço e talvez alguns se lembrem dos colegas que morreram
assassinados. Tantos se foram em desastres... Parece-me que vários não gostavam da vida e colocaram um ponto-final no silêncio
da noite ou das manhãs mais frias... voavam para outros mundos!
A dependência química me tirou muitos pacientes. Ficou marcado
na memória também o senhor que, sem nenhuma chance de sobreviver, tocava com emoção o seu violão. E aquele que, em seus delírios, convivendo com uma doença mental grave, vivia repetindo: sou
como o sol, perfeito no meu jeito de agir e no cumprimento do dever.
Quantos Joãos e Marias foram levados presos na frente dos filhos
pelos motivos mais diversos... Havia os mais sensíveis e amorosos,
gratos, que me traziam doces, geleias e queijos de suas terras natais
e flores, algumas delas do campo.
E os senadores? Os respeitáveis e admiráveis senhores que
dedicavam suas vidas à causa pública e política. Senadores que tinham o dom de emocionar e encantar todas as vezes que subiam à
tribuna. Suas vozes moduladas discorriam sintetizando os maiores
problemas do País. E como cutucavam os outros colegas: “estamos
à frente e representamos milhões de brasileiros, não podemos errar!”. Um, de tão velhinho, não sabia dar o endereço residencial para
irmos atendê-lo. Dedicou-me um livro que escreveu, belíssimo: Por
Amor a Roma. Percorri, com suas descrições minuciosas e cheias de
poesias, as ruas, vielas, fontes, monumentos, catedrais e teatros da
“cidade eterna”.
Também vivi momentos de pura alegria: casamentos, nascimentos, aniversários, encontros e noivados.
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E os amores que aprendi a nutrir pelos grupos? Em cada dia
da semana, reuníamos os profissionais de áreas específicas com os
portadores de doenças crônicas ou degenerativas. Eram diabéticos,
hipertensos, obesos, dependentes químicos, cancerosos e usuários
de medicações específicas para prevenção de doenças. Passei a viver muito de perto a vida das pessoas. Era natural ir ao cemitério
quando alguém morria, assim como ir às festas das famílias.
As parcerias caminhavam como em Guimarães Rosa: “com
o máximo de Diadorins, com Miguelão, Miguelim, Augusto Matraca,
com Pingo de ouro, aquela cachorrinha bondosa e pertencida de ninguém. Caminhar buscado e construído na dor, na labuta, mas também no riso, na busca, no encontro do sagrado e no desfrute do
mundano”.
Engendrar parcerias me deixou ser quem eu escolhi ser. E,
sempre, Guimarães a ensinar: “Todo caminho da gente é resvaloso.
Mas também, cair não prejudica muito – a gente levanta, a gente
sobe, a gente volta e resolve! O que ela quer da gente é coragem e
amizade!”.
Não poderia deixar de citar minha participação no Coral do
Senado. Uma parceria que perdura, leva e eleva o nome da instituição mundo afora. O Coral foi criado em 1996, promovendo uma interação fraterna e cultural no ambiente de trabalho. Aqui, mais uma
vez, as parcerias se fizeram presentes e a atividade do canto vai
humanizando e sensibilizando a todos.
Agradeço de coração o convite a mim formulado pelas entidades desse projeto: Senado Federal, Assisefe e Sindilegis. Parabenizo
a todos.
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“Sempre considerei que o Senado
mereceria
ter
uma
projeção
internacional de grande alcance”

“NOVA REPÚBLICA”

ESTEVÃO CHAVES DE REZENDE MARTINS

“Nova República” (1985-1998): uma vivência no Senado
Anos marcantes na história contemporânea do Brasil atingem
inelutavelmente o quotidiano de qualquer pessoa. 1985 foi um ano
de grande impacto na vida brasileira. A transição política, que começara em 1979, culmina com a eleição de Tancredo Neves no colégio
eleitoral, em 15 de janeiro de 1985, e se desenvolve ao longo do ano,
notadamente com a promulgação da Emenda Constitucional n o 26,
de 27 de novembro de 1985, que convoca a eleição da Assembleia
Nacional Constituinte nas eleições gerais de 1986. Dois meses depois da eleição de Tancredo Neves, tomei posse na então Assessoria
do Senado Federal, aprovado em árduo concurso público realizado
durante praticamente todo o ano de 1984. Mais adiante o órgão, no

curso de reforma administrativa,
passou a chamar-se Consultoria
Legislativa. O Senado, como a
Câmara, defrontava-se com um
turbilhão político, em que a sociedade brasileira depositava esperanças de redenção e de renascimento democrático na esteira da
redemocratização por meio da
Assembleia Nacional Constituinte
a ser eleita em 1986. A Assessoria
do Senado precisou ser adaptada aos novos tempos, pois recebera um reforço notável de 75
concursados. Uma das minhas
primeiras missões foi a de ajudar a redesenhar a organização
da Assessoria, pela criação dos
“núcleos temáticos”, que agrupassem os colegas por perfis e
competências e contribuíssem
para a consolidação da qualidade do assessoramento aos senadores, de forma institucional.
O tema “ciência e tecnologia”
formou um núcleo, a que passei
a pertencer. Essa iniciativa demonstrou como o Senado reagiu
adequada e tempestivamente às
alterações na estrutura governamental brasileira, que acabara
de criar o Ministério da Ciência e
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Tecnologia e que se confrontava com uma realidade brasileira em
rápida mutação, incluídas as questões ambientais. Logo em seguida, uma tarefa cometida pela Comissão de Constituição e Justiça
levou a organizar a primeira das maiores consultas públicas realizadas no País: a coleta de sugestões dos cidadãos pelo País afora,
destinadas ao exame da futura Constituinte. O Senado se colocou
assim à frente do que se convencionou depois chamar de “redes
sociais”, auscultando a voz do povo. Iniciou-se com essa consulta
uma experiência altamente produtiva de colaboração com o pessoal
do Prodasen – com o qual pude trabalhar grandemente até o fim de
minha carreira no Senado. Importa ter presente que, com a reforma política, o Senado passou a ter uma diversidade de representação partidária que, durante praticamente 20 anos, desconhecia. Sua
composição passou igualmente por incremento: de 69 senadores
em 1982, passou a 72 em 1986 e a 81 em 1990. Na década de 2010,
a fragmentação partidária acentuada tornou o entendimento político, a negociação partidária e o processo legislativo mais difíceis,
trabalhosos e incertos.
Com a instalação da Constituinte em 1 o de fevereiro de 1987,
os assessores/consultores foram designados para trabalhar, em
conjunto com colegas da Câmara, junto às 8 comissões temáticas
(divididas em 24 subcomissões) da assembleia. Uma experiência
ímpar, de inegável relevância para a Casa e para o País, esteada na
cooperação próxima e intensa entre Senado e Câmara. Designado
para a Comissão de Organização do Estado, cujo relator foi o senador José Richa, passei a acompanhar, primeiramente, a subcomissão
do Distrito Federal e Territórios, e depois os trabalhos da Comissão,
encarregado – com outros colegas – de redigir o anteprojeto síntese
com base nos relatórios das subcomissões. Levada a cabo tal tarefa,
a movimentação política na Constituinte contribuiu para o surgimento de um grupo suprapartidário de parlamentares, conhecido como
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“grupo dos 32”, de que fazia parte o senador Richa, que me convocou para assessorar o grupo. Uma vivência extraordinária, pois esse
grupo elaborou, durante meses, com base nos relatórios das comissões, um anteprojeto próprio de Constituição, em paralelo à discussão formal da Assembleia, algo enredada nas tensões políticas na
passagem de 1987 a 1988, em torno do assim chamado “Centrão”.
O grupo dos 32 foi muito ativo e absorveu a mim e a alguns colegas
até a instalação da Comissão de Sistematização. Nesse momento,
o presidente da Assembleia, deputado Ulysses Guimarães, regente
da sinfonia política da Constituinte, com a anuência do presidente
do Senado, senador Humberto Lucena, convocou-me a comparecer
ao Instituto Israel Pinheiro. Nova missão foi-me confiada: coordenar,
com um colega da Câmara (Antônio Carlos Pojo do Rêgo), a assessoria do deputado Bernardo Cabral, relator da Constituição (depois
senador, 1995-2003). Pojo e eu participamos de uma atividade intensa, em que Senado e Câmara desempenharam com empenho
seu papel de instituições republicanas do Brasil. O ritmo de debates,
negociações políticas, entendimentos partidários, aproximação entre grupos, audiências com a sociedade civil, deliberações da relatoria, da comissão, do plenário constituíram o quotidiano acelerado
e ininterrupto dos parlamentares e de nós, seus assessores diretos,
até o final do processo. Não raro noite adentro e, às vezes, por dias
consecutivos.
Com a promulgação da Constituição em 5 de outubro de 1988,
retornei à Consultoria Legislativa, para participar dos estudos preparatórios da “legislação complementar”, já que a nova Carta Magna
exigia cuidadoso exame da legislação existente ou requerida, para
eventualmente qualificar sua recepção ou revogação ou ainda listar as novas necessidades. Fui chamado em seguida pelo senador
Nelson Carneiro, presidente do Senado entre 1989 e 1991, para integrar a assessoria do gabinete da Presidência, onde estive até junho
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de 1989. Com o advento do governo Collor em 1990, o deputado
Bernardo Cabral foi nomeado ministro da Justiça. Decidiu convidar
seus dois assessores da Constituinte para integrar sua equipe. O
presidente Nelson Carneiro generosamente autorizou minha cessão
ao Planalto, e fui nomeado diretor de Acompanhamento Legislativo
do MJ. Poucos meses depois, com o colega Antônio Carlos Pojo do
Rêgo transferido para a chefia de gabinete do ministro, fui nomeado
secretário federal de Assuntos Legislativos. Minha formação pessoal, com a vivência e a experiência propiciadas pelo Senado e pela
Constituinte, explicam a confiança em mim depositada nessas ocasiões, que incluíam cuidar da interação com o Congresso Nacional e
com as assessorias parlamentares da Esplanada e de outros órgãos
do Executivo. Em outubro de 1990 assume o Ministério da Justiça o
senador Jarbas Passarinho. Conhecedor de meu percurso na Casa,
insistiu o senador e ministro que eu permanecesse no exercício de
minhas atividades no MJ. Em 2 de abril de 1992, quando o ministro retornou ao Senado, fiz questão de reassumir minhas funções
na Casa. Quase de imediato fui convocado para atuar na CPMI
“Esquema PC Farias” (RQN 52/1992) e nela trabalhei até a votação
do relatório final em 26 de agosto de 1992. O impacto do relatório
e suas consequências no cenário político brasileiro foram fortes e
trouxeram uma reviravolta inédita na condução pública do Estado,
com um protagonismo parlamentar até então somente vivido na
Constituinte. Mal havia retornado à Consultoria Legislativa quando
o senador Maurício Corrêa, designado ministro da Justiça pelo presidente Itamar Franco, convida o diretor do órgão, Théo Pereira da
Silva, para ser o secretário-executivo do MJ. Levei então ao meu
diretor as informações que, pensei, poderiam ser-lhe úteis no cargo
que ia assumir. Poucos dias depois recebi o convite para ser o secretário-geral de Administração do MJ, em parceria com o ministro
Maurício Corrêa e com o Dr. Théo. Cerca de um ano mais tarde, a
secretária-geral da Mesa do Senado, Dra. Sara Figueiredo, solicitou
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ao presidente Humberto Lucena autorização para convidar-me a ser
o diretor da Subsecretaria de Coordenação Legislativa do Senado.
O horizonte de expectativa da secretária-geral para comigo era a
revisão constitucional prevista no art. 3 o do ADCT, que deveria começar no 5 o aniversário da Constituição. A rotina da Coordenação
Legislativa do Senado estava nas excelentes mãos dos experimentados colegas do órgão. Obtido o acordo do ministro Maurício Corrêa,
voltei ao Senado para assessorar a secretária-geral e o presidente
nas atividades da revisão. Entre outubro e dezembro de 1993 funcionou ademais outra momentosa comissão de inquérito: a “CPI dos
Anões do Orçamento”, para cujas atividades fui igualmente chamado
a contribuir. Fiquei no cargo de diretor até o fim do mandato do presidente Humberto Lucena, em 31 de janeiro de 1995. Apresentei-me
incontinenti à consultora-geral legislativa, Dra. Herzeleide Oliveira,
para retornar a minhas funções de consultor. Ainda em fevereiro,
no entanto, o presidente José Sarney promoveu um remanejamento
nas diretorias da Casa e designou a Dra. Herzeleide F. de Oliveira,
advogada-geral do Senado, e a mim, consultor-geral legislativo.
Malgrado certa hesitação em assumir mais essa missão, pois vinha
de uma série de encargos muito intensivos, o presidente insistiu que
eu cumprisse a missão, dizendo-me pessoalmente: “Já está nomeado, agora é arregaçar as mangas”. E assim se fez. Contribuir para
otimizar o funcionamento da Consultoria Legislativa, em compasso
com a atividade legiferante da Casa, sua modernização administrativa e sua acelerada informatização foi o programa de minhas atividades. A Consultoria Legislativa participou intensamente da criação do
Jornal do Senado, da Rádio e da TV Senado, em tempos de discussão
de comunicação social, monopólio estatal de radiodifusão e muitos
outros temas candentes. Fui mantido no cargo de consultor-geral
legislativo pelo recém-eleito presidente do Senado, senador Antônio
Carlos Magalhães, em 3 de fevereiro de 1997. Por motivos familiares
inarredáveis, pedi minha dispensa desse cargo ao final do primeiro
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semestre de 1998, o que me foi concedido pelo presidente concomitantemente com minha aposentadoria,
em 31 de julho de 1998. Procurei – ao longo dos anos
em que atuei na Casa – ajudar também na política
de formação contínua dos funcionários do Senado,
em particular no Cefal e no Cedesen, que se tornou
em seguida o Instituto Legislativo Brasileiro. Sempre
considerei que o Senado mereceria ter uma projeção
internacional de grande alcance, pelo que busquei fomentar a participação em organismos internacionais
como a União Parlamentar Internacional, a Comissão
Internacional de História dos Parlamentos ou ainda
a Associação Internacional dos Diretores-Gerais e
Secretários-Gerais de Parlamentos.
Antes de ingressar no Senado já era professor
na Universidade de Brasília, desde 1977. Continuei a
exercer o magistério em tempo parcial durante meus
14 anos de Senado e retornei à UnB em dedicação
exclusiva em 1999. A experiência cruzada do mister
acadêmico com a escola de vida política e técnica
propiciada pelo Senado Federal foi de tal valia que minha prática profissional enriqueceu-se sobremaneira.
Trineto de senador do Império entre 1826 e
1856 (Marquês de Valença, 1777-1856), que presidiu
a Casa em 1841 e fora ministro da Justiça em 1827,
e de cujo nome sou herdeiro, sempre senti-me “em
casa” no Senado. O Senado Federal é parte integrante essencial da organização estatal brasileira e, em
princípio, dá corpo à coluna mestra da federação no
plano nacional.
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“”
“Restou o sentimento de satisfação
e gratidão ao Senado, que tanto investe
e prestigia seus talentos humanos.”

A GRATIDÃO PERMANECE

FLORIAN AUGUSTO COUTINHO MADRUGA

O COMEÇO
Cheguei à Gráfica do Senado em outubro de 1973, que, àquela
época, se chamava Serviços Gráficos do Senado Federal, contratado
como revisor de textos, para trabalhar exclusivamente no terceiro
turno, que iniciava às 19 horas e só se encerrava quando a Ordem
do Dia e os “avulsos” estavam impressos na expedição. Isso ocorria,
diariamente, entre 4 e 5 horas da madrugada.
A Gráfica funcionava 24 horas, ininterruptamente, em 3 turnos, e imprimia, além dos diários do Senado, da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional, todos os projetos de lei apresentados pelos parlamentares, a Ordem do Dia das sessões, relatórios de

comissões, os anais, as publicações dos senadores e dos deputados, a Revista de Informação Legislativa e todos os impressos de
expediente dos gabinetes parlamentares e dos órgãos de estrutura
administrativa da Casa.
Só existia, até então, o sistema tipográfico, formado por
compositoras-linotipo, paginação a quente, diagramação, revisão,
impressão e acabamento. Era um trabalho altamente insalubre, praticamente artesanal, o que exigia muita concentração dos profissionais. Frise-se que a Gráfica possuía profissionais altamente competentes em toda a área gráfica, recrutados nas melhores empresas
do mercado gráfico e sempre submetidos a provas e testes para a
contratação.
A revisão de textos era feita por duplas. Uma pessoa lia a matéria composta, a outra acompanhava pelo original. Essa operação se
repetia tantas vezes quantas fossem necessárias até que o texto estivesse totalmente “limpo” para impressão. Nós tínhamos consciência
de que o trabalho que fazíamos era de suma importância para o Poder
Legislativo e, por conseguinte, para o País. Daí a entrega na execução
das tarefas com responsabilidade e compromisso com o Senado.
MUDANÇAS DE TECNOLOGIA
Na década de 80 ocorreu mudança radical no sistema gráfico,
com a transposição da linotipia para a composição a frio, que seria
a era pré-computador, bem como a impressão offset substituindo as
impressoras tipográficas.
O Senado sempre investiu no que havia de mais moderno em
equipamentos, e a Gráfica sempre foi bem suprida nesse quesito.
Além de ter um quadro de técnicos gráficos de escol, a Administração
adquiria o que havia de mais moderno no mercado gráfico, sempre
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com o objetivo de atender prontamente as necessidades de impressão gráfica, de forma ágil e com qualidade, do Senado Federal. Nessa época comecei minha carreira funcional de chefia, ocupando o
primeiro cargo comissionado: encarregado da Revisão.
Começava a caminhada das mil léguas.
JORNAL TRAÇO DE UNIÃO
Em 1982, a Diretoria da Gráfica decidiu investir no seu quadro
de recursos humanos, colocando como prioridade a valorização do
servidor gráfico. Várias ações foram desenvolvidas, como a implantação do 1o Plano Diretor do Órgão, com o Plano de Classificação de
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Empregos, melhores condições de instalações físicas e ambientais
e a criação do Jornal Traço de União, para divulgar as atividades da
Gráfica, humanizando o ambiente de trabalho e, principalmente, focalizando o servidor gráfico como profissional e ser humano.
Durante toda a existência do jornal, que foi de 1982 a 1984,
fui seu editor e responsável pela coluna Perfil Grafiano, que mostrava
o lado humano do servidor. De encarregado da Seção de Revisão fui
promovido a chefe.
A CONSTITUINTE
Esse foi um dos períodos mais importantes da minha vida
profissional na Gráfica. O Prodasen e a Gráfica, que na época já se
chamava Centro Gráfico do Senado Federal e era órgão supervisionado, com autonomia administrativa e financeira, teve papel relevante
durante todo o trabalho de construção da nova Constituição brasileira. Trabalhava-se 24 horas sem parar. Chegavam os relatórios diários
do Prodasen e a Gráfica tinha que imprimir, com urgência, para o
debate no dia seguinte nas comissões temáticas. Havia consciência dos servidores da importância dessa missão, e nós a cumprimos
com muito zelo e dedicação.
No dia 5 de outubro de 1988 entregamos para todo o País
mais de 200 mil exemplares da Constituição Cidadã impressos. Nesse tempo fui chefe de gabinete da Diretoria Executiva e diretor adjunto da Gráfica.
SERVIÇO DE IMPRESSÃO EM BRAILLE
Após a promulgação da Constituição Cidadã, surgiu a ideia
de se criar na Gráfica um serviço de impressão que atendesse aos
milhares de cidadãos portadores de deficiência visual.
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Recordo essa incumbência como uma nobre missão. Aproximadamente em seis meses, a Gráfica inaugurava o Serviço de Impressão em Braille, imprimindo a Constituição brasileira, sendo a
única gráfica do Poder Legislativo brasileiro a executar esse serviço,
entregando a todas as instituições de pessoas portadoras de deficiência visual do País obras impressas em Braille, editando, hoje, mais
de 160 títulos.
É um trabalho dignificante, que honra a todos que trabalham
nesse órgão do Senado Federal. Nessa época a Gráfica já se chamava Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal e eu ocupava o cargo de diretor de Apoio Operacional.
O “SENADINHO”
Em 2000 recebi a determinação de cumprir a missão mais
difícil da minha carreira funcional. Desde a transferência da capital
para Brasília, em 1960, o Senado manteve no Rio de Janeiro uma
representação, com dezenas de servidores para atender as necessidades da Casa na antiga capital. Funcionava no prédio do Ministério das Relações Exteriores e tinha estrutura administrativa com
vários setores e serviços, inclusive gabinetes senatoriais. Daí o nome
“Senadinho”.
Várias tentativas ao longo dos anos para transferir pessoal
e patrimônio para Brasília tornaram-se infrutíferas. A determinação
que recebi era de encerrar os contratos, despachar para Brasília móveis, documentos e viaturas e convocar os servidores para, num prazo de 30 dias, se apresentarem na Secretaria de Recursos Humanos
em Brasília, para lotação, e devolução das instalações físicas ao Itamaraty. Assim foi feito e cumprido.
Uma árdua missão.
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INSTITUTO LEGISLATIVO BRASILEIRO
Depois de 28 anos ininterruptos trabalhando na Gráfica, fui designado, em 2001, para ser diretor executivo do Instituto Legislativo
Brasileiro, a Escola de Governo do Senado Federal. Experiência fascinante trabalhar com educação, capacitação, treinamento, cultura.
Durante 6 anos, o ILB transformou-se numa usina de produção de cursos, presenciais e a distância, programas televisivos, de
conteúdo para o rádio, de parcerias com órgãos da Administração
Pública, com universidades, tendo sempre como foco os servidores
da Casa. Foi implantado um programa de alfabetização para adultos,
sendo alfabetizadas mais de uma centena de funcionários terceirizados do Senado. Mais uma vez o Senado inovou, criando a Universidade do Legislativo Brasileiro – Unilegis, única no mundo, para formar
administradores para as casas legislativas do Brasil. Foram 6 anos
em que o ILB e Unilegis se tornaram a vitrine do Senado.
CONSELHO DE ÉTICA – CHEFIA DE GABINETE DA PRESIDÊNCIA
Em 2007, deixei a direção do ILB/Unilegis e assumi a direção
do Conselho de Ética do Senado. Pela primeira vez, após tantos anos,
fui desempenhar atividade na área legislativa, num órgão da estrutura administrativa da Secretaria-Geral da Mesa. Após alguns meses
fui convidado para a chefia de gabinete da Presidência da Casa, onde
fiquei até meados de 2008, num período em que o Senado começou
a passar por transformações bastante positivas.
O RETORNO À GRÁFICA
Foi em 2009. Fui designado para diretor executivo da Secretaria Especial de Editoração e Publicações do Senado Federal com duas
missões específicas: coordenar a participação do Senado em feiras de
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livros de todo o Brasil, divulgando
as publicações de legislação e do
Conselho Editorial, além das editadas em Braille, e implantar um
projeto de racionalização administrativa, na Gráfica, passando para
administração da Diretoria-Geral
todas as atividades-meio desenvolvidas pela Gráfica.
As duas missões foram
executadas com pleno êxito.
O projeto mais ambicioso,
no entanto, foi implementar, em 2014/15, a transformação da Gráfica
do Senado em Gráfica Digital. Graças ao empenho, dedicação, esforço
e profissionalismo dos seus servidores, e com o apoio e autorização
da Presidência do Senado, a Gráfica avançou mais ainda na sua modernização e hoje seu parque gráfico de pré-impressão e impressão é
digital, o que torna mais ágil, além da eficiência, a demanda da Casa,
mantendo a Gráfica no topo de satisfação dos seus clientes.
Em dezembro de 2016, concluí a caminhada das mil léguas
com a aposentadoria, depois de 43 anos de atividades profissionais
incessantes.
Restou o sentimento de satisfação e gratidão ao Senado, que
tanto investe e prestigia seus talentos humanos.
Uma verdadeira Escola de Democracia.
Hoje, continuo no Senado, como servidor voluntário. A gratidão
permanece.
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“... levo a gratidão que tenho de
“”
ter vivido
e ilustrado tantas histórias
incríveis deste país...”

DEPOIMENTO DE GAETANO RÉ

GAETANO RÉ

Sou um viajante do mundo. Meu sotaque ainda carregado
não nega. Ele é, aliás, uma boa forma de sempre começar uma conversa. Nascido na Itália, fui levado ainda bebê por meus pais para a
belíssima Buenos Aires (Argentina), onde vivi até os 22 anos e tive a
oportunidade de vivenciar meus primeiros encontros profissionais.
Jovem e sem saber que rumo seguir, pensei em aproveitar
minha paixão pelo desenho e pela arte e procurei uma escola especializada na área. Lembro-me de ter buscado algo mais clássico,
mas desisti. Após um rigoroso exame de ingresso, iniciei o curso
de Publicidade na conceituada Escola Técnica Raggio, por cinco
anos. Ao final dos anos 60, formei-me em Publicidade. Tudo o que

viveria dali em diante me ajudaria a, mais tarde, levar uma vivência
do mercado para o Senado Federal e criar campanhas que mostrariam que há uma forma muito interessante de se fazer comunicação
institucional.
Trabalhei na editora Abril, em renomadas agências de publicidade e, posteriormente, na Errehache Studio Publicitario, como sócio-proprietário. Foi então que conheci Silvia, minha paixão até hoje.
Dois meses depois de nos conhecermos eu estava dentro de
um carro, dirigindo de Buenos Aires para Brasília. Troquei uma capital por outra. Imagine só viajar tantos quilômetros assim, naquelas
estradas! Foi uma aventura.
Na época, tive empresas especializadas na venda de discos
e, assim, conheci muita gente. O Paulo Santos, que na época era desenhista no Senado, avisou-me que logo abriria uma vaga no órgão.
Jamais pensei em trabalhar lá, mas, como fiquei frustrado na vida
comercial, decidi investir nesse caminho.
No dia 1 o de dezembro de 1973 fui contratado oficialmente pelo Senado, após análises e entrevistas. Uma oportunidade que
mudou a minha vida, por me permitir fazer o que realmente gosto.
Lembro que, quando cheguei, os desenhistas sempre faziam
três opções de capas para que os autores – muitas vezes senadores – escolhessem. Eu me sentei e fiz apenas uma. Fui chamado ao
gabinete de um senador que estranhou e perguntou: “Onde estão as
duas outras opções?”
Eu disse: “Não há outras opções!”
Expliquei para ele que li o conteúdo e apresentei aquilo que
acreditava ir ao encontro do que o trabalho deveria expressar e, caso
não estivesse de acordo, poderia apresentar outra opção, baseada
em informações relevantes para o tema. Convencido, ele aprovou.
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Fazia mais sentido dedicar-me bem a apresentar um bom trabalho
do que dividir essa energia em três opções – ao menos para mim.
A elaboração da Constituição – fevereiro de 1987 a outubro
de 1988 – também foi uma época marcante para todos que estiveram lá. Comigo não foi diferente. Fui convocado para fazer as ilustrações e charges para o semanal Jornal da Constituinte, de circulação nacional.
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Em 2008, em celebração aos 20 anos da promulgação da
Carta, o Senado realizou uma exposição com charges publicadas
em grandes jornais dessa época, chamada Salão de Humor da
Constituinte. Fui um dos homenageados, junto a outros chargistas
famosos que participaram. Foram 40 telas de ilustrações de grandes artistas brasileiros como Chico Caruso, Henfil, Jimmy Scott, Luiz
Miguel Paiva, Paulo Caruso, Elisabeth, Ique, Rocha, Glauco, Goldman,
Gougon, Hilde, Kacio, Lan, Lopes, M. Guilherme, Oscar e Spacca.
O Senado lançou outra exposição com ilustrações de minha
autoria no período. O resultado de ambas as mostras foi publicado
em um livro com artes que tratavam do processo e que circularam
em jornais por todo o País. As ilustrações foram inspiradas nos títulos de matérias como: “Criar partido político será fácil, livre e sem
burocracia”; “Todo direito ao cidadão”; “Esporte faz pontos na nova
Carta”; “Força jovem tenta abrir seu caminho”; “Segurança do trabalho”; e “Defesa do consumidor”.
Ainda em 2008, o senador Heráclito Fortes me confiou a presidência da Comissão Curadora de Arte, oportunidade que tivemos
para fazer diversas exposições, convidando artistas de vários estados, mantendo exposições quinzenais.
Foi então que, em 2010, percebi que precisava abrir vagas
para novos talentos, para outros profissionais terem a oportunidade
que eu tive. Aposentei-me e hoje dedico meu tempo para a minha
família e para a restauração de carros antigos e modelismo em escala. Ainda continuo meus desenhos e projetos, mas sigo orgulhoso
do que fiz no Senado Federal. Conheci pessoas incríveis e muito
abertas para a inovação, o que é de extrema importância na área de
comunicação. Ainda sou um viajante do mundo: sigo meu caminho
e, nas malas, levo a gratidão que tenho de ter vivido e ilustrado tantas histórias incríveis deste país que eu amo, chamado Brasil.
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“...deixo aqui registrado o
“”
meu sentimento de dever

cumprido....”

RELATO DE HERALDO DE ABREU COUTINHO
HERALDO DE ABREU COUTINHO

Meu nome é Heraldo de Abreu Coutinho, nasci no Rio de Janeiro em 17 de dezembro de 1930.
Vim para Brasília, no ano de 1958, pela companhia americana
RCA Victor Radio S.A, na qual trabalhava para instalar os equipamentos eletrônicos para inauguração da nova capital.
A RCA foi a empresa vencedora da licitação, junto à Novacap,
para fornecer e instalar os equipamentos eletrônicos para inauguração de Brasília em 21 de abril de 1960. Três equipes foram enviadas,
compostas por engenheiros e técnicos, para efetuar os trabalhos de
micro-ondas, rádio, TV e sonorização. Eu pertencia à de sonorização. Iniciei as instalações do Congresso Nacional pela Câmara dos
Deputados, tendo em vista que a solenidade de inauguração seria
naquele local. Sonorizamos o Plenário e toda a Casa, inclusive a Taquigrafia e o Comitê de Imprensa.

Cabe ressaltar que as instalações e sonorização, tanto da
Câmara como do Senado, ficaram prontas e foram entregues para a
inauguração em 21 de abril de 1960.
Após a inauguração de Brasília, começaram os trabalhos legislativos, e aí foram surgindo as dificuldades. O Senado não tinha
funcionários habilitados para manutenção do sistema eletrônico
e, por esse motivo, fui chamado pelo então diretor-geral do Senado, Evandro Viana, para dar cobertura necessária a esse serviço,
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atendendo toda a Casa. Eu ainda trabalhava para a RCA, estava cumprindo o período de dois anos de garantia dos equipamentos instalados, então tive que dar conhecimento da situação para a companhia
à qual pertencia. Eles autorizaram que eu desse cobertura durante
o período da garantia. Foi desse modo que comecei a trabalhar no
Senado Federal.
Como eu não era remunerado pelo Senado, o então presidente, Auro de Moura Andrade, determinou ao diretor-geral que contratasse, em regime pró-labore, os meus serviços. Durante esse período, organizei os serviços de operação e manutenção eletrônica do
Senado, dando treinamento aos novos funcionários para trabalhar
na área.
Nessa época, minha situação funcional era confortável, recebia um excelente salário pela RCA e o pró-labore do Senado.
Coincidentemente, com o término da garantia, a RCA encerrou seus trabalhos no Brasil em decorrência de uma lei do deputado
Celso Brant, que proibia remessa de lucros de companhias estrangeiras para o exterior.
Com o encerramento da RCA no Brasil, fiquei desempregado,
e o Senado, que já vinha tentando me admitir como funcionário, me
efetivou. Em 1962, passei a ser funcionário estatutário do Senado
Federal e, em 1o de setembro de 1973, fui nomeado diretor permanente da Subsecretaria Técnica de Operações e Manutenção Eletrônica, na presidência do senador Petrônio Portella.
No início, na gestão do presidente Moura Andrade, o fato
mais relevante em relação ao meu trabalho foi a criação da Radiodifusão, o primeiro meio de divulgação dos trabalhos dos senadores
por meio da Voz do Brasil, cujo projeto, execução, equipamentos,
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manutenção e transmissão eram da minha responsabilidade e a de
divulgação pelos jornalistas.
As primeiras gravações da Voz do Brasil foram realizadas de
forma provisória no Plenário do Senado, até que ficassem prontos
os estúdios definitivos da Radiodifusão localizados no 16o andar do
Anexo I.
O Congresso Nacional sempre desejou criar um canal independente para divulgar seus trabalhos. Atendendo a esse anseio, a
Mesa Diretora do Senado, por meio do projeto do senador Pessoa de
Queiroz, aprovou a criação da Rádio do Congresso Nacional, que só
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não se concretizou devido ao Regime Militar. Nessa oportunidade,
fui convidado para ser o diretor da Rádio.
Em 1986, apresentei ao diretor-geral do Senado um projeto
para criar uma central de vídeo para dotar a Secretaria de Comunicação Social de um sistema moderno de divulgação dos trabalhos
jornalísticos da Casa. Esse projeto só foi autorizado para execução
em 1991, ano em que me aposentei.
A Subsecretaria de Operações e Manutenção Eletrônica era
responsável pela operação, manutenção dos aparelhos eletrônicos,
gravação, cobertura do Plenário, comissões, entre outros, dando cobertura a toda a Casa, e, ainda, pela elaboração e execução dos projetos eletrônicos.
No decorrer dos anos, o Senado foi crescendo e obras sendo
realizadas, e, quando isso acontecia, a minha diretoria participava
com projetos, instalações etc. A gestão do senador Petrônio Portella
foi um período de ampla reforma no Senado, e eu participei com
meus trabalhos. E, na gestão do presidente Luiz Viana Filho, quando
foi construído o prédio das comissões, eu participei também.
Sobre o Senado do meu tempo, algumas coisas mudaram,
começando pelo espaço físico, que era bem menor do que hoje. A
quantidade de funcionários também era bem menor, chegando ao
ponto de o diretor da Contabilidade, Luiz Monteiro, conhecer todos
pelo nome e saber a função de cada um. Era uma irmandade! Cargo
de direção só podia ser exercido por funcionário estatutário, não havia cargo comissionado.
O gabinete dos senadores era composto por: um chefe de
gabinete, um subchefe, dois funcionários burocráticos, um contínuo
e um motorista.
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Na hora do expediente, o funcionário não podia sair do setor,
somente se o chefe permitisse. Motorista e contínuo usavam fardas fornecidas pelo Senado. Às 15 horas, era servido o lanche pela
copeira do setor. O serviço de limpeza era realizado por funcionário
da Casa. Todos os funcionários tinham que seguir regras em seus
trajes: homem, de terno e gravata, e as mulheres não podiam usar
minissaia, calça comprida, decotes e roupas transparentes.
Fato que me marcou no Senado foi a invasão do Congresso
em 1966, sob o comando do general Meira Mattos. A tropa de militares chegou e se posicionou em toda a extensão onde ficam as
bandeiras, em frente ao Congresso, para prender o presidente Moura
Andrade. Uns capitães acompanhados por dois soldados entraram
em direção ao Gabinete do Presidente, mas não foram bem-sucedidos porque o senador se valeu da Constituição, de forma que tudo
terminou bem.
Como funcionário do Senado Federal, fui agraciado com a
medalha José Bonifácio pelo presidente Petrônio Portella.
Nesta oportunidade, gostaria de dizer que sempre trabalhei
honrando a Casa e, ao me aposentar, deixo aqui registrado o meu
sentimento de dever cumprido.
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Quadro com ilustração da Rádio do Congresso Nacional
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“Me orgulho muito de ter vivido
esse momento, pois todo esse
“”
trabalho
reﬂetiu diretamente na
sociedade e num momento caro para
todos nós, brasileiros.”

QUEM AJUDOU A CONSTRUIR A PONTE
ENTRE O POVO E A DEMOCRACIA?

JAMES RAYMUNDO MENEZES DE CARVALHO

Foi em frente ao mar que descobri que a hora de despedir-me
havia chegado. Antes do meu retorno oficial ao trabalho depois das
minhas férias, cheguei a Brasília e entrei na sala do Paulo (Meira),
na época diretor da Secretaria de Recursos Humanos, para anunciar
a minha saída definitiva. Com a porta trancada, com muita emoção
trocamos confidências dos motivos que me levavam a tomar essa
decisão. Se há alguns meses eu havia me recusado a aceitar a aposentadoria, agora eu entendia que meu papel ali chegava ao fim.
Essa era a despedida de mais de 32 anos trabalhando no Senado
Federal. Uma história que agora me faz encher os olhos de lágrimas
e o coração de orgulho.

Nessa estrada cheia de desafios, posso dizer que, de alguma forma, ajudei a escrever a história do meu País. Aliás, digo que
literalmente a ajudei a se formar. Quando da Constituinte, época em
que o Brasil voltava a abraçar a democracia e decidia escrever a sua
Constituição, participei da equipe que recebeu a missão de tornar a
participação do povo concreta.
Nossa missão quase impossível: construir um sistema para
que o povo pudesse participar desse novo tempo em uma época
em que mal havia computadores e internet. Não havia melhor forma
de retomar a democracia do que com a participação efetiva de seu
povo na elaboração da Constituição Federal. Era um desafio e tanto!
Na época, trabalhando na área de tecnologia do Senado
(Prodasen), entre poucos computadores e muitos papéis, junto com
a equipe envolvida no projeto, pensamos numa solução de como
poderíamos, de fato, escutar a voz do povo.
Atualmente, para sugerir algo a um deputado ou senador,
qualquer cidadão pode acessar os sites das Casas e dizer o que
quer. Naquela época não era assim. Não havia essa possibilidade,
tampouco uma população com acesso à internet. Então, como dizer
ao povo que queríamos a participação dele?
A TV, claro! Tendo à frente o nosso colega (já falecido) Willian
Duppin, fomos à Rede Globo e nos reunimos com grandes dirigentes da maior rede de televisão do País. Foi com a ajuda da TV que
avisamos ao povo: “O Congresso Nacional quer ouvi-los e receber
suas sugestões”. Criamos um formulário que ficava disponível nas
agências de Correios de todas as regiões do Brasil. Lá mesmo as
pessoas puderam postar, sem custos, aquilo que acreditavam ser
importante para a nova Constituição brasileira.
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Foram meses de trabalho, recebendo e redirecionando esses
formulários aos parlamentares ou à Mesa Diretora, quando não havia um destinatário especificado. Formamos um grupo com mais de
50 estagiários – alguns deles se tornaram parlamentares décadas
depois; eles separavam os cerca de 74 mil documentos e digitalizavam tudo em nosso banco de dados. Depois os parlamentares liam
as sugestões. Algumas eram apresentadas, outras não. Mas muitos
cidadãos receberam em suas casas cartas desses parlamentares,
agradecendo a participação nesse processo. Imaginem isso há mais
de três décadas, numa época em
que o País ainda tentava se redescobrir na sua democracia. É
quase inacreditável!
Orgulho-me muito de ter
vivido esse momento, pois todo
esse trabalho refletiu diretamente na sociedade e num momento
caro para todos nós brasileiros.
Cálculo político
É difícil eleger momentos
marcantes que vivi no Senado.
Recordo-me em especial, do impeachment do Collor. Na época
eu era diretor da antiga DDS do
Prodasen, com a missão de atender aos parlamentares e à Casa em
suas necessidades tecnológicas,
independentemente de partidos
ou ideologias. Nós atendíamos a
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todos. Sabendo disso, um grupo me procurou: eles queriam, em plenos anos 1990, um sistema onde pudessem monitorar a quantidade
de parlamentares a favor do impeachment presentes no Plenário e
garantir o sucesso do que eles acreditavam. Hoje isso seria facilmente resolvido, mas estou falando de uma época em que a própria
área de tecnologia do Senado, uma das mais modernas do País, tinha apenas um laptop disponível.
É importante dizer que nossa missão como servidores do
Legislativo é garantir que as Casas caminhem com suas tarefas.
Damos suporte para todos, para que tenham à disposição ferramentas para o trabalho que desenvolvem. Por isso, criamos um sistema
por meio do qual, com a ajuda dos assessores, controlávamos a
entrada e saída dos parlamentares do Plenário. Era possível saber
se os presentes garantiam ou não o impeachment, ou se deveriam
mudar suas estratégias.
Lembro-me de uma noite, na véspera da votação do impeachment na Casa. Abri o laptop para mostrar o sistema que havíamos construído ao senador Mauro Benevides (à época presidente
do Senado) e ao então deputado Ulysses Guimarães. Eles gostaram
e aprovaram. Terminada a apresentação, fui a uma reunião com o
Comitê Pró-Impeachment onde, na ocasião, foi levantada, com base
na lista de presença dos parlamentares na Câmara dos Deputados,
a relação completa dos possíveis votos a favor e contra o impeachment. Era quase meia-noite quando saí pelo Anexo 2 do Senado, pegando a Via N2, que naquele momento estava deserta. Na rua, apenas eu, um laptop e uma lista que mostrava as intenções de votação
dos parlamentares na manhã seguinte. Pensei: estou com o possível
resultado de um momento histórico literalmente em minhas mãos.
Fui para casa tentar descansar um pouco e bem cedo voltei
para o Congresso Nacional naquele dia, que, sabia, seria inesquecível.
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O dia de trabalho foi exaustivo. Havíamos conseguido mais alguns
laptops para trabalhar, mas na época a bateria mal durava três horas,
por isso eu e alguns colegas precisávamos atualizar as votações em
tempo real. Era a garantia de que, se uma das máquinas deixasse de
funcionar, teríamos outro documento atualizado, como um tipo de
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backup. Foi uma experiência única. Nosso trabalho foi um sucesso!
O grupo pró-impeachment também conseguiu o que queria.
Depois de semanas de trabalho e um dia especialmente pesado, lembro-me de sair pelos corredores do Congresso Nacional,
onde alguns grupos comemoravam, outros reclamavam, mas uma
coisa era certa: era a primeira vez que um presidente da República
brasileira sofria um impeachment.
Ao lembrar tudo isso e muito mais, só consigo afirmar que
quem acha que se trabalha pouco no Congresso Nacional, de fato,
não conhece a realidade. Só diz que é um lugar de servidores com
privilégios e sem compromisso quem não os conhece de verdade,
não conhece a verdadeira história dos que ali trabalham.
Olho para a minha história agora, construída com tanta luta,
aprendizado e comprometimento, e me orgulho dela. Tenho um tremendo orgulho. Emociona-me! Tanto que, mesmo depois de aposentado, fui um dos primeiros a permanecer trabalhando no Senado
Federal como voluntário, sem nenhum retorno financeiro, só pela
vontade de contribuir.
Mas, naquele dia, em frente ao mar daquela que viria a ser
minha nova morada, Florianópolis, eu percebi que aquela engrenagem que eu tanto conhecia e gostava tomava agora um ritmo mais
acelerado do que o meu. Se ainda pudesse contribuir, o faria a quem
precisasse, mas era hora de pendurar as chuteiras e me dedicar a
novos aprendizados: melhorar meu inglês, aprender a tocar cavaquinho e ler meus livros sobre a 2 a Guerra Mundial (meu grande e ótimo
vício), que me acompanham por onde vou.
Assim como os livros que andam comigo, tenho total consciência de que carrego histórias inimagináveis e o orgulho de ter
ajudado a escrever muitas delas.
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Naquele dia 1o de fevereiro de 1985, um rapaz de 30 e poucos anos entrava no Senado Federal cheio de esperanças. Agora, no
auge dos meus 65 anos, eu ando por aí cheio, mas agora de sonhos
realizados — os que havia sonhado e alguns que jamais pensei serem possíveis.

James Raymundo, 65 anos, aposentado do Senado Federal e
servidor orgulhoso
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“Agradeço a todos os proﬁssionais
altamente qualiﬁcados com que convivi
“” todos esses anos e ao Senado
durante
Federal com grande respeito, admiração
e gratidão.”
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GRATIDÃO COM RESPEITO E ADMIRAÇÃO

JOSÉ FARIAS MARANHÃO

Prefácio
Em 1963, trabalhava na Companhia Construtora Nacional
(CCN), na construção do prédio que se tornaria os Serviços Gráficos do Senado Federal. Tinha como atividade principal distribuir ferramentas, receber e conferir materiais para obra em um pequeno
almoxarifado.
O início
Em 1964, no mês de outubro, ingressei nos Serviços Gráficos
do Senado Federal.

Iniciei minhas atividades no almoxarifado, mas sempre que
possível ajudando nas oficinas, principalmente nas seções Tipográfica e de Encadernação.
Em 1966, fui para Seção de Encadernação, passando a receber instruções do processo de encadernação de um profissional
instrutor. Era o início; posteriormente transforma-se-ia em Seção
de Acabamento que estava em formação. Começa aí o aprofundamento nos estudos sobre as operações realizadas no acabamento.
À época a maioria dos trabalhos eram realizados manualmente, de
forma artesanal, poucos equipamentos com funcionamento mecânico e elétrico.
Em 1967, fui definitivamente lotado na Seção de Acabamento.
Em 1968, passei a ser responsável pelo turno da noite, tendo
como atividade principal o acabamento e o encaminhamento dos Diários do Senado Federal e do Congresso Nacional. Cursos e visitas a
outras gráficas passam a ser prioridade para formação profissional.
Em 1972, fui designado para chefia da Seção de Acabamento.
À época os equipamentos e os processos modernizavam-se diante
da demanda dos trabalhos e a área onde funcionava o Acabamento
não comportava a demanda, bem como toda a área industrial crescia continuamente.
Em 1974, entre os dias 27 e 31 de outubro, fui designado
para participar do XIII Congresso Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho, do Ministério do Trabalho, na cidade de São Paulo/
SP, Palácio das Convenções do Parque do Anhembi.
Em 1977, com o prédio em construção para abrigar a nova Seção de Acabamento, fui incumbido de apresentar os equipamentos
(máquinas) para suprir a demanda, bem como preparar mão de obra
para os novos processos que seriam implantados. Paralelamente
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elaborei um novo organograma e um fluxograma para o novo prédio
que abrigaria a Seção de Acabamento.
Continuei um aperfeiçoamento técnico-profissional em artes gráficas com cursos, estágios e visitas técnicas nas principais
indústrias gráficas, como a Intergráfica, estudando técnicas e métodos gráficos em São Paulo: Litográfica Ipiranga, Melhoramentos,
Brindes Pombo, Gutemberg, Mecânica Laresse, Círculo do Livro e
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Editora Abril. No Rio de Janeiro: Embalagens Promocionais Santa
Clara, Extrusão e Plastificação Selene. E ainda os cursos de Prevenção de Acidente, Impressor, Instrutor Didático-Pedagógico e Gestão
Administrativa.
Em 1978, com a inauguração do novo prédio, montamos a
oficina de acordo com o projeto (organograma e fluxograma). Assim,
com a oficina montada, passamos a ministrar um intensivo treinamento sempre com objetivo de obter um trabalho de qualidade.
Para essa finalidade, criamos o slogan “Eficiência e Qualidade: Nosso Objetivo Permanente”, que estava impresso nas embalagens dos produtos.
Em 1979, paralelamente às atividades da Seção de Acabamento, fui designado para supervisionar menores aprendizes, de
acordo com convênio celebrado entre o Cegraf e AMTG – Associação do Menor Trabalhador do Guará de 1979-1989.
Ministrei cursos de iniciação técnica na área de acabamento
– Segurança do Trabalho e Educação Empresarial, entre outros – e
acompanhamento da evolução.
Em 1987, fui designado presidente da Comissão Interna de
Prevenção de Acidentes (CIPA) – Gestão 87/88, da qual era membro
desde que fora instituída. Promovia as ações preventivas de acidentes e combate ao incêndio. Na oportunidade, em conjunto com a Engenharia de Trânsito do Detran, sinalizamos todo o parque gráfico,
introduzimos placas e quebra-molas, de acordo com o projeto, além
de várias campanhas educativas. Instituímos o servidor padrão. Realizamos ainda a 10a Semana de Prevenção de Acidentes do Trabalho (CIPAT), cursos de prevenção e combate a incêndio e primeiros
socorros, promovidos em conjunto com o 1 o G.I.CBMDF e posteriormente pela 15 a Companhia de Combate a Incêndio. Ao final, recebi
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menção honrosa da Associação Brasileira de CIPAS (ABC), pelo desempenho da gestão.
Em 1988, fato marcante foi a Constituinte, que culminou com
14 volumes de Emendas Constitucionais, finalizando uma Constituição Cidadã. Foi um dos grandes momentos, em que todos, imbuídos de um profissionalismo impecável, fizemos um treinamento
antecipado e elaboramos um fluxograma detalhado das operações,
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considerando que o objetivo era que, em 24 horas, as Constituições
teriam que estar em todo o território nacional, do Oiapoque ao Chuí.
Foi um momento ímpar em que tudo deu certo.
Em 1993, coordenei a primeira campanha de arrecadação e
doação de alimentos denominada “Campanha contra a Fome”, que
seguiu nos anos seguintes.
Em 1996, designado para entregar o primeiro volume da obra
Alberto Pasqualini ao excelentíssimo presidente da República, Itamar Franco, organizei um treinamento antecipado com todo o pessoal envolvido para que todos os detalhes fossem observados, cumprindo rigorosamente o protocolo. Para isso, filmamos e fomos para
o auditório assistir e aprimorar.
Além do presidente da República, estiveram presentes o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado e o presidente do STF, senadores, deputados e outras autoridades e respectivas assessorias. O presidente Itamar Franco acionou o botão e deu
partida na máquina iniciando a encadernação dos livros, que eram
refilados. Entreguei o primeiro exemplar ao excelentíssimo presidente da República e, em ato contínuo, os demais foram entregues às
autoridades e convidados paulatinamente, sem nenhuma falha. Foi
impecável, todos sabiam o que tinham que fazer.
Em 1999, após a implantação da nova área de encadernação e a especialização da mão de obra no tocante a encadernador/
dourador, é lançada a nova linha de produtos. A concepção do novo
design teve como meta harmonizar a tradição centenária do Senado
Federal com os novos desígnios do novo milênio. Arrojo, praticidade e beleza aliados à sobriedade são marcas indeléveis dos novos
produtos.
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Assim, os senadores da 51 a Legislatura receberam um kit
composto de pasta de despacho, Constituição brasileira, Regimento
Interno, pasta de mesa e agenda. As novas características técnicas,
com revestimento em tecido aveludado, à nova versão de brasão,
com um toque de ligeiro relevo na gravação, o adorno com canto
metálico dourado e a costura da borda em pesponto realmente expressam sobriedade e realçam a beleza dos produtos.
Em 2000, fui designado para assumir os trabalhos de recuperação e encadernação do acervo da Biblioteca (SEBIB), sendo que
o pequeno núcleo que existia na Biblioteca foi transferido e incorporado à Seção de Encadernação. A partir daí as obras passaram a
obedecer um criterioso estilo e leiaute de acordo com a publicação
e em consonância com as normas técnicas da ABNT. As lombadas
passaram a seguir um novo padrão.
13/2/2001 – Designado diretor industrial, tomei posse na Diretoria Industrial, onde permaneci até o dia 10/8/2016.
Em 2001, incumbido de organizar a comemoração do aniversário da Gráfica, elaborei programa com várias atividades, reuni
um grupo de servidores voluntários, com a ideia de que esse evento
fosse dos servidores para os servidores, aposentados e convidados.
Deveria envolver todos os setores da Casa em uma mesma data.
Uma comemoração a ser celebrada com uma missa, um culto e uma
confraternização em agradecimento por mais um ano de atividades
e entrega de diplomas aos aposentados. Para incentivar também
a solidariedade durante a comemoração, reativamos com intensidade a campanha de doação de alimentos, denominada “Campanha contra a Fome”, que passou a se chamar “Natal Solidário”. E
assim foi feito. As comemorações contaram com a banda do 1 o Regimento de Cavalaria de Guardas (RCGd) e os tradicionais Dragões
da Independência formando uma guarda de honra, além do Coral
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do Senado. Em 2003, além da participação efetiva da banda do 1º
RCGd e dos Dragões da Independência, contamos com um Pelotão
de Granadeiros do Batalhão da Guarda Presidencial (BGP), que engrandeceu e abrilhantou a solenidade com uma Ordem Unida sem
Comando, envergando os tradicionais uniformes históricos que nos
fazem recordar a Infantaria Brasileira dos tempos da Independência
e das primeiras Revoluções Republicanas, sendo ovacionados pelos
presentes.
Por todo esse empenho, parabenizo os voluntários que,
ano após ano, têm realizado esse evento com muito entusiasmo e
competência.
No ano de 2003, coordenei a elaboração e edição do catálogo de máquinas do parque gráfico, além do registro de todas as
máquinas e equipamentos gráficos e aparelhos de aferição. Esse
catálogo traz informações sobre utilização, fabricante, procedência,
data de aquisição, modelo, parâmetros técnicos de execução dos
trabalhos e foi publicado em maio de 2003.
Em 2010, coordenei as atividades de criação e instalação do
Memorial da Gráfica, que era um antigo sonho, pois tínhamos muitos documentos, fotos e peças guardados para essa finalidade.
Agradeço a todos os profissionais altamente qualificados
com que convivi durante todos esses anos e ao Senado Federal com
grande respeito, admiração e gratidão.
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Distinções, Diplomas e Comendas
Placa de Honra – Pioneiro Cegraf – Senado
Federal
Placa de Reconhecimento – Serviços prestados no Senado Federal
Diploma de 40 anos – Homenagem do Dia
do Gráfico
Placa de Honra – No ato da aposentadoria
do Senado Federal
Voto de Louvor – Câmara dos Deputados
Req. 2.871 de 9 junho de 2008, publicado no
DCD em 1 o de julho de 2008, página 30100.
Diploma de Honra – Sindilegis para ações
sociais
Diploma de Honra – Gráfica do Exército
Ordem de Galvano – PMDF – Regimento de
Polícia Montada
Diploma de Honra – PMDF Comp. do
Congresso
Diploma de Honra – Amigo do BGP Batalhão da Guarda Presidencial
Diploma de Honra – Amigo Marinha do Brasil – Comando Naval
Diploma de Honra – Bicentenário Polícia
Militar
Diploma da Honra – Associação Nacional
da CIPAS
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“Procurei atender a todos os
pacientes sem qualquer distinção,
mas“”com alguns pacientes vivemos
conexões que vão além da porta do
consultório.”

A CAPITAL DA ESPERANÇA

LÍCIO DE ALMEIDA CASTRO 1

Meu irmão me disse por telefone: “Lício, venha para Brasília!”
Eu não queria vir. Morava na cidade do Rio de Janeiro. Ele insistiu.
Falou da possibilidade de eu trabalhar no Senado Federal. À época
ele já era taquígrafo no Senado. Eu relutei. Por insistência, acabei
enviando meus diplomas e os documentos necessários ao ingresso
na Casa e mais adiante fui convocado a assumir um posto.
Ainda assim eu não queria. Foi então que ele usou um argumento que não pude refutar: minha mãe já morava na capital federal,

1
Dr. Lício de Almeida Castro
Cargo: Analista Legislativo/Medicina
Especialidade: Pediatria.

precisava de assistência e eu era o único médico da família. Foi assim que decidi vir para Brasília, sob pressão.
Minha história começa em Belém, onde me tornei médico pediatra pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará,
em 1967. Depois disso, segui para o Rio de Janeiro, onde fui fazer
residência médica em Pediatria e tive a oportunidade de atuar em diversos lugares, como na Policlínica da Polícia Militar (RJ), na Fábrica
da Estrela/IMBEL (RJ) e no Hospital Municipal Jesus (RJ), que, aliás,
ficava próximo ao Estádio do Maracanã, do qual guardo boas lembranças de quando terminava meus plantões e tinha a oportunidade
de assistir aos jogos de futebol.
Em 1973, tomei posse no cargo de médico pediatra na
Fundação Hospitalar do Distrito Federal – FHDF e fui lotado no
Hospital Regional do Gama. Só no ano seguinte fui admitido nos
quadros do Senado Federal. Meus irmãos, como contei, já tinham
vindo de Belém e me incentivaram a vir para Brasília. Hoje sou eternamente grato pelo apoio dado por eles, sem o qual provavelmente
não teria vindo morar aqui, lugar de onde não quero mais sair.
Era 2 de janeiro de 1975 quando iniciei meu trabalho no
Senado, após três meses do nascimento do meu primeiro filho.
Naqueles tempos, Brasília não possuía uma rede hospitalar tão
ampla, razão pela qual muitos órgãos públicos mantinham em seu
quadro de pessoal médicos de excelência para atender ao público
interno. Imagine só o Senado Federal, por onde passam milhares de
pessoas todos os dias, sem nenhum atendimento médico? Se hoje
isso não é possível, imagine na década de 70.
Guardo com orgulho as muitas estórias que vivi no Senado
Federal, onde pude ajudar muitas crianças. Uma dessas estórias
ocorreu quando um servidor procurou-me no consultório bastante preocupado, pois seu filho estava com suspeita de meningite.
Depois de examinar a criança, encaminhei-o ao hospital onde foi
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confirmado o diagnóstico e ele
foi tratado e curado, entre tantos
outros casos. Pude encontrá-lo
tempos depois e recebi sua gratidão por aquilo que, para mim,
nada mais era do que a minha
obrigação.
Além do atendimento aos
servidores, realizava também
atendimento aos parlamentares
e seus familiares. Como médico
sempre procurei atender a todos
os pacie ntes sem qualquer distinção, mas com alguns pacientes vivemos conexões que vão
alé da porta do consultório.
Outro fato marcante em
minha carreira profissional ocorreu
em 2017, quando, mesmo aposentado, fui agraciado com o Diploma
de Mérito Ético-Profissional, título
concedido pelo Conselho Regional
de Medicina do Distrito Federal, por
ter completado 50 anos de exercício profissional sem qualquer sanção ética e pela relevante contribuição à medicina do Distrito Federal,
sendo destes mais de 20 anos de
serviços públicos prestados junto ao Senado Federal.
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Agradeço ao Senado Federal os anos felizes em que pude
exercer minha profissão com dignidade. Ressalto, ainda, a acertada decisão de escolher Brasília, capital da esperança, para construir
minha carreira profissional e constituir uma linda família com minha
amada esposa, Rosinete, meu querido filho, Cristiano, e sua esposa,
Jenaína, e minha querida filha, Rafaela. Por fim, agradeço a Deus
pela vida e por ter tido a oportunidade de salvar a vida de tantas
crianças ao longo de todos esses anos exercendo a medicina.
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“...Senado Federal, onde aprendi
muitas lições, ﬁz muitos amigos e
“”
sempre fui tratado com a máxima
distinção.”

PARA FAZER PARTE DA HISTÓRIA DO SENADO

LITYERSE DE ALMEIDA CASTRO

Egresso de um longo período de atividades nos rigorosos e
difíceis trabalhos nos meios militares, após ter terminado os cursos na Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) e no Instituto
Militar de Engenharia (IME), quis o destino que eu fosse levado a
prestar um concurso específico no Senado Federal, por volta de
1968, para o cargo conhecido na época como taquígrafo de debates, ou taquígrafo parlamentar, tendo assumido essa função em 30
de novembro de 1970. Hoje, a referência a esse trabalho é analista
legislativo/registro e redação parlamentar, na Câmara Alta.
Nas atividades militares, tive que trabalhar em várias regiões
do Brasil, inclusive a selva amazônica, os sertões nordestinos e os
gabinetes nas funções de comando das unidades militares. Cada
região tinha suas características próprias, com várias diferenças

sociais, culturais e diversas condições, inclusive os vários sotaques
e subfalares do nosso vasto País.
À época, o candidato ao cargo de taquígrafo deveria saber
um idioma estrangeiro, ter perfeito domínio da língua portuguesa e
possuir conhecimentos em diversas áreas, além de perfeita audição
e rapidez de raciocínio para entender e registrar, num prazo muito curto, os discursos pronunciados nas duas Casas do Congresso,
além de ser aprovado em provas práticas de registro dos pronunciamentos nos plenários de ambas as Casas. Outrossim, deveria taquigrafar e logo traduzir um discurso proferido na velocidade de 130
palavras por minuto, com um prazo determinado para rever, corrigir
e apresentar a tradução. Hoje, os requisitos exigidos são diferentes e adaptados ao contexto atual da atividade parlamentar, com
os recursos da moderna tecnologia e da informática. As próprias
ferramentas de trabalho, naquele tempo, eram diferentes, como a
antiga máquina manual de escrever, lápis e papel e a inexistência
dos modernos recursos da informática e da tecnologia.
Pode-se ter uma ideia sobre a atividade taquigráfica lendo
um trabalho que apresentei em um Congresso de Taquigrafia realizado em Florianópolis há alguns anos, intitulado Taquigrafia e o
Futuro, de Lityerse Castro, que está disponível na internet, podendo
ser acessado facilmente através do Google, com várias entradas.
O trabalho dos taquígrafos se desenvolvia exatamente dentro
do Plenário, ao qual só tinham acesso funcionários da Segurança
e alguns servidores diretamente envolvidos na atividade dos parlamentares. Sua função era registrar os pronunciamentos e apartes
realizados no calor dos debates, algumas vezes extremamente acirrados, muito tensos e até perigosos, e ainda anotar os nomes dos
oradores e aparteantes, além de outras informações.
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Apenas para ilustrar o que
poderia acontecer no Plenário durante nossos trabalhos, posso citar aqui um fato público e notório,
embora desagradável, que está na
internet para acesso e consulta
de qualquer pessoa: um incidente
ocorrido nos debates entre dois
senadores, que utilizavam termos muito ríspidos. À época, não
era proibido o porte de arma em
Plenário. Então, a discussão entre
os senadores Silvestre Péricles de
Góis Monteiro e Arnon de Mello
chegou a um nível tal que ambos
sacaram suas armas e houve um
tiroteio. Sem entrar em detalhes
que são de conhecimento público,
lamentavelmente um terceiro senador, de nome José Kairala, foi
atingido e faleceu. Os taquígrafos
de plantão, inclusive minha irmã,
estavam trabalhando no Plenário
e tiveram que ficar embaixo de suas mesas, para se protegerem.
Sem nenhum sentido de crítica, relato este fato, que é de conhecimento público, tão somente com o intuito de avaliar como era
nosso trabalho e, em contrapartida, dizer que aconteciam também
muitos fatos extremamente agradáveis e instrutivos, pois, como testemunhas mudas de tudo o que acontecia no Plenário, tínhamos o
privilégio de aprender lições muito valiosas sobre assuntos os mais
diversos, em todas as áreas de conhecimento analisadas nestas
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importantíssimas Casas Legislativas, Câmara e Senado. Nas sessões do Congresso, registrávamos os discursos de deputados e senadores e, nas do Senado, os discursos dos senadores. Nas sessões
do Congresso, havia um revezamento com a Taquigrafia da Câmara.
Após registrar os pronunciamentos e identificar os oradores
e aparteantes, imediatamente os taquígrafos se revezavam nessa
atividade e se dirigiam para a sala destinada a traduzir os apanhamentos, fazer a sua revisão e correção gramatical e registrá-los em
papel, passando-os aos revisores, que faziam uma nova revisão
rigorosa, e depois aos supervisores, que davam ao trabalho a sua
forma final para ser remetida à Gráfica e, daí, estar disponível para
consulta inclusive da imprensa ou outras fontes.
Para prestar o concurso de taquígrafo era necessário ter curso superior. Tive como colegas advogados, engenheiros, arquitetos,
um médico e vários outros profissionais com formação semelhante.
O trabalho taquigráfico era e ainda é fundamental para o
funcionamento do Congresso. Alguns senadores diziam que a
Taquigrafia era a “espinha dorsal” do Senado, pois, sem a sua participação, nenhuma informação acerca dos pronunciamentos dos
parlamentares ficaria disponível, mesmo para a imprensa. Ao registrar todos os pronunciamentos, sobre os mais diversos assuntos de
interesse nacional, nós aprendíamos muito. Havia diversas culturas
diferentes discutindo sobre temas que abrangiam assuntos de interesse nacional e mundial. Assim, éramos participantes privilegiados
porque assistíamos, como testemunhas mudas, aulas de grande
significado.
Entre os parlamentares havia pessoas de muitas origens e
culturas, desde as oriundas do meio indígena até figuras de grande
conhecimento em várias áreas do saber, bem como oradores competentíssimos. Não deveríamos citar nomes de cada expoente da
186

V Congresso Internacional de Taquigrafia Parlamentar e Judiciária, ocorrido em 6 a 9 de novembro de 2008.
Florianópolis – SC
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cultura parlamentar, mas faço questão de destacar o saber jurídico
do senador Paulo Brossard, que podia falar durante o tempo que
desejasse quando todos o ouviam em silêncio; e também o senador Jarbas Passarinho, que marcou presença com a sua brilhantíssima atuação como orador e conhecedor profundo dos problemas
nacionais.
No início, os taquígrafos faziam o seu trabalho em pé. Não dispunham de assento e, às vezes, tinham que se aproximar do orador
para ouvi-lo melhor, com lápis e prancheta na mão. Posteriormente,
tiveram assento próprio no Plenário e usavam máquinas de escrever
sem recursos da informática e da moderna tecnologia. Hoje, dispõem de adequado material no campo da informática e outros recursos que produzem um excelente e importante trabalho.
Algumas pessoas mencionam a existência de recursos, hoje,
que podem ser usados como excelentes auxiliares do trabalho taquigráfico, ou mesmo substituí-lo. Hoje, existem programas na internet capazes de registrar a voz falada e transformá-la imediatamente
em texto do Word, o qual pode ser impresso logo em seguida, sob
certas condições, sem a participação do trabalho taquigráfico. São
programas conhecidos como Speech To Text ou programas Áudio/
Texto.
Esses programas, porém, só podem ser usados em certas
condições ideais/específicas e em trabalhos diferentes dos desenvolvidos em um parlamento, pois não são capazes de identificar os
oradores, não registram a pontuação gramatical e só são eficazes
se houver apenas um orador falando, com perfeita dicção e em velocidades geralmente baixas, ou seja, condições bem diferentes dos
debates acalorados que ocorrem no Parlamento brasileiro.
Esses programas são úteis em um trabalho de escritório, em
situações em que não há debates, é perfeita e necessária a dicção,
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não aplicam a pontuação, além de outros requisitos que o tornam
ainda inaplicável no âmbito/ambiente parlamentar. Talvez em um
futuro próximo – como apresento em meu trabalho Taquigrafia e o
Futuro, mencionado neste relato, traduzido para o inglês e disponível na internet – se consiga criar um aplicativo que resolva esses
problemas. Um dos primeiros programas dessa área foi o IBM Via
Voice, que exigia baixa velocidade, perfeita dicção e outros requisitos, mas não atendia às exigências da atividade parlamentar.
No meu caso, houve uma feliz coincidência de, logo depois
de tomar posse no cargo de taquígrafo, ter como presidente do
Senado o general Paulo Torres, que era muito meu amigo e com
quem eu tinha prestado muitos serviços no antigo Grupamento de
Elementos de Fronteira, em Manaus. Parecia assim que havia um
prosseguimento do meu trabalho na área militar, com um presidente do Congresso que tinha sido meu comandante, o que muito me
honrava.
Também não posso deixar de registrar ainda a minha grande
satisfação e orgulho de ter sido servidor do Senado Federal, onde
aprendi muitas lições, fiz muitos amigos e sempre fui tratado com a
máxima distinção. Mais feliz ainda sou porque somos vários membros da mesma família que hoje são felizes aposentados do Senado:
eu, uma irmã, um irmão e dois sobrinhos, além de um filho concursado que ainda está na ativa.
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“Fica aqui o meu relato, em especial
a grande admiração e o respeito pelo
“”
Senado que me amparou e me ampara
até hoje....”

ADMIRAÇÃO E RESPEITO PELO SENADO

LOURIVAL FRANCISCO LOPES

É uma alegria discorrer sobre o tempo em que estive no
Senado Federal na condição de servidor. Alegria porque foi um tempo de conhecimento, de emoções, de afazeres múltiplos.
Começo relembrando os primórdios, o tempo de 1964, quando fui estimulado por pessoa da família que trabalhava no Senado,
vinda do Rio de Janeiro, que me dizia: “vai para o Senado, entra para
o Senado, faça concurso, faça concurso”. Era um estímulo e um apelo. De fato, em 1964, houve o concurso para auxiliar legislativo e acabei aprovado. Foram 113 vagas, se não me engano, e eu passei em
46 o, tomei posse perante o diretor-geral na época, Doutor Evandro
Mendes Viana, e comecei a trabalhar na Diretoria do Arquivo.

O Senado, como era diferente! Menos edificações, máquinas
de escrever, nem sempre elétricas, telefones de discar – para fazer
ligações pedia às telefonistas. Menos senadores e servidores.
De um andar alto do prédio anexo, eu via o Palácio do Planalto.
Dentro dele estava o presidente, Castelo Branco. Era o poder militar. O Senado funcionava um tanto devagar, vamos dizer assim,
porque não podia, por via das circunstâncias, expressar-se com inteireza. Um tempo depois, já em 1966, fui chamado para o gabinete
do senador José Ermírio de Moraes. Um homem riquíssimo, mas
simples, portador de uma grande capacidade de trabalho, dando enfoque para a melhoria da economia brasileira. Fui, e, por conhecer
a taquigrafia, ele falava e eu taquigrafava. Como era, basicamente,
um empresário, ele tentava expressar as ideias, e eu, na medida das
minhas possibilidades, visto estar na faixa dos 30 anos, as passava
para o papel. Como pequeno exemplo lembro-me de que, certa vez,
ele se dispôs a fazer um discurso sobre o trabalho: o valor do trabalho, a necessidade de haver no Brasil uma mentalidade voltada para
o trabalho. Começou o discurso e disse: “o trabalho é…” e não conseguia uma definição. Apesar do meu conhecimento restrito, atrevi
-me a dizer-lhe: “senador, coloca aí que ‘o trabalho é a plataforma
onde se situam as atividades vitais’”. Ele exultou e aceitou.
Em 1968, o discurso de um deputado federal acirrou as arremetidas contra o Congresso, de tal maneira que, em 13 de dezembro, eu já havia retirado as coisas da minha gaveta porque sentia
que chegaria uma medida forte, o que, de fato, aconteceu. O Ato
Institucional n o 5 fechou o Congresso até outubro de 1969, quando
faleceu o presidente Costa e Silva.
Nesse ritmo, o tempo passava e eu fiquei como chefe de gabinete desse senador e, depois, de outros, como Marcos Freire; foram 20 anos.
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Em agosto de 1976, Dr. Lourival ao lado da esposa do senador Marcos Freire, próximo ao ataúde
(caixão fúnebre) de Juscelino Kubitschek.

Lembro-me de que, após ter deixado o cargo de chefe de gabinete, fui designado para, como assessor, trabalhar na Constituinte.
Era 1988, presidente José Sarney. O regime militar havia se exaurido
com o presidente Figueiredo e o Brasil teria que tomar novos rumos,
devidamente organizado democraticamente. Logo depois, aposentei-me, antes mesmo que a Constituição entrasse em vigor, a 5 de
outubro.
Agora, gostaria de citar o aspecto mais fundamental que, com
maior carinho, ficou comigo: o do aprendizado. Os discursos dos senadores são condutores de ideias, a depender do nosso olhar. Essas
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manifestações, carregadas, ou não, de otimismo ou desalento, de
esperanças ou temores, são elementos de construção da nossa inteligência, de aprimoramento dos raciocínios. Assim é que, estimulado pelo fluxo das inteligências que se derramavam do Plenário, eu
me senti também levado a considerações pessoais mais avançadas.
O embate dessas ideias é um importante estímulo para edificação,
não só da vida nacional como, também, da vida pessoal. E, aí, vem
a aquisição. É que essa movimentação das ideias, também agia sobre as minhas, no plano pessoal. E, como espiritualista que sempre procurei ser, passei a escrever livros, de tamanho pequeno, que
pudessem servir para a felicidade das pessoas. Veja-se a essência
provinda dos debates servindo ao nível individual.
Quero deixar bem patente: o Senado Federal é um grande
estimulador de ideias para todos, a exemplo dos escritores e dos
que fazem as mídias. Tudo o que serve para a nação serve para o
aperfeiçoamento das pessoas. E os servidores, que estão mais próximos, são os primeiros a usufruírem das vantagens desse grande
estimulador.
Sou imensamente agradecido ao Senado: sua administração,
as diretorias, os gabinetes, o Plenário, colegas, os senadores. Fica
em minha mente, predominantemente, o grande mestre que foi e
que continua sendo, pois mesmo com idade avançada, acompanho
a TV e a Rádio Senado.
Fica aqui o meu relato, em especial a grande admiração e o
respeito pelo Senado, que me amparou e me ampara até hoje.
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“Vivenciei momentos históricos do
nosso País, testemunhando a enorme ca“”
pacidade de nossas lideranças no Senado
Federal e na Câmara dos Deputados...”

MOMENTOS HISTÓRICOS

LOURIVAL ZAGONEL DOS SANTOS 1

Ingressei no Senado Federal nos idos do ano de 1962.
Tive a grata satisfação de chefiar o gabinete dos seguintes
senadores: Nelson Maculan (PR), Rubens de Melo Braga (PR), José
Richa (PR), Mattos Leão (PR). Chefiei a Primeira Secretaria, sob o
comando do senador Alexandre Costa.
Fui nomeado diretor da Secretaria de Serviços Especiais
— SEE pelo presidente Luiz Viana Filho e mantido no cargo pelos
1

Nasceu em Pitanga, PR, em 15/10/1942. Cursou Direito no CEUB, Brasília, DF. Mestre em Administração, pela SUNY-A – State University of New York at Albany.

presidentes Nilo Coelho e Jarbas Passarinho. As subsecretarias supervisionadas pela SSE eram: de Engenharia, de Serviço Médico, de
Serviços Gerais e Segurança e de Comunicações.
Supervisionei as obras de construção do Anexo III (Comissões), a reforma da Biblioteca, do Arquivo, do Serviço Médico, da
Taquigrafia e a instalação do estacionamento do Senado Federal ao
lado da Gráfica.
Ainda como diretor da Secretaria de Serviços Especiais, criei
e instalei, com o indispensável assentimento do senador Henrique
Santillo, então primeiro-secretário, a Creche do Senado Federal (creche modelo), com apoio do então presidente da Assefe, colega Vicente Cristino, e o projeto desenvolvido pelo colega arquiteto Carlos
Magno Fagundes Franci.
Como diretor-geral, de 1985 a 1987, nomeado pelo presidente José Fragelli e sendo primeiro-secretário o senador Enéas Faria,
realizei o primeiro concurso público para taquígrafos; criei o SIS –
Serviço Integrado de Saúde; o Centro de Treinamento, que passou a
se chamar ILB – Instituto Legislativo Brasileiro.
Com o apoio do diretor da Assessoria, Dr. Abelardo Gomes, criei
uma comissão especial, envolvendo todos os órgãos do Senado, com vistas a nos anteciparmos às demandas dos trabalhos da Constituinte.
Ainda como diretor-geral exerci a presidência do Conselho de
Supervisão do Senado Federal; o Conselho de Supervisão da Gráfica
do Senado Federal, sob o comando do diretor executivo José Lucena Dantas, e o Conselho de Supervisão do Prodasen, dirigido pelos
colegas Rui Janiques e, na sequência, Waldwin Bueno Netto, tendo
sido o responsável pela implantação dos primeiros 500 computadores “inteligentes” tanto para os serviços de apoio legislativo (plenário,
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senadores, taquigrafia) como para os diversos órgãos do Senado
Federal.
Ao término da gestão da presidência do senador José Fragelli, solicitei exoneração do cargo de diretor-geral, entendendo ter
cumprido minha missão.
Vivenciei momentos históricos do nosso País, testemunhando a enorme capacidade de nossas lideranças no Senado Federal e
na Câmara dos Deputados para administrar crises, superar dificuldades e cumprir o seu papel institucional, respeitando as divergências político-partidárias e sendo essa instituição a caudatária das
soluções dos mais variados problemas da nossa nação.
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Entre esses momentos históricos, destaco um deles: a posse
de José Sarney como presidente da República.
Visibilidade nacional
Às 10 horas, no dia 15 de março de 1985, como determina
o protocolo, na qualidade de diretor-geral do Senado, acompanhado do nosso cerimonial, jornalistas e público diverso, recepcionei
o futuro presidente da República na rampa do Congresso Nacional.
Acompanhei Sua Excelência até o salão nobre do Senado, onde uma
comissão de senadores e deputados o acompanhou ao Plenário do
Congresso, para a cerimônia de posse.
Nos bastidores
Doze horas antes desse evento, ou seja, dia 14 de março, a
imprensa divulgou notícia do grave estado de saúde e internação de
Tancredo Neves no Hospital de Base, em Brasília. Essas informações,
às vésperas da posse de Tancredo, primeiro presidente civil, depois
de um longo período de governos militares, e a quem caberiam de
fato e de direito as honras de ser o presidente que instalaria uma nova
República, teve um efeito imediato nos quatro cantos do País. Tancredo encontrava-se impedido, por questões de saúde, de tomar posse.
Diante da gravidade da doença e das intervenções cirúrgicas a que se
submeteria, o Brasil se perguntava quem deveria assumir: Sarney ou
o então presidente da Câmara dos Deputados, Ulysses Guimarães.
Diante desse impasse, consultas as mais diversas foram feitas madrugada adentro, entre lideranças políticas, juristas de renome, chefe da Casa Civil, ministros, líderes militares e, claro, Ulysses
e José Fragelli, então presidente do Congresso Nacional.
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Fragelli, a exemplo do que
ocorria com a população, temendo reviravoltas, determinou a imediata convocação do staff do Senado (responsável pelas sessões
do Congresso), mandou abrir o
Plenário e se colocou à disposição das lideranças para dar posse
imediata a Sarney, tendo em vista
a decisão altaneira e desprendida
de Ulysses de que caberia ao vice
de Tancredo assumir.
Coube a mim, como diretor-geral, falar com o senador Sarney
por volta das 3 horas da madrugada e com Sua Excelência ajustar o
horário em que ele tomaria posse
como presidente em exercício em
sessão solene, amplamente divulgada para o Brasil e para o mundo.
Pode-se entender perfeitamente que Sarney não dormiu
um minuto sequer naquela noite
e, no dia seguinte, sob efeito de
medicamentos, mas com a determinação de quem tinha a convicção de suas altas responsabilidades, tomou posse e entrou
para a História como o instituidor
da Nova República. E deu o passo decisivo para que pudéssemos, hoje, usufruir de um regime
democrático, com as instituições
funcionando plenamente.
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Registro que, no exercício da diretoria-geral, tive o indispensável apoio altamente profissional do corpo de funcionários da Casa
e em especial dos seguintes colegas, que exerceram as mais elevadas funções de direção no Senado Federal:
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•

Alberto Moreira Vasconcellos,
consultor-geral;

•

Sara Figueiredo, diretora da Subsecretaria do Arquivo;

•

Nerione Nunes Cardoso,
secretário-geral;

•

•

Martha Lyra Nascimento, auditora;

Amaury Gonçalves Martins, diretor da
Subsecretaria de Administração de
Material e Patrimônio;

•

Abelardo Gomes, diretor da
Assessoria;

•

Felix Antonio Orro, diretor da Subsecretaria de Serviços Gerais;

•

Luiz Monteiro, diretor administrativo;

•

•

João Orlando Barbosa Gonçalves,
diretor da Secretaria de Divulgação e
Relações Públicas;

Célio Ribeiro Barbosa, diretor da Subsecretaria de Engenharia;

•

Washington Tadeu de Mello, diretor da
Subsecretaria de Divulgação;

•

Humberto Leal Vieira, diretor da Secretaria de Serviços Especiais;

•

Armando Pereira Alvim, diretor da Subsecretaria de Anais;

•

Francisco Gonçalves de Araujo, diretor
da Secretaria de Documentação e
Informação;

•

Leila Castelo Branco Rangel, diretora
da Subsecretaria de Edições Técnicas;

•

Daniel Alves dos Reis, diretor da Subsecretaria de Comissões;

•

Vicente Sebastião de Oliveira, diretor
da Subsecretaria Financeira;

•

•

Paula Cunha Canto Miranda, diretora
da Subsecretaria de Pessoal;

Paulo Cesar Birbeire, diretor da Subsecretaria da Taquigrafia;

•

•

Heraldo Coutinho, diretor do Serviço
de Comunicações;

Valteno Alves Ribeiro, diretor do Serviço Médico;

•

Pérola Raulino, diretora da Biblioteca;

•

Glória Maria Ribeiro Pinto de Almeida,
diretora da Subsecretaria de Relações
Públicas;

•

Marcos Vieira, vice-presidente do Conselho de Supervisão do Cegraf;

•

Edgard Lincoln de Proença Rosa,
diretor da Subsecretaria Técnica e
Jurídica;

•

José Lucena Dantas, diretor do Cegraf
– Centro Gráfico do Senado Federal;

•

Rui Janiques e, na sequência, Waldwin
Bueno Netto, diretores do Prodasen.

Foto de diretores do Senado Federal com o presidente do Senado Federal, senador José Fragelli,
no exercício da Presidência da República.
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“Voltando os olhos para o passado,
vejo“”a relevância daquelas experiências
para a constituição do homem que sou.”

APRENDI NO SENADO

LUIZ EDUARDO DA SILVA TOSTES

Escrevo, honrado, em resposta a convite para integrar coletânea de mais de trinta depoimentos de servidores aposentados do
Senado. Que privilégio estar aqui! Uma vez mais o Senado me oferta
oportunidade de realização. É disso que falo.
Com facilidade, listaria aqui bem mais de uma dezena de
relevantes ações institucionais das quais tive o privilégio de participar durante os mais de 32 anos em que estive “ativo”. Mas quero escapar do relatório. Evito também a abordagem política, na qual sou
estrangeiro, e clichês como “a honra de ter trabalhado na Câmara
Alta do parlamento brasileiro” ou equivalentes. Prefiro a perspectiva
pessoal, genuína.

Acabo de reler — e novamente me emocionar – texto que
escrevi a colegas por ocasião de minha aposentadoria, em 21 de
dezembro de 2017. A peça atenderia bem ao presente propósito.
Contudo, reeditá-la seria pouco criativo. Então, mergulho em mim
mesmo para inventariar pensamentos, sensações, emoções, recordações que me habitam após 586 dias de “inatividade”.
Substantivo estranho este: inatividade. Assim como me é
estranha a identidade “inativo”. O crachá ficou branco; as roupas e
os calçados, menos formais; a agenda, mais flexível; e a pauta, expandida. Amplio a realização de sonhos iniciados enquanto servidor
“ativo” do Senado. Estudo, dou aulas, desenvolvo projetos, contribuo
com projetos de outros, divirto-me. “Inatividade” gostosa.
Ao mencionar sonhos, dou-me conta de que, ao fazer a prova para o Prodasen, em 1984, aos 24 anos de idade, com filha de
3 meses, desempregado, meu sonho se resumia a ter um salário
suficiente. Em fevereiro de 1985, tomei posse como programador. O
primeiro sonho no Senado realizava-se.
Satisfeito, aquele novo sonho emergia. Não como produto
de estratégia racional deliberada, mas como impulso visceral profundo, silencioso, cuja racionalidade presente sequer registrava. Era
um sonho difuso, de participação em algo maior, maior do que eu.
Sonho esse que orientaria todo meu fazer no Senado, vejo agora,
retrospectivamente.
Fui afortunado. As placas onírico-tectônicas foram se movendo sob meus pés e conduzindo meu aprendizado sobre desenvolvimento de pessoas e gestão de organizações, o que se demonstrou
ser minha vocação natural. Ao encontrá-la e com ela fluir em pas de
deux, encontrei meu propósito servidor, aquele “algo maior do que
eu” que me posicionou na carreira e na vida. Realizei-a e realizei-me.
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Tive o privilégio de participar de missões memoráveis,
de projetos organizacionais importantes, de forças-tarefa compostas por colegas brilhantes,
cognitivamente muito mais qualificados do que eu. Foram meus
professores, eles não sabiam
nem eu. Voltando os olhos para
o passado, vejo a relevância daquelas experiências para a constituição do homem que sou.
Aprendi muito no Senado.
Aprendizados objetivos e subjetivos: instrumentos, técnicas, métodos, modelos, teorias, relações
humanas, valores, poder.
Falo primeiro do aprendizado sobre poder: o poder institucional, o poder da autoridade
e, principalmente, o meu próprio
poder. O poder pessoal de mobilizar, influenciar, contribuir, estar
a serviço daquele “algo maior
do que eu” – criando, mudando
ou protegendo, preservando. De
reconhecer impossibilidades e
aguardar. E ainda de, respeitosamente, me eximir de participar
de algo que meu juízo julgasse
impróprio. O poder de dizer sim e
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de dizer não. E sustentar as consequências de qualquer das respostas. De menino desempoderado buscando seu lugar na vida, cresci
homem empoderado (que não se confunde com poderoso). Aprendi
no Senado.
Sobre valores, aprendi que estão sempre a presidir meu fazer, quer eu tenha consciência deles, quer não. Testemunhei nobreza e mediocridade, generosidade e mesquinhez, visão e cegueira,
genialidade e absurdo. Por vezes flagrei-me desconfortável no curso
de uma ação, ou com o resultado dela. E só depois me dava conta
de que aquilo violara-me algo profundo, uma ética subjacente, meu
“senhor” interno. Com tempo, fui ganhando consciência desse “senhor”, me apropriando dele e ele de mim. Então, mais maduro, mais
“senhor de mim”, ganhei espaço de escolha, discernimento para decidir investimentos. A vida foi ficando mais fácil; eu, mais íntegro; e
minha capacidade produtiva, ampliada – gerava mais com menos
movimentos. A partir da simples pergunta: a que senhor estou (ou
estarei) servindo com isto? Aprendi no Senado.
Sobre relações humanas, aprendi que são locus e veículo
para a prática de valores e do poder. É com os outros que ajo no
mundo. É nos relacionamentos que realizo quem sou. Aprendi que
as relações assimétricas de poder estão vinculadas às identidades
específicas de cargos e funções descritos em normativos. Todavia,
são apenas a camada identitária mais externa – e transitória –, que
reside sobre uma identidade humana que a todos perpassa e nos
faz semelhantes, com medos, amores, sofrimentos e alegrias, dores
e prazeres, glórias e tragédias, sucessos e fracassos. Compreender
isso, de novo, me facilitou a vida. Aprendi no Senado.
A emoção que ora me habita certamente me carregaria longe
nessa arqueologia de aprendizados. Mas a encomenda é de texto
curto. Abrevio minha conclusão.
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Para mim, o Senado é metáfora e microcosmo da vida. Tive
o privilégio de participar de iniciativas de que nós, servidores, fomos criadores, na mais profunda acepção do termo. A partir de uma
visão compartilhada localmente, geramos matéria, conhecimento,
processos, estruturas, relações. “Coisas” que não existiam passaram a existir porque nós as fizemos. Nós pessoas, nós servidores.
E, por conseguinte, nós instituição, nós Senado. Para mim, este é o
nexo causal: pessoas fazem organização, servidores fazem instituição. Nós fizemos. Nós fazemos. Nós faremos. Sempre. Somos nós
os sujeitos da ação institucional.
A consciência servidora, “estar a serviço de algo”, talvez, tenha sido o maior legado afeto-cognitivo que trago comigo. Aprendi
no Senado.
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“Agradeço a Deus todas as oportunidades que me foram dadas des“”
de sempre
e por ter tido e mantido
tão estimados colegas e amigos até
hoje.”

MINHA RELAÇÃO COM O SENADO

MARIA ELISA G. N. STRACQUADANIO

Minha relação com o Senado Federal remonta à época em
que minha mãe estava grávida de mim. Não se espantem. Desde
bebê vivenciei momentos históricos, decisões de grande importância para o País. Em nossa casa aconteciam reuniões de importantes
parlamentares que eram secretariados por ela.
Recordo-me de minha admiração, ainda criança, pelos discursos do senador Moura Andrade. Escutava atentamente quando
calhava de estar no Senado ou pedia que minha mãe trouxesse o
Diário – DCN II – para que pudesse lê-los.
Em 1970, mais precisamente no dia 24 de maio, após um
concurso do antigo DASP, fui nomeada para trabalhar no Setor de
Radiodifusão, dirigido pelo inesquecível jornalista Murilo Marroquim,

tendo em vista minha facilidade
para falar outros idiomas, o que
me proporcionou grande experiência com a dinâmica da Casa.
Afinal, o jornalismo não tem hora
nem dia para descobrir a notícia.
Na década de 70, a informática
ainda engatinhava e as redes sociais eram coisas de Júlio Verne.
A atenção era a mola mestra daquele setor. Durante aquele período tive a oportunidade de conhecer grandes jornalistas que
se tornaram amigos e que eram
pessoas brilhantes em sua profissão. Devo a eles o desenvolvimento de minha argúcia para
descobrir e selecionar o que era
importante do que não fazia muita diferença.
Durante toda minha vida
no Senado, pouco mudei de setor. Gostava da permanência, já
que jamais admiti a mesmice.
Procurava sempre coisas novas,
dinamizar o trabalho e descobrir
maneiras de inovar.
Por volta de 1980, já trabalhando na Secretaria Legislativa como assistente técnico, fui
convidada pelo senador Teotonio
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Vilela a auxiliá-lo na Comissão da Anistia, traduzindo as correspondências vindas do mundo inteiro. Aceitei de pronto: primeiro por admirar aquele homem incansável, batalhador, dinâmico, de quem me
tornei amiga, e, segundo, por ter a oportunidade de praticar meus
conhecimentos. Foi uma luta incansável, sem tempo nem hora para
mais nada e que mobilizou uma nação inteira.
Àquela época, lembro-me bem, às mulheres não era permitido o uso de calças compridas, então era um verdadeiro desfile de
modas. Saltos altos, meias finas. Nada de saias curtas. Sem luxos,
mas ninguém queria parecer desleixada.
Havia uma cordialidade palpável entre os funcionários e os
senadores; lembro que, quando um senador entrava no gabinete, os
funcionários se levantavam em respeito à autoridade.
Não posso deixar de lembrar a época da Constituinte, quando
mal tínhamos tempo de ir em casa, tomar um banho, ver a filharada
e voltar para o batente. Participar daquele momento histórico capitaneado pelo “Doutor Ulysses” ficou gravado para sempre em mim.
Anos depois fui convidada a chefiar o gabinete da Segunda
Secretaria, ocupada pelo senador Divaldo Suruagy, amigo querido de
toda minha família, o que fiz com grande alegria e dedicação. Foram
dois anos de trabalho intenso, imersa em projetos, discursos, reuniões, enfim, um misto de trabalho legislativo, literário e de assessoria.
Quando da eleição do senador Mauro Benevides para a Presidência do Senado recebi o honroso convite para ocupar o cargo de
diretora da Subsecretaria de Expediente.
Foi aí que a emoção tomou proporções gigantescas. Estava ocupando a mesma cadeira ocupada por minha mãe durante 20
anos, indicada que foi pelo Plenário da Casa, como diretora efetiva,
como ocorria nos idos de 1960 e poucos.
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Não poderia ter recebido missão mais honrosa e importante.
E, para tanto, tratei de fazer jus à confiança depositada em mim.
Foram anos de trabalho árduo, dedicação integral ao Senado,
exigências, finais de semana dedicados aos autógrafos que deveriam estar prontos para ser encaminhados à Presidência da República, coleta de assinaturas, enfim, além do trabalho intelectual, uma
verdadeira maratona, na qual meus colaboradores incansáveis e eu
vestimos a camisa com orgulho e determinação, o que gerou, em
uma oportunidade, elogios do presidente em Plenário, para alegria
de todos nós.
Ao assumir o Expediente, herdei com a maior alegria todos
os colegas e amigos que caminharam com minha mãe, tal como
uma capitania hereditária.
Ao mesmo tempo, procurei inovar e facilitar o trabalho de todos e, conversando com o presidente, decidimos informatizar toda
a Diretoria, adquirindo computadores, àquela época os mais modernos, agilizando e tornando a execução dos autógrafos mais perfeita.
Foi um evento memorável. A inauguração dos equipamentos contou
com a presença de inúmeros diretores, do presidente Mauro Benevides, dos senadores secretários da Mesa Diretora, de todos os funcionários do Expediente e diversos colegas e amigos companheiros
do dia a dia.
O relacionamento entre os colegas era de profunda amizade.
Lembro que, ao chegar para o trabalho, nos reuníamos no gabinete
do diretor-geral para saber as novidades, nos inteirarmos de alguma
orientação, conversar, tomar um cafezinho e partir para a labuta.
Havia um código de respeito, de solidariedade, de carinho. Até hoje
mantemos esse contato e relembramos fatos hilários ou não, mas
que marcaram nossas vidas.
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Entre tantos fatos marcantes, lembro-me da votação da Pesca da Baleia, de autoria do senador José Fragelli, das inúmeras sessões noturnas infindáveis e, lá pelas tantas da madrugada, da pizza
amiga enviada pelo querido senador Almir Pinto, das sessões conjuntas nas votações de decretos-lei que nem sempre acabavam pacificamente, dos intermináveis discursos que começavam lá pelas
18 horas em plena sexta-feira, deixando a todos inquietos, dos sanduíches de presunto e queijo distribuídos à noite acompanhados de
suco de caju, quando tínhamos serviço a fazer até alta madrugada.
Como esquecer uma vida inteira passada mais tempo trabalhando
do que com a família? E como não lembrar das deliciosas “castanhas” ao final de cada ano? Quem é da época sabe do que estou
falando.
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E a oportunidade de cumprimentar a presidente da Nicarágua, quando de sua visita ao Brasil? E a rainha da Inglaterra descansando no sofá de veludo verde?
E quem se lembra do primeiro crachá, gigantesco, ao qual dei
o apelido carinhoso de placa de ônibus, impossível de ser pendurado
no pescoço ou na roupa, devido ao peso?
A superstição quanto à limpeza do Salão Negro? “Não lava
que morre um parlamentar...”
Momentos alegres, algumas recordações tristes de colegas
que nos deixaram um vazio, amigos que nos estendiam a mão, poucas puxadas de tapetes, mas experiências que me fizeram crescer.
Agradeço a Deus todas as oportunidades que me foram dadas desde sempre e por ter tido e mantido tão estimados colegas e
amigos até hoje.
É uma vida tatuada no coração. Recordações que jamais serão esquecidas. E por serem tantas, pouco é o espaço.
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Maria Elisa Stracquadanio com o
presidente do Congresso, senador
Mauro Benevides, ao ser inaugurado
o Serviço de Informatização da Secretaria de Expediente.
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“...e esses momentos ﬁcaram
marcados, pois foram momentos de
“” e fortalecimento dos vínculos
alegria
de amizade com os amigos de
trabalho.”

MEU TRABALHO NO SENADO FEDERAL

MARIA IVONEIDE VASCONCELOS SOARES

Fiquei bastante feliz por ter sido escolhida para compor o
grupo de funcionários aposentados dessa renomada instituição que
é o Senado Federal para participar de um livro que resgata nossa
trilha de trabalho e dedicação a esta Casa.
Entrei no Senado em julho de 1975. Comecei minha carreira
como auxiliar de escritório no Centro Gráfico na implantação do sistema contábil. Em janeiro de 1976 saiu minha nomeação. Foi meu
primeiro emprego, em que passei a desenvolver meu crescimento
profissional e pessoal. A Gráfica foi criada para dar suporte gráfico
ao Senado na área de publicações, jornais, boletins, livros publicados
pelos senadores e tudo referente à instituição, e funcionava nos períodos diurno, vespertino e noturno. Trabalhávamos oito horas e no
horário de almoço ficávamos lá, pois tínhamos restaurante próprio.

No meu primeiro dia de trabalho
aconteceu uma situação que me
marcou consideravelmente, na
hora do almoço. Quando o restaurante abria tocava uma campainha para avisar os funcionários da hora do almoço. Era um
barulho alto como se fosse alerta
de um incêndio. Saí da sala correndo apavorada pelo corredor.
Meu amigo Caluta correu atrás,
me pegou e explicou o que era.
Foi hilário!
Nesse período o
Brasil era governado pelos militares, mas o Congresso continuou
trabalhando para uma futura redemocratização. Foi em 1985,
naquela eleição para presidente,
que o senador Tancredo Neves
ganhou as eleições e os militares entregaram o governo. O último presidente militar foi João
Baptista Figueiredo, e seu sucessor seria Tancredo Neves, que foi
eleito pelo povo. Mas fatalmente
a morte o levou antes da sua posse, por uma doença no intestino,
assumindo seu vice, o senador
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José Sarney. No dia 15 de março de 1985 ele tomou posse e o Brasil
se redemocratizou novamente.
Em janeiro de 1987 foi criada a Auditoria e meu chefe, senhor
Aspin, assumiu o cargo de auditor e me levou para trabalhar com
ele. Cada ano que passava eu sentia meu crescimento profissional,
todo dia era um novo aprendizado na minha carreira e no convívio
com meus colegas. Nesse período estava terminando meu curso
superior em Administração. E nosso Senado cada dia crescia mais
com novas tecnologias. Nessa época presenciei um marco na história do nosso País. Em 1987 o Congresso Nacional trabalhava para
construir a nova Constituição da República Federativa do Brasil. Em
5 de outubro de 1988, foi promulgada uma nova Constituição estabelecendo um Estado Democrático de Direito.
Em abril de 1991, fui para o Setor de Planejamento e Projetos,
no cargo de analista administrativo legislativo. Nova equipe, novos
trabalhos. Foi um período muito acolhedor em que fui trabalhar com
queridos amigos: Carlinhos Stuckert, Ivo, Ladilson, querida amiga
Mércia, Vânia e Alice. Foram tempos maravilhosos. Em 29 de dezembro de 1992 passamos por um grande conflito no nosso País:
o presidente Fernando Collor sofreu um impeachment por crime de
responsabilidade e perda dos direitos políticos por oito anos, assumindo então a Presidência seu vice-presidente, Itamar Franco.
Em 1999 fui convidada pelo diretor-geral do Senado, que
era nosso amigo Agaciel Maia, para ser membro da Comissão de
Licitação. Saí da Gráfica e fui trabalhar no Senado. No período final
da Comissão de Licitação tive acesso a novos conhecimentos no
processo licitatório e nessa mesma época fui convidada para o gabinete do senador Gilberto Mestrinho, representante do Estado do
Amazonas. Novo desafio, pois eu nunca tinha trabalhado com um
senador. Fui nomeada secretária do gabinete. Passei a ter muitos
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contatos, uma maior interação com os departamentos da Casa e
também contatos externos ligados ao gabinete do senador, pois faz
parte do trabalho realizado dentro dos gabinetes, e nessa função
abriu-se então um leque de conhecimento e relações. Na época da
diretoria de Agaciel Maia, ao final de todo ano se realizava uma festa
de confraternização com os funcionários da Casa, e esses momentos ficaram marcados, pois foram momentos de alegria e fortalecimento dos vínculos de amizade com os amigos de trabalho. O presidente da República era Fernando Henrique Cardoso, e nesse período
foi criada a nova moeda, o real.
Em novembro de 2000 fui remanejada para DGER no Conselho
de Administração e relocada no gabinete do senador Sérgio Machado
até julho de 2001. Em agosto de 2001 fui convidada para a Secretaria
Especial de Comunicação Social. A convite da amiga Andréa Valente,
fiquei um período lotada na Subsecretaria de Projetos Especiais, que
funcionava no Edifício Principal, no 21 o andar. Fiquei no Comitê de
Imprensa. Tínhamos um novo presidente, Luiz Inácio Lula da Silva,
e a Relações Públicas com o Cerimonial da Presidência do Senado
preparavam tudo para a posse do presidente, que é realizada sempre no dia 1º de janeiro do ano em que é empossado, de acordo com
a Constituição Federal do nosso País.
Em maio de 2004 fui remanejada para a Secretaria de Relações
Públicas, o que foi um marco no final da minha trajetória profissional. Passei a lidar muito mais com os gabinetes e outras secretarias
da Casa. Na área de eventos presenciei constantes eventos solicitados pelos gabinetes dos senadores. Nos eventos lidávamos com
muitas autoridades no Cerimonial. Era um trabalho muito dinâmico,
tínhamos que preparar um checklist, material gráfico, material para
imprensa, programação visual, divulgação, recursos físicos, recursos humanos, recursos materiais, cerimonial, finalizando com um
pós-evento.
224

Em 2011 nos preparamos para uma nova posse, a da presidente Dilma Rousseff. O presidente do Senado na época era o senador José Sarney. A Relações Públicas junto com o Cerimonial da
Presidência do Senado fizeram um trabalho primoroso para a posse
da nova presidente do Brasil. Trabalhávamos no dia 1 o de janeiro e,
embora fosse feriado, a posse de um presidente da República é nessa data, como manda a Constituição.
Em 2015 o senador Renan Calheiros assumiu a Presidência
do Senado. Temos 81 senadores na Casa, e um senador é eleito por
oito anos.
No tempo em que o senador Renan Calheiros presidia a Casa,
houve um ocorrido muito triste: uma determinação dele acabou com
nosso Serviço Médico, uma secretaria completa, com profissionais
renomados que atendiam a todos os funcionários e senadores. Para
mim foi muito doloroso, imagino que também para todos os funcionários da área médica.
Nesse período a Secretaria de Relações Públicas criou o projeto Talentos do Senado, que consistia em lançar escritores, pintores, obras de arte, uma gama de talentos que os servidores tinham.
Foi nesse projeto que consegui realizar meu sonho de lançar meu
livro de poesias Perfil de Mulher, e esse foi um momento muito importante para mim.
Em julho de 2016 saiu minha aposentadoria. Foram 40 anos
de amor, dedicação e muito profissionalismo nesta Casa que eu amo
muito. Embora esteja aposentada, continuo ligada às instituições da
nossa Casa, como a Assefe, a Assisefe e o Sindilegis.
Tenho um agradecimento em especial à nossa atual diretora-geral do Senado, senhora Ilana Trombka, pela intenção de estar
sempre trabalhando em prol dos aposentados. Em todo esse tempo
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de trabalho nunca observei nenhuma diretoria se preocupar tanto
com os aposentados da Casa. Agradeço à Secretaria de Gestão de
Pessoas, ao assessor Paulo Ricardo Meira, que está conduzindo
este projeto, e às parcerias da Assisefe e Sindilegis.
Obrigada a todos pela oportunidade!
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“Vivenciei vários fatos e momen“”
tos históricos
ao longo dos anos em
que aqui trabalhei...”

A MEDICINA, A MÚSICA E O SENADO SEMPRE
FIZERAM PARTE DA MINHA VIDA
MARIA TEREZA B. M. TAVARES

Nasci em uma família de muitos médicos entre os quais especialmente meu pai, pediatra, inspirou-me desde bem cedo na escolha
da minha profissão: ser médica. Pelo lado materno, minha avó e tia, exímias pianistas que estavam sempre a dedilhar belas canções, fizeram-me querer aprender a tocar piano, e fui aluna da Escola de Música em
Natal por oito anos, estudo que lamentavelmente interrompi em virtude
da proximidade do tão temido vestibular.
E sobre o Senado? Ah, minha relação com ele também vem desde sempre! Sou tataraneta e neta de senadores, tendo sido o meu tataravô José Bernardo de Medeiros senador da primeira legislatura do
Senado da República. E ainda garota fui apresentada ao Palácio Monroe,
sede do Senado no Rio de Janeiro, pelas mãos do meu avô Dinarte
Mariz. Essas mesmas mãos me trouxeram a conhecer o Senado Federal

quando da sua mudança para Brasília, e foi ainda através dessas mãos
que, em 1981, recém-formada, passei a integrar o quadro de servidores
do Senado Federal.
Cheguei a esta Casa cheia de sonhos e projetos, mas também
cheia de medos e angústias, por sentir o peso da responsabilidade de ser
“médica do Senado”! Aqui fui acolhida e muito aprendi com os colegas,
amadureci e, graças à estrutura que o nosso Serviço Médico oferecia,
pude exercer uma medicina de qualidade na minha área, a endocrinologia, com atendimento prioritariamente ambulatorial.
No ano de 1992, foi criado o PAD – Programa de Assistência ao
Diabético – e a ele me integrei como parte de uma equipe multidisciplinar destinada a orientar, educar, tratar e acompanhar a população de
diabéticos do Senado. Foi um grande privilégio poder exercer com mais
dedicação ainda a minha missão, dessa vez também como educadora,
por meio dos encontros semanais com os pacientes e familiares, quando fazíamos palestras, caminhadas, gincanas, enfim, um verdadeiro trabalho de “formiguinha” que muito me realizava e que existiu durante 21
anos!
Em 1996 foi criado o Coral do Senado e a ele logo me integrei
pois senti ali a oportunidade para o meu reencontro com a música, minha outra paixão há tanto tempo deixada de lado! O coral me expandiu os
horizontes dentro da Casa, proporcionando-me aproximação com muito
mais pessoas além das que me procuravam para atendimento na SAMS;
fez-me ser uma pessoa mais sensível, refletindo, com certeza, no meu relacionamento com os pacientes; fez-me perceber que a Casa se preocupava com a qualidade de vida e o bem-estar de seus funcionários, e que,
através da música, abria um grande canal de divulgação do Legislativo
e de comunicação com a sociedade; fez-me criar laços indissolúveis de
amizade, pelo que serei sempre muito grata.
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Foram 32 anos trabalhados
com muita dedicação e cuidado
aos meus pacientes, ao longo dos
quais tive meus dois filhos, que
por vezes me acompanhavam nos
plantões e assim tiveram a noção
do que era o Senado Federal. Tive
a honra de conviver com colegas
do mais alto conceito na cidade e
assim pude aprender com eles não
só assuntos ligados à medicina,
mas à ética, às leis, etc.
Vivenciei vários fatos e momentos históricos ao longo dos
anos em que aqui trabalhei: a posse
do senador Sarney como presidente
da República, as manifestações pelas “Diretas Já”, a Constituição de
1988, o mensalão...
Tenho um imenso orgulho
de ter sido servidora desta Casa
que tão bem me recebeu e acolheu,
e se hoje, por força das circunstâncias, não exerço mais a minha função de médica, meu vínculo com
ela continua através da música!
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“... e assim pude conhecer, de
“” o pensamento dos nossos
perto,
legisladores.”

VOLTEI NO TEMPO

MARIÂNGELA CASCÃO PIRES E ALBUQUERQUE

Durante a maior parte do meu tempo de Senado, chefiei gabinetes de senadores, de lideranças e da Mesa Diretora. Em face
disso, tive a oportunidade de trabalhar e participar de perto em uma
fase muito rica da história recente do Brasil que resultou em muitas
transformações para o País e para a vida das pessoas.
O Senado era diferente. Havia formalidade e ninguém dava
tapinhas nas costas de um senador. Todos se levantavam quando
um senador entrava na sala. No Plenário o funcionário não podia se
posicionar de costas para a Mesa Diretora e as mulheres não tinham
acesso se estivessem trajadas com calças compridas.
Cheguei ao Senado em pleno processo de redemocratização
do País. Era 1984 e a Proposta de Emenda Constitucional “Dante

de Oliveira”, que tinha por objetivo reinstaurar eleições diretas para
presidente da República, tinha sido rejeitada na Câmara dos Deputados, mas repercutiu de tal forma que a campanha “Diretas Já” se
instalou em toda a nação com apoio de mais de 80% da população.
No ano seguinte, Tancredo Neves foi o último presidente eleito pelo
Colégio Eleitoral do Congresso Nacional, mas não tomou posse em
virtude de seu falecimento. Coube ao seu vice, o presidente José
Sarney, promover a redemocratização do Brasil, iniciada no governo
do general João Baptista Figueiredo com a anistia a acusados por
crimes políticos.
Nesse contexto e com graduação em Direito, fui trabalhar na
Liderança do Partido do Movimento Democrático Brasileiro – PMDB,
cujo líder era o senador Humberto Lucena, um homem íntegro, político articulador, inteligente, respeitadíssimo por seus pares e com
quem trabalhei por quase 15 anos.
Ali na liderança do PMDB, mentes brilhantes pensavam e articulavam os passos para o processo de abertura democrática do
País, sobretudo acerca da elaboração de uma nova Constituição que
se fazia necessária.
O senador Humberto foi eleito presidente do Senado e do Congresso para o biênio 1987/1988 – o período da Assembleia Nacional
Constituinte. Nessa época, fui assessora da Presidência do Senado. O Congresso fervilhava. O trabalho era intenso, havia pressão de
vários segmentos da sociedade, carga horária pesadíssima, noites
viradas, mas trabalhava com alegria, movida por puro entusiasmo,
idealismo e cheia de responsabilidade, pois nossas atividades eram
norteadas pelo sentimento de esperança de um Brasil melhor e mais
justo para todos.
Destaco duas emendas à Constituinte de autoria do senador
Humberto Lucena com as quais trabalhei, que lograram aprovação
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e que mudaram nossas vidas: a que instituiu o regime de governo
presidencialista e a que estabeleceu o concurso público de provas
ou de provas e títulos como forma de acesso ao serviço público.
Casei em 1987, em plena Assembleia Nacional Constituinte.
Mas nem todos tiveram a mesma sorte. Alguém fez um levantamento informal constatando que foi a época com o maior número de
colegas que enfrentaram processos de desquite ou separação, pois
éramos de difícil convivência, visto que dispúnhamos de parco tempo para a família. Ademais, acordávamos pensando na Constituinte,
respirávamos Constituinte, sonhávamos com a Constituinte.
Com um gesto generoso, o senador Humberto convidou parte de seu gabinete na Presidência do Senado para acompanhá-lo na
aposição de seus autógrafos na nova Carta Magna, em reconhecimento ao nosso trabalho durante a Constituinte. Foi um dia especial pelo sentimento de missão cumprida e pela honra que nos foi
concedida.
O Brasil renascia redemocratizado e renovado, cabendo ao
Parlamento, a partir daí, regulamentar as novas disposições constitucionais, entre elas as eleições gerais de 1989, em que foi eleito
pelo voto popular o presidente Fernando Collor de Mello.
No dia seguinte a sua posse, o presidente Collor implantou
uma medida econômica visando conter a inflação, que ficou conhecida como “confisco”, congelando todos os ativos financeiros da
população depositados em conta-corrente, poupança, aplicações
financeiras, deixando disponível para saque um valor incapaz de suprir as necessidades pessoais com saúde, alimentação ou o simples
pagamento de contas. Além disso, extinguiu vários órgãos governamentais, o que resultou na demissão imediata de um grande número
de funcionários públicos. Atendi, durante um bom tempo, ligações
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de eleitores desesperados em face dos problemas criados por essas
medidas. Eles choravam e eu também.
De volta à Liderança do PMDB e sob a égide da nova Constituição, a cada crise fazia-se necessária a definição da estratégia e
regulamentação da tramitação das novas disposições constitucionais. Tive a sorte de, junto com o colega Nerione Nunes Cardoso, secretário-geral da Mesa, secretariar as reuniões da bancada do PMDB
naquele período e assim pude conhecer, de perto, o pensamento dos
nossos legisladores. Eram grandes juristas, ícones da política, personalidades brilhantes que fizeram a história do País.
Novamente o País enfrentou uma situação delicada. Em entrevista, Pedro Collor denunciou a existência de esquema de corrupção contra seu irmão presidente e pessoas de seu círculo. O
Congresso Nacional respondeu com a instalação das primeiras Comissões Parlamentares de Inquérito – CPIs para apurar tais denúncias. No decorrer das CPIs, Collor fez um pronunciamento pedindo à
população para ir às ruas vestida das cores nacionais como forma
de demonstração de apoio ao seu governo. A população foi às ruas
vestida de preto com o rosto pintado de preto, os “caras-pintadas”.
Tudo era novo e acontecia rápido. Quem acreditaria no impeachment de um presidente? Foi surpreendente presenciar cada
etapa desse processo: a aprovação pela Câmara dos Deputados da
abertura de processo de impeachment contra o presidente Collor, o
processo de cassação instaurado pelo Senado, o pedido de renúncia
do presidente. E, nos fins de semana, sair com os caras-pintadas.
Pela segunda vez, o senador Humberto Lucena foi eleito presidente do Senado para o biênio 1993/1994. Dessa feita, fui nomeada chefe de gabinete da Presidência.
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Naquela época não dispúnhamos das facilidades tecnológicas dos dias atuais. O Prodasen já era reconhecido por sua excelência em informática, mas apenas uma quantidade limitada de servidores que exerciam funções muito específicas tinham acesso a tais
ferramentas.
Destinaram a mim um telefone celular pesadíssimo, que ficou conhecido como tijolão. Para atender as ligações, era necessário acionar sua antena e abrir o flip – a proteção do teclado. Uma
maravilha! Uma ferramenta que nos possibilitava contatar pessoas
com rapidez e a qualquer hora, mas confesso que me sentia acanhada quando o atendia em um restaurante e todas as pessoas olhavam para a novidade.
Recebi, também, um computador de mesa que eu não sabia
usar e nem tinha tempo para fazer um curso para aprender a operá-lo. Uma pergunta aqui, uma orientação ali, aprendi à força a usar
aquele equipamento que se transformaria num instrumento facilitador e importante aliado no desempenho das atividades legislativas
e administrativas.
Trabalhei, também, com o senador Efraim Morais. Chefiei
seu gabinete parlamentar, seus gabinetes na Liderança da Minoria
(DEM e PSDB) e na Primeira Secretaria do Senado por dois mandatos consecutivos.
Na Liderança da Minoria, as Reformas Tributária e da Previdência propostas pelo governo Lula eram o foco principal. O trabalho incansável do líder, de seus pares e de suas assessorias não
logrou êxito na alteração de dispositivos que cassavam direitos adquiridos pelos servidores. Após meses de trabalho, apenas umas
poucas emendas de redação foram acatadas. Uma delas da lavra
do senador Efraim Morais, que dispunha sobre a substituição de
duas expressões que possibilitariam entendimentos divergentes. A
238

emenda livrou centenas de servidores da perda de direito adquirido.
Foi anunciada como a única emenda aprovada, mas não é verdade:
outras duas ou três também foram.
A Primeira Secretaria do Senado é um lugar de aprendizado
diuturno. Uma infinidade de processos, oriundos de todos os órgãos
internos e externos, é levada à apreciação do primeiro-secretário. As
decisões têm que ser rápidas, fundamentadas e corretas. Para tanto, fez-se importante trabalharmos no estabelecimento de padrões
para processos semelhantes, para que pudéssemos dispensar maior
atenção e tempo àqueles que demandavam maior acuidade.
Paralelamente, mais crises e mais CPIs instaladas. Dessa feita, a CPI dos Correios, de que o senador Efraim Morais era membro,
e a dos Bingos, que o senador presidiu. As CPIs são dinâmicas, geram muitas ações, produção de falas e discursos, audiências públicas, consultas, investigações. Tudo é urgente, tenso e nem sempre
seguro. Em certa ocasião, dois colegas foram buscar um documento qualificado fora de Brasília, acompanhados de agentes de segurança que o caso requeria. Por volta das 21 horas, um deles ligou
informando que estavam em um terceiro subsolo escuro, totalmente
vazio, e os tais agentes haviam sumido. Hoje, rimos dessa história,
mas passamos aperto. A solução foi encontrada por uma colega.
Ligou para um amigo desse estado, que colocou a polícia vigiando
a outra polícia.
Ainda na Primeira Secretaria tive a oportunidade de ser a primeira coordenadora do Programa Senado Verde. Éramos uma equipe multidisciplinar parceira do planeta. Com a ajuda dos membros
da Mesa Diretora, senadores e colegas, implantamos ações que geraram a economia de papel, água, energia e insumos, realizamos
campanhas de conscientização e de dicas sustentáveis, treinamos
os servidores responsáveis pela limpeza para realizarem a coleta
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seletiva, instalamos usina de reuso de água, aprovamos o projeto de
edificação do viveiro de plantas autossustentável, fizemos compostagem, publicamos o Manual de Boas Práticas Ambientais, o Manual
de Edificações Sustentáveis e, em parceria com a Secretaria de Parques e Jardins do Governo do Distrito Federal, a obra Arborização
Urbana do Distrito Federal – História e Espécies do Cerrado. A Casa
inteira se mobilizou. Era uma alegria ver um colega subindo pelas
escadas para economizar energia ou o entulho de uma obra sendo
transformado em rampa.
Ninguém faz nada sozinho. Que sorte ter podido contar com
a parceria do qualificado corpo funcional do Senado ao longo do
meu caminho! Profissionais preparados, inteligentes e eficientes
que tenho a honra de ter como amigos.
Ao resgatar essas memórias me dei conta do quão perto de
fatos históricos estive durante meus 30 anos de Senado. Nesta Casa
passei a maior parte de minha vida. Aprendi, fui feliz, sofri, fiz meus
“melhores amigos para sempre”, e é a Casa que considero minha,
mesmo quando vou fazer o recadastramento e percebo que não conheço mais ninguém.
A vida me presenteou com vivências que fazem de mim uma
pessoa agradecida e orgulhosa por ter participado de transformações positivas da história recente do Brasil, por ser membro do corpo funcional do Senado Federal e do trabalho que realizei.
Agradeço, de coração, à diretora-geral Ilana Trombka, ao presidente do Sindilegis, Petrus Elesbão, e ao Presidente e vice-presidente da Assisefe, Lourival Zagonel e Maria Elisa Stracquadanio,
por essa oportunidade que me fez voltar ao meu tempo de Senado
Federal.
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“Sou muito grato ao Senado por
ter me possibilitado viver e testemunhar tantos momentos, discursos
“”
memoráveis e conhecer algumas das
pessoas mais competentes e proﬁssionais com quem trabalhei.”

A HONRA DE AJUDAR A ESCREVER O FUTURO DO PAÍS

MIGUEL ARCANJO BATISTA

Eu sou Miguel Arcanjo Batista e estou aposentado há 28 anos
de uma profissão que já quase não existe mais. Está lá na minha
carteira de trabalho: linotipista. Realmente, algo do passado, de outra época. Meu trabalho consistia em operar o Linótipo, utilizado na
impressão tipográfica. O processo era manual, analógico mesmo.
Tudo era feito com bastante cuidado e atenção. Hoje, as impressões
são feitas em processos digitais, de forma rápida. As pessoas sequer pensam sobre o processo necessário.
Ainda há quem pratique a tipografia como uma atividade artística ou recreativa, mas, provavelmente, as gerações mais jovens
sequer sabem do que se trataria o meu trabalho, e entendo a razão.
Não era apenas outro tempo, mas outro mundo, também. Vivi 85
anos, testemunhei muitas mudanças e cheguei à conclusão de que

há uma beleza em saber que o mundo continua e a vida se adapta a
uma nova realidade.
Estava com 24 anos quando saí de Natal/RN e mudei-me
para Goiânia/GO, em 1958. A nova capital do País ainda não existia
oficialmente, mas eu já estava um passo mais próximo de Brasília.
Lá, estudei e me aprimorei na profissão de linotipista. Após 10 anos
vivendo em Goiânia, os ventos da vida, por fim, me levaram ao planalto central e, consequentemente, ao Senado Federal, onde trabalhei por 24 anos.
Tenho interesse por assuntos diversos e comecei a trabalhar
ainda cedo, então pude atuar em diferentes áreas na minha carreira:
fui letreiro, aprendiz de tipógrafo, aos 14 anos, e assessor técnico na
Imprensa Nacional depois que me aposentei do Senado Federal, em
1992. Mas foi ali, trabalhando no Centro Gráfico do Senado, que vivi
um dos momentos mais importantes da minha vida e presenciei a
História brasileira ser escrita durante a Assembleia Nacional Constituinte de 1988.
Enquanto durou a ANC, houve muito trabalho. As equipes se
esforçavam para atender às demandas por jornais e periódicos com
conteúdo da Assembleia. Ao final do processo constituinte, um dia
após a votação da redação final, o Centro Gráfico entregou as cinco
impressões do Autógrafo 1 e os parlamentares teriam apenas cinco
dias de prazo para coletar todas as assinaturas necessárias.
Finalmente, no dia 5 de outubro de 1988, a Constituição Cidadã foi promulgada. Recordo-me que saiu uma edição especial do
Diário Oficial da União, feita pela Imprensa Nacional, no mesmo dia.
1

244

É o documento oficial com o texto da norma aprovada em definitivo por uma das Casas do Legislativo ou em sessão conjunta do Congresso.
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Um momento verdadeiramente histórico não apenas para o Congresso Nacional, mas para todo o País, que aguardava ansioso.
Ser o linotipista do Autógrafo foi uma honra por tudo o que
aquele documento representava para o Brasil naquele momento: a
possibilidade de liberdade, representatividade e democracia plena.
Sou muito grato ao Senado por ter me possibilitado viver e testemunhar tantos momentos, discursos memoráveis e conhecer algumas
das pessoas mais competentes e profissionais com quem trabalhei.
Carrego dois orgulhos oriundos do meu tempo no Senado: a
dedicação dos meus colegas nas suas funções, que contribuíram
ativamente para o fortalecimento da instituição e do próprio Legislativo, por consequência; e o fato de que, mesmo após três décadas
e passadas tantas mudanças nos processos de impressão, a Constituição, com a icônica capa de Cosme Rocha, continua sendo o livro
mais vendido na Livraria do Senado.
Hoje eu passo o tempo com minha esposa, Geralda, ou entre
os livros da minha biblioteca ou ensinando o jogo dos reis aos meus
alunos. O amor pelo xadrez é algo que eu carrego comigo desde a
minha infância, lá no Rio Grande do Norte. Gosto de ensinar sobre as
possibilidades, as estratégias. Espero, assim, incentivar o interesse
deles em atividades mais construtivas dos que as que encontrariam
na rua, ou faltando à escola.
Não cobro pelas aulas porque é um jogo que te convida a
pensar, amplia a visão e te faz manter a calma quando a vida quer
fugir ao controle. Acredito que sua estratégia vai incentivá-los a explorarem o seu potencial de forma mais positiva e crítica. O conhecimento, como o pão, deve ser compartilhado.

247

“É nisto que acredito: só com a
“”
luta conseguimos algo.”

VI A HISTÓRIA ACONTECER E AJUDEI A CONTÁ-LA

PAULO RICARDO ZARRANZ BUENO

Morador de Brasília desde 1976, casado há 40 anos com dona
Dadah, pai de 3, avô de 3 e feliz da vida. Hoje aposentado, contribuo
para “Gaia” criando abelhas no fundo do meu quintal. Meu lema é:
adoçar a vida e polinizar o planeta.
Depois de uma época extremamente difícil na minha vida e
da minha família, tornei-me servidor público. Isso foi em 1992. Estudei exaustivamente durante as madrugadas, único momento em que
conseguia me concentrar. Depois de muitas tentativas, finalmente
chegou a minha vez de colher os frutos de tanto esforço.
Fui chamado a assumir o cargo de policial legislativo do
Senado Federal. Minha missão: garantir que os trabalhos da Casa
ocorressem da melhor forma possível e de modo seguro. Dediquei

todo o meu tempo de trabalho no Senado à Secretaria de Polícia Legislativa, atividade que muito me honrou e que sempre cumpri com
satisfação. E foi nesse papel que tive a oportunidade de participar
dos bastidores de momentos históricos.
Se antes eu via posses presidenciais pela televisão, em filmes ou nos jornais, agora eu participava delas. Imagine só! É como
atravessar a telinha da TV. Era um sonho realizado. Parecia estar
dentro de um filme; a diferença é que havia um trabalho incomensurável de meses para aquele dia ocorrer. Isso os filmes não mostram.
Participei da posse de oito presidentes do Brasil: em 1992 de
Itamar Franco, em 1995 e 1999 de Fernando Henrique Cardoso, em
2003 e 2007 de Lula, em 2011 e 2015 de Dilma, e em 2016 de Michel
Temer.
Sempre me senti privilegiado e honrado em ter participado de
momentos tão importantes como esses, não como mera testemunha, mas como uma peça no tabuleiro dos protocolos das cerimônias e dos eventos.
Entre elas, a mais glamourosa foi a posse do presidente Lula,
em 2003. Independentemente de ideologias, esse evento me marcou
porque reuniu mais de 150 mil pessoas e 11 chefes de Estado. Não
havia espaço para mais ninguém na Esplanada dos Ministérios ou
na Praça dos Três Poderes. Imagine só toda a segurança necessária
para que a posse acontecesse! Foi realmente algo bonito de se ver.
Nunca me esqueci daquela multidão de pessoas reunidas no centro
do País, vinda de todos os lugares do Brasil e do mundo.
Criar histórias
Muito distante da imagem que as pessoas talvez tenham
de um policial legislativo, sempre acreditei nas relações e na
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humanização dos trabalhos. Desde pequeno, já praticamente de
atletismo, aprendi a força que o
esporte tem em reunir pessoas.
Por isso em 2004 eu aceitei uma difícil missão: partir do
zero para realizar a 3a Olimpíada
da Secretaria de Segurança Pública do DF (Olinsesp). Fomos
convidados a participar, mas não
havia uma organização no Senado para esse evento. Saí conversando com colegas, convencendo cada um a compor os times e
participar da Olinsesp, ao lado de
policiais civis, bombeiros, militares e outros.
Esse evento me marcou
muito, pois, além da minha crença
no esporte como forma de aproximar as pessoas, foi um grande
desafio pessoal. Participamos
em várias modalidades como: futebol, vôlei, basquete, atletismo,
judô (em que ganhamos a medalha de 1o lugar), natação e xadrez. Na época, sem nenhum recurso financeiro do Senado, foi o
Sindilegis que ajudou custeando
os uniformes, uniformes esses
que uniam as cores do Senado
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Federal e o orgulho de representar a Casa com esforço e superação.
Lembro de estarmos na abertura das Olimpíadas, no Ginásio Nilson
Nelson. Fizemos a volta olímpica e o juramento do atleta. Cantamos
o Hino Nacional a plenos pulmões e com lágrimas nos olhos. Foi incrível sentir o orgulho tomando cada pedaço do nosso corpo. Foi em
momentos assim que tive a oportunidade de entender a importância
do Senado em minha vida e história. Foi pura emoção!
Senti-me orgulhoso de ter proporcionado a oportunidade
para aquelas pessoas de criarem suas histórias com os colegas,
fortalecer os laços e costurar relações que perduram até hoje.
Contar histórias
Impressiona me como o brasileiro, de modo geral, desconhece o funcionamento do Congresso e de suas instituições. Faz uma
verdadeira confusão entre o Congresso, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados. Muitos não sabem a função dos congressistas,
como são desenvolvidos os trabalhos e observados os protocolos,
ou os caminhos que uma lei percorre antes de ser aprovada, algo
que considero de suma importância.
Sempre-me incomodei com isso. O povo ainda é muito distante das Casas e, lá atrás, eu quis mudar um pouco essa situação.
Passei então a guiar turistas, estudantes e curiosos pelos corredores do Senado, trabalho voluntário que fazia em feriados e fins de
semana.
Se, como policial legislativo, eu era obrigado a dizer muitos
“nãos” no dia a dia, na função de guia do tour eu estava ali para dizer:
“Sim, pode entrar! A casa é sua!”.
Meu objetivo era contar a história do Senado, explicar como
os trabalhos do Legislativo eram realizados, evidenciar a arquitetura
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e a localização dos plenários e como o prédio foi constituído. Um
trabalho muito compensador. Posso dizer que fazia o meu trabalho de abelha e polonizava cada uma daquelas pessoas com o que
adquiri ao longo dos anos e de muito estudo. Afinal, de que vale o
conhecimento se ele não é compartilhado?
Durante todos os 25 anos em que trabalhei no Senado Federal, além do meu papel como policial legislativo, fui convocado a
assumir vários outros, como o de guia e também o de representante
dos meus colegas.
Mesmo muito tímido e tranquilo, acabava convidado a fazer
parte desses movimentos de luta pelos direitos dos servidores. Claro que dizia sim. Afinal, nada se constrói com inércia. Foi assim que
passei a ser membro de associações e, atualmente, vice-presidente do Sindilegis para o Senado, o que tem sido desafiador, tendo
em vista os ataques atualmente direcionados a nós, servidores, que
nos empenhamos tanto em nossos trabalhos. Só na Associação dos
Servidores do Senado Federal (Assefe) estive por 11 anos, lutando
por mais qualidade de vida e bem-estar dos meus colegas.
É nisso que acredito: só com a luta conseguimos algo. Só
com ação podemos conseguir o que queremos. Por isso, hoje divido
meu tempo de aposentado com a batalha pelos direitos dos meus
colegas, a criação de abelhas, minha paixão por viajar de moto com
minha esposa e meu amor pela minha família. Ainda tenho muito a
realizar e por sonhar.
Um dos meus sonhos: que todos conheçam as tantas pessoas que se dedicam, suam, trabalham horas a fio e dão o sangue
para que os trabalhos legislativos sigam seus rumos. Eu tenho consciência que sou uma dessas pessoas, por isso carrego o orgulho da
minha história no Senado Federal.
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Paulo Ricardo Zarranz Bueno,
63 anos, aposentado do Senado Federal, porto-alegrense e atualmente morando
em Brasília/DF.
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“...uma época de grande
“”dedicação ao trabalho, foi um
momento de intensa troca de
ideias...”

MINHA EXPERIÊNCIA NO SENADO FEDERAL

PEDRO LUIZ TAUIL

Entrei no Senado Federal no início de 1985, como assessor
para Assuntos de Saúde, após ter sido aprovado e classificado em
concurso público que durou quase um ano. Foi uma alegria muito
grande, pois visualizava realizar muitas coisas para aprimorar o setor saúde no País. Estava levando para o Senado toda minha experiência acumulada na área de saúde, desde a vivência em atenção
primária e secundária na Unidade Mista de Saúde de Porto Nacional,
na época, Goiás, hoje, Tocantins, até os conhecimentos adquiridos
na minha passagem pelo Ministério da Saúde, na Coordenadoria de
Saúde da Amazônia (Corsam) e na Superintendência de Campanhas
de Saúde Pública (Sucam).
No Senado, passei a atender às demandas específicas dos
senadores para a área de Saúde, tanto no que se refere à elaboração

de pareceres técnicos a projetos que tramitavam na Casa, como no
atendimento para elaborar projetos de lei. Essas tarefas exigiam encontros e conversas frequentes com senadores a respeito dos assuntos em questão.
O cargo que ocupava sofreu modificação de nomenclatura
posteriormente, passando para consultor legislativo para assuntos
de Saúde.
O ambiente na assessoria, e depois na Consultoria, era muito
agradável e propiciava uma inter-relação com profissionais competentes de diferentes áreas do conhecimento, favorecendo uma vivência muito rica de aprendizagem diária de assuntos de interesse
da sociedade.
Lembro que, em 1986, o gabinete do senador Gastão Müller, do
Mato Grosso, solicitou um projeto de lei que determinasse a necessidade de doadores de sangue serem identificados por documentos
legais para evitar que pessoas procurassem vender seu próprio sangue, fato denunciado na ocasião por um programa de televisão. Era
um momento histórico muito importante, pois a Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) havia sido recentemente descoberta, e
as suas formas de transmissão incluíam a transfusão de sangue de
doadores portadores da doença. Discuti com o senador a necessidade de, além da obrigatoriedade de serem identificados, os doadores submeterem-se a determinados exames antes que seu sangue
fosse transfundido em outra pessoa, como pesquisa de malária, de
hepatite B, de sífilis, de AIDS, de doença de Chagas e de outras doenças que o Ministério da Saúde viesse a especificar posteriormente
por portaria. Esse projeto de lei foi aprovado integralmente no Senado e na Câmara Federal e sancionado pelo presidente da República.
Posteriormente, o ministro da Saúde propôs ao Conselho Nacional
de Saúde a elaboração de um projeto de lei que incluísse a pesquisa
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do HTLV (Vírus T-Linfotrópico Humano) na relação dos exames obrigatórios para um sangue ser transfundido. Na ocasião, foi lembrado
ao ministro que isso não seria necessário, pois a lei permitia a inclusão de pesquisa de uma nova doença, apenas por meio de uma
portaria ministerial, tornando bem mais rápida essa inclusão.
Porém, as atividades que julgo mais importantes durante minha passagem pelo Senado Federal foram aquelas relacionadas à
participação na Constituinte que elaborou a Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Além de ter sido uma época de
grande dedicação ao trabalho, foi um momento de intensa troca de
ideias entre os senadores, deputados federais, consultores legislativos, profissionais e técnicos qualificados e famosos, professores
universitários, líderes sindicais, diretores de associações profissionais, pessoas da população que enviavam suas contribuições para
os diferentes temas que estavam sendo debatidos. Muito se ouvia
e muito se discutia. A Consultoria Legislativa era muito solicitada a
emitir pareceres para as diferentes propostas que eram apresentadas nas diversas áreas constitucionais, como educação, previdência, saúde, assistência social, orçamento e finanças, segurança, processos jurídicos, eleitorais e legislativos, entre outros.
No início do processo constituinte, fui designado, junto com
outros colegas, para assessorar o senador Almir Gabriel, do Pará, designado relator do capítulo da Seguridade Social na nova Constituição.
O grupo era constituído por consultores legislativos das áreas de Previdência Social, Saúde e Assistência Social. Entre as tarefas do grupo
estava elaborar pareceres ao senador a respeito das contribuições
populares recebidas, dos documentos elaborados e encaminhados
por instituições universitárias e associações profissionais e dos pareceres de outros senadores e deputados federais. Participávamos
de reuniões frequentes com o senador relator da Seguridade Social,
com pessoas que desejavam expor suas ideias quanto ao conteúdo
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que o capítulo deveria ter, e elaborávamos pareceres sucintos para
decisão do senador Almir Gabriel. O volume de trabalho era intenso,
porém estávamos entusiasmados em participar da elaboração de
um documento tão importante como a nova Constituição da República Federativa do Brasil.
Finalmente, gostaria de acrescentar a minha participação em
outro tipo de atividade. Atendendo solicitação da Diretoria-Geral do
Senado, participei da equipe que elaborou as diretrizes básicas de
criação, estrutura e funcionamento do Sistema Integrado de Saúde
(SIS), órgão voltado para atender as necessidades de assistência à
saúde de todos servidores da Casa.
Trabalhei no Senado Federal até meados de 1994, quando
pedi minha aposentadoria por tempo de serviço.
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“...minha gratidão a todos que
de uma forma ou de outra foram
“”
presentes na minha vida pessoal e
proﬁssional...”

DO TRABALHO AO VOLUNTARIADO

VICENTE SEBASTIÃO DE OLIVEIRA

Era 1o de agosto de 1970 quando eu, um sertanejo pernambucano, fui admitido no Centro Gráfico do Senado Federal
(Cegraf), na função de mensageiro, e, em 2 de novembro de 1973, no
Senado Federal como auxiliar de pesquisa, lotado na Subsecretaria
de Administração Financeira – Seção de Contabilidade.
Fui aprovado no concurso interno de contador do quadro CLT,
no ano de 1974, passando a contador e a exercer a função compatível com o cargo em 14 de agosto de 1974. Na história do Senado, fui,
legalmente, o primeiro contador do quadro CLT. Mais adiante e já no
quadro permanente (RJU), me aposentei em 18 de janeiro de 1995
como analista legislativo/Contabilidade – diretor de Secretaria.

Realizações na trajetória
À época, o Senado não havia, ainda, incorporado o seu balanço ao Balanço Geral da União (BGU). Após sucessivas cobranças do
órgão central dos sistemas de administração financeira, contabilidade e auditoria do Ministério da Fazenda, decidiu o Senado, na década de 1970, dar cumprimento a essa exigência de ordem legal, tarefa, com sucesso, executada por mim juntamente com a equipe da
Contabilidade – Subsecretaria Financeira do Senado Federal — com
a criação da Secretaria do Tesouro Nacional (STN), à qual, entre outras atribuições, cabia a administração financeira e da contabilidade
federal, o desenvolvimento e implantação do Sistema Integrado de
Administração Financeira (Siafi), desenvolvido pelo Serviço Federal
de Processamento de Dados (Serpro) (1987-1988). Representei o
Senado nas sucessivas reuniões com o secretário do Tesouro Nacional e equipe, no sentido de apresentar e discutir a implementação
pelas unidades gestoras do sistema contábil e controle da execução
orçamentária, financeira e patrimonial do Governo Federal — estabelecendo padronização de critérios e rotinas. Na oportunidade, foram
apresentados demonstrativos e relatórios contábeis desenvolvidos
pelo Prodasen e em plena execução pelo sistema financeiro e contábil do Senado, alguns acatados. Após essa caminhada, os presidentes das duas Casas, gestão 1985-1987, comunicaram oficialmente
ao Ministério da Fazenda que não iriam entrar no Siafi. A adesão se
deu na gestão da Mesa Diretora 1991-1993.
Como diretor da Subsecretaria de Administração Financeira,
destaco: a transferência, com o apoio da administração, da confecção da folha de pagamento para a Subsecretaria de Administração
de Pessoal (fundamentado no princípio de segregação de função,
pois quem faz não paga); bem como, por considerar injusto para os
celetistas, a transferência do pagamento do pessoal do quadro CLT
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para o Banco do Brasil, pois o Banco de Crédito Real de Minas Gerais
levava em torno de 48 horas, após o crédito no Banco do Brasil da
folha dos funcionários do quadro permanente, para liberar o pagamento dos celetistas.
A Mesa Diretora 1991-1993 criou grupo de trabalho com a finalidade de reestruturar o quadro do Senado Federal. Nesse momento, estava no cargo de auditor e vinculado ao diretor-geral (ordenador
de despesas). Entendia que a Auditoria deveria ser transformada em
Secretaria de Controle Interno, subordinada à Mesa Diretora, pleito
acolhido pelo Grupo de Trabalho e posteriormente aprovado.
Outras participações que destaco
Participei da implantação do SIS, membro da Comissão de Licitação, viajei aos Estados Unidos (Albany e Washington) compondo
grupo de parlamentares designados para conhecer o orçamento do
estado de Nova Iorque e o orçamento federal, fiz parte da Auditoria
no IPC — Instituto de Previdência dos Congressistas, extinto (trabalho realizado em conjunto com a Auditoria da Câmara dos Deputados em 1989). Minha grande emoção profissional: onde um dia exerci a função de mensageiro, no Centro Gráfico do Senado, em 1986
voltei para reuniões como membro do Conselho de Administração.
SENADO x SENADO
Diretores-gerais do Senado com quem trabalhei: Evandro
Mendes Viana, Aiman Nogueira da Gama, Lourival Zagonel dos Santos, José Passos Porto (ex-senador) e Manoel Vilela de Magalhães,
cada um com estilo próprio de gestão. Dr. Evandro Mendes Viana,
a formalidade de um nobre. Todavia, com o tempo se construíram
pontes para informalidade.
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Concluindo
Por fim, 25 anos de Senado; passaria outro tanto, mas a conjuntura do meu país, à época, 18 de janeiro de 1995, entre continuar
e ir para o ócio com dignidade, a minha opção foi aposentadoria.
Agora, confesso, sempre, absolutamente sempre, saía de minha
casa para o trabalho (Senado) FELIZ. E, em gratidão a tudo que
o Senado fez e continua fazendo por mim, me dispus a ser voluntário da Assisefe – Associação
dos Servidores Inativos e Pensionistas do Senado Federal. Assim,
poderia sempre encontrar os colegas e estender-lhes as mãos.
Minha vontade, agora, seria relacionar todos com quem
convivi; para não correr o risco
de omissão, elejo Danilo Calado
Bastos, que me recebeu em Brasília, no dia 29 de maio de 1970,
para externar a minha gratidão a
todos que, de uma forma ou de
outra, foram presentes na minha
vida pessoal e profissional. Não
poderia deixar de externar também minha gratidão à compreensão da minha família pelas vezes,
e foram tantas, em que me aconselhava a ser “prudente como a
serpente e simples como a pomba” (Mateus 10:16), na condução
das missões a mim confiadas.
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“Aposentei-me de forma tranquila, consciente de ter contribuído para o
“”
desenvolvimento
dos órgãos por onde
passei e do Senado Federal como um
todo.”

RELATO PROFISSIONAL DE WESLEY BRITO

WESLEY GONÇALVES DE BRITO

Consigo me lembrar muito bem do mês de setembro de 1984,
quando entrei no Senado Federal, momento marcante da minha vida
pessoal e profissional.
Havia iniciado a minha vida profissional no Poder Executivo,
Ministério da Agricultura. Apesar de ter começado a trabalhar em
1 o/2/1980 como auxiliar de serviços, em 1981 fui readmitido para
a carreira de técnico administrativo em razão de haver conseguido
aprovação para uma das vagas do concurso público ocorrido em
1980. Em 1982 fui convidado a mudar para o Poder Legislativo, ocupando a chefia de gabinete do Deputado federal Sebastião Ataíde.
Permaneci na Câmara dos deputados até 1984, quando a minha vida
sofreu uma nova e permanente mudança. Tive a chance de deixar
aquela Casa Legislativa e passar para o Senado Federal.

O salário que eu recebia na Câmara já era bom, mas o que
passei a receber no Senado era melhor. Tínhamos muitas vantagens
salariais naquela época (15 salários por ano, “castanha”, auxílio-paletó, hora extra etc.). Entretanto...
Comecei no Senado como digitador no Centro Gráfico, mais
conhecido como Gráfica do Senado. Eu tinha destreza para a datilografia e já era universitário. A área gráfica tinha muitas peculiaridades, diferente de tudo que já havia feito, e o ritmo industrial era frenético, inusitado para o serviço público. Os prazos a cumprir eram
rigorosos. Para conseguir entregar todas as publicações nos prazos
estipulados, tínhamos quatro turnos de trabalho e muita gente distribuída nos diversos setores de produção.
O ano de 1985 não começou bem para os que trabalhavam no
Centro Gráfico do Senado Federal. No fim do ano de 1984, uma ação
popular contra o “Trem da Alegria” havia nos levado a ser motivo
de chacota do povo brasileiro e ficamos alguns meses sem receber
salários. Lembro que na faculdade não gostava de falar que trabalhava na Gráfica, pois seria ridicularizado, inevitavelmente chamado
de “marajá”, entre outros termos não muito legais. E o pior é que trabalhávamos como “condenados”. Tínhamos metas a serem alcançadas, patamar mínimo de produção individual, mapas de controle,
horários de trabalho ultrarrígidos e controle de portaria. Constantemente éramos exigidos a “virar” a noite (dobrar o turno) e trabalhar
nos fins de semana para conseguir produzir a demanda legislativa,
seja oficial (avulsos, jornais etc.), seja não oficial (cadernos, livros
etc.).
Verifiquei que seria necessário um saber mais profundo do
negócio para me estabelecer como profissional da área gráfica.
Descobri que havia livros de autores norte-americanos e alemães
que eram utilizados nas escolas de formação de técnicos gráficos e
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consegui comprá-los. Como tinha conhecimento da língua inglesa,
li até decorar os livros e comecei a aplicar meus conhecimentos
diariamente.
A Gráfica do Senado foi considerada uma das maiores gráficas da América Latina. Os processos industriais utilizados nos anos
80 eram o tipográfico e o offset. A Gráfica e o Prodasen eram constantemente visitados por profissionais e curiosos de outros estados
e países, ávidos por saber como conseguíamos entregar tamanha
produção de impressos com qualidade e rapidez. Nesse período de
vida passei a estudar muito. Cheguei a fazer mais de 50 cursos, a
grande maioria pagos com o meu salário.
O acompanhamento das rotinas dos setores produtivos in
loco (todos os dias eu estava nas oficinas acompanhando trabalhos
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especiais) me ajudou a entender como todos os processos de produção funcionavam. Apesar da grande quantidade de material impresso, verifiquei que seria necessária uma alteração do fluxo produtivo,
incorporando o sistema eletrônico/digital como um dos processos
de produção, como já ocorria em outros países.
Como sabia que não seríamos ouvidos como meros trabalhadores das oficinas, eu e mais dois colegas de trabalho (Júlio Pedrosa
e Germando Lopes) começamos a estudar uma forma de ascender a
cargos e funções mais importantes. Tive a ideia de alterar o quadro
de funções estabelecido para a Gráfica, inserindo uma nova função
administrativa que ficaria acima dos chefes de serviço e abaixo dos
supervisores de produção: os coordenadores de produção, seccionais e gerais. Elaboramos um projeto que foi levado aos diretores
da Gráfica através de força política e aprovado legalmente. A nova
função obteve tanto sucesso que foi utilizada no Senado como um
todo, alterando o plano de cargos e salários existente. Como autores
do projeto e funcionários promissores, ganhamos o respeito dos demais servidores e dos superiores hierárquicos mais reticentes.
Através de participações em cursos, viagens (algumas ao
exterior, Alemanha e Estados Unidos), congressos, palestras e atividades afins, elaboramos projetos e fomos, gradativamente, alcançando posições de comando e alterando os fluxos gráficos para
atender a demanda crescente. Cheguei a desempenhar a função de
coordenador-geral de Produção, o qual tinha dezenas de setores e
centenas de pessoas subordinadas. A incorporação do sistema produtivo eletrônico/digital alavancou a produção: foram comprados
novos equipamentos, estabelecidos melhores critérios de eficiência,
alterados os formatos dos impressos, mudadas as atribuições dos
cargos e funções, ampliado e melhorado o treinamento do pessoal, uma verdadeira revolução industrial na Gráfica do Senado. Mesmo trabalhando em condições insalubres, tendo que conviver com
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o odor forte de produtos químicos e o barulho quase ensurdecedor
das máquinas de impressão ou de acabamento funcionando juntas,
conseguíamos realizar um bom trabalho. Com isso quebramos recordes de produção. Trabalhávamos mais gastando menos. Nessa
época já havia se juntado ao grupo o Petrus Elesbão, com a ajuda
competente do Amaro Ulisses.
Como tinha uma boa formação (Administração de Empresas
e Análise de Sistemas, além de línguas estrangeiras) e conseguia
escrever bem, participava de quase todas as comissões destinadas
à aquisição de insumos e equipamentos, modernização do parque
gráfico, alteração dos cargos e funções etc. Fui autor de várias mudanças que geraram uma enorme economia de tempo e dinheiro
para o Senado.
Nesse tema posso destacar:
1) a modificação na forma de aquisição de vários insumos — havia um
desperdício de papel fotográfico, papel de impressão (eram compradas muitas toneladas de papel, em folha e bobina), chapas, tintas etc;
2) uso de um tipo de papel mais barato quando da montagem dos fotolitos;
3) utilização dos papéis antigos que estavam estocados há muito tempo
e esquecidos no almoxarifado de papéis;
4) impressão compartilhada de mais de uma ordem de serviço por máquina de impressão ao mesmo tempo, otimizando a geração dos fotolitos e das chapas;
5) estabelecimento da montagem de “cadernos” de 12 páginas, obtendo
economia nos setores de fotolito, impressão e acabamento;
6) emprego de mais de um numerador de impressos por “rama”, na impressão tipo gráfica, quando era o caso;
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7) sugestão e auxílio na elaboração de muitos projetos de criação, transformação e extinção de setores, funções e atividades, assim como modernização de leiautes de setores industriais;
8) elaboração da mudança no formato de alguns impressos, inclusive relativos ao processo legislativo.

Trabalhava de 10 a 12 horas por dia na busca da excelência
no atendimento dos senhores parlamentares do Congresso Nacional e demais unidades.
Teve um caso muito interessante nessa época e digno de ser
citado: durante uma visita ao Departamento de Imprensa Nacional,
fui informado pelo diretor do órgão que eles realizariam a extinção
de setores e o desfazimento de vários equipamentos, máquinas impressoras, peças e insumos gráficos. A partir daí, articulei junto à Diretoria da Gráfica e à Diretoria-Geral do Senado para que, utilizando
do bom relacionamento entre os dois parques gráficos, direcionássemos a doação de todo o material do DIN para o Senado. Tivemos
que promover o encontro do presidente do Senado Federal (chefe
do Poder Legislativo) e o presidente da República (chefe do Poder
Executivo, ao qual o DIN estava subordinado). Deu tudo certo. Após
aprovação e publicação dos atos legais, tivemos acesso a mais de
120 itens doados, entre eles máquinas impressoras, equipamentos
de acabamento, papéis de impressão, chapas, tintas, peças e insumos gráficos. Houve uma reorganização dos setores produtivos
para receber todo o material, mas valeu muito a pena.
Em 2003, querendo vivenciar novos desafios, resolvi trabalhar na área legislativa. Recebi o convite para ser chefe de gabinete
do senador Tião Viana, do PT/Acre. Autorizada a transferência pelo
presidente do Senado, trabalhei alguns meses no gabinete. Nesse
período, constatei que a política tinha muitos obstáculos a serem
transpostos com muito “jogo de cintura” e eu era extremamente
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técnico. Com certeza isso não daria certo, como não deu mesmo.
Alguns meses depois, voltei para a Gráfica para trabalhar na área administrativa, a convite do então diretor administrativo (Luiz da Paz).
Investido então na função de chefe de gabinete do diretor administrativo, consegui ainda propor modificações em rotinas e procedimentos na área administrativa. Realizei também palestras em
visitas técnicas de alunos e pessoas ao parque gráfico; participei
ativamente de ações beneficentes para auxílio a pessoas carentes,
tanto dentro da Gráfica (terceirizados) quanto fora dela; participei
da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes (CIPA), da criação
e expansão do setor de impressão de livros em Braille, da criação
do Coral do Senado (em que cantei como tenor por alguns anos); fui
eleito pelos colegas de trabalho para membro do Sindicato; secretário, diretor e vice-presidente da Associação dos Servidores do SF
(Assefe); fui professor da língua inglesa para funcionários da Gráfica, jogador nos times dos campeonatos do clube, chegando a jogar
pela Seleção Master do Senado; participei como membro, vice-presidente e presidente de inúmeras comissões técnicas, inclusive da
Comissão Permanente de Licitação (Copeli), a qual era indicada, nos
primórdios, diretamente pelo presidente do Senado (depois passou
a ser indicada pela DGER).
Outro caso que merece ser mencionado foi quando me convocaram para realizar um balanço dos almoxarifados. Obviamente me dispus a fazer, junto com uma comissão de funcionários de
reputação ilibada. Entretanto, convenci os diretores que o balanço
seria realizado com todos os materiais existentes nos depósitos e
não só por amostragem, como era habitualmente feito. Após longa
discussão gerencial, autorizaram o procedimento. Tivemos um trabalho enorme, nunca visto no parque gráfico, inclusive com interrupção do sistema de gerenciamento eletrônico dos materiais de
todo o Senado Federal, gerido pelo Prodasen. Um feito inédito que
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revelou problemas na forma de cálculo, gestão das matérias-primas,
quantidade de itens estocados de fato comparado com o que estava
no sistema informatizado etc. Depois da apresentação do relatório
final, foram realizadas muitas modificações e melhorias nas atividades da área de planejamento e gestão de matérias-primas, adequando-as aos novos sistemas, cada vez mais informatizados.
Houve também o fato da comissão para a elaboração dos
preços dos impressos e serviços realizados na Gráfica. Até então, a
cobrança era realizada de forma empírica e arcaica; não se sabia realmente quanto cada folha impressa custava ao Senado, e se o que
era cobrado da Câmara dos Deputados e demais “clientes” cobria os
gastos. Novamente conscientizei a diretoria da importância de se
começar do “zero”, levantando todos os centros de custos, valor do
homem/hora e demais valores necessários ao estabelecimento do
custo real de cada atividade ligada ao processo produtivo. Autorizada a formação da comissão, os membros tiveram um trabalho árduo. O relatório final evidenciou algumas atividades desnecessárias
e/ou duplicadas, além de problemas na formação dos preços. Tais
“achados” foram reorganizadas e/ou corrigidos. O estabelecimento
das novas tabelas de preços foi imprescindível para a readequação
do sistema financeiro da Gráfica e maior eficiência para os setores.
Como reconhecimento ao meu trabalho, consegui alcançar,
por mérito, funções de direção e gerenciei áreas administrativas.
Convivi mais de perto com diretores-gerais e diretores de secretaria,
despachando com presidentes e secretários da Mesa do Senado. Um
desses trabalhos interessantes foi desenvolvido na área de administração de compras e contratações, e da Comissão Permanente de
Licitação. Reorganizamos as estruturas, os cargos e as funções, além
de conseguirmos alocar uma boa quantidade de técnicos e analistas, provenientes dos concursos públicos, recuperando a importância
dessas unidades administrativas na estrutura do Senado. Nos meus
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últimos anos trabalhei como um dos pregoeiros oficiais do Senado,
função à qual me dediquei por gostar do que fazia e que acredito ter
desempenhado com sucesso. Aposentei-me em novembro de 2018
de forma tranquila, consciente de ter contribuído para o desenvolvimento dos órgãos por onde passei e do Senado Federal como um
todo.
Atualmente sou casado com a também servidora aposentada do Senado Noêmia Gomes dos Santos; participo de grupos ligados a motocicletas, carros, kart (fui campeão ano passado da categoria F3 do FKR), ações beneficentes (Liga do Bem) e pescaria;
organizo e participo de viagens no Brasil e exterior; sou membro
fundador e participante da confraria Amicus Vinum; participo como
cantor no naipe de tenores do Coral Brasília e pratico exercícios físicos regularmente.
Encerro evidenciando que, além de tudo isso, o melhor é saber que adquiri muitos amigos durante a vida profissional, aos quais
agradeço a maravilhosa convivência, mas que ainda terei imenso
prazer de compartilhar o futuro que nos resta, nem que seja por pequenos momentos. Um brinde ao Senado Federal e à vida.
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Ficha Técnica
Concepção e planejamento:
Ilana Trombka
Diretora-Geral do Senado
Federal
Gustavo Ponce de Leon
Soriano Lago
Diretor de Gestão de
Pessoas do Senado Federal
Fabrício Ferrão Araújo
Diretor da Segraf
Maria Elisa de G. N.
Stracquadanio
Diretoria da Assisefe
Vicente Sebastião de
Oliveira
Diretoria da Assisefe
Petrus Elesbão Lima
da Silva
Presidente do Sindilegis
Beatriz Balestro Izzo
Coordenadora-Geral de
Pessoal da SEGP

Lucineide Soares da Silva
Coordenadora de
Benefícios Previdenciários/
SEGP
Organização e contatos
pelo Senado:
Gisele Braatz Araújo
SEGP
Paulo Ricardo dos
Santos Meira
SEGP
Organização, entrevistas
e preparação dos relatos
pelo Sindilegis:
Marcos França
Assessor Especial da
Presidência – Sindilegis
Lanier Rosa
Jornalista do Sindilegis
Luiz Felipe Barcelos
Jornalista do Sindilegis

Organização, auxílio na
preparação dos relatos
e seleção de fotos pela
Assisefe:
Maiva D´Auria
Jornalista da Assisefe
Liliane Freiro
Gerente da Assisefe
Concepção gráfica e
produção:
Camila Sena Hott
Leonardo Correa Matoso
Segraf

entrevistas da Diretoria do Sindilegis e
ao reforço da dignidade dos servidores
aposentados associados à Assisefe.
Ao mesmo tempo em que se resgata parte da história do Senado Federal,
valoriza-se a atuação e a história de vida
dos servidores aposentados, bem como
se amplia a oferta de informação para
jornalistas, historiadores e cidadãos em
geral.
Em seu discurso na cerimônia de
posse dos novos membros do Conselho Editorial do Senado Federal, o senador Randolfe Rodrigues, presidente do
Conselho, lançara um desafio aos novos conselheiros: “As senhoras e os senhores conselheiros serão caçadores
de tesouros, cujo valor deve ser visto
não de forma amesquinhada, imediata,
mas sempre na perspectiva do legado
que queremos deixar. Vamos ser caçadores de tesouros”. Com a receptividade do Conselho a essa iniciativa, vê-se
que a missão foi bem recebida. Temos
nesta obra muitos tesouros a descobrir
em sua leitura. Histórias de vida de alguns nomes já conhecidos e também
de muitos heróis anônimos, que dedicaram sua vida a fazer deste Senado
uma instituição melhor. Nosso agradecimento a cada um desses autores é a
publicação de seus relatos, uma singela
devolutiva de tamanho empenho e dedicação em suas trajetórias.
Paulo Ricardo Meira,
Organizador

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS
E PENSIONISTAS DO SENADO FEDERAL

Relatos de servidores aposentados do Senado Federal

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES INATIVOS
E PENSIONISTAS DO SENADO FEDERAL

“Juntos somos mais”, costuma
dizer a diretora-geral do Senado, Ilana
Trombka. Inspirada nos valores da Carta
de Compromissos do Senado Federal,
Ilana enxergou a possibilidade de realização de um resgate da memória dos
servidores aposentados da instituição,
em parceria com duas importantes
entidades ligadas aos servidores, a
Associação dos Servidores Inativos e
Pensionistas do Senado Federal (Assisefe) e o Sindicato dos Servidores do
Poder Legislativo Federal e do Tribunal
de Contas da União (Sindilegis). A ideia
foi acolhida com carinho e entusiasmo
também pela Presidência do Senado e
pelo Conselho Editorial da instituição, e
assim, juntos, fomos mais.
O objetivo era a editoração, em
parceria com as entidades, de uma
obra na qual estivessem retratadas as
memórias de diversos personagens da
história do Senado Federal, que hoje se
encontram aposentados da instituição.
Uma obra que resgatasse a história do
Senado pela ótica dos servidores que
nele trabalharam. Um livro que, com
textos e imagens, valorizasse a atuação
dos servidores em diversos momentos
da instituição.
O projeto está em consonância
com o Compromisso com a Memória do Senado Federal e com a sétima
Diretriz Estratégica do Senado para o
Biênio 2017-2019, de aprofundamento
da Gestão do Conhecimento na instituição. Da mesma forma, o projeto se alinha à aspiração de valorização do servidor público apontada em diferentes

