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Prefácio

“Um nobre exemplo torna fáceis as ações difíceis”. É com esse pensamento do filóso-

fo e escritor alemão Johann Wolfgang von Goethe (1749 - 1832) que peço licença para contar, 

brevemente, a história da autoria deste prefácio.

Em uma das conversas com o senador Elmano Férrer, durante a execução desse li-

vro, apresentei sugestões de nomes que pudessem escrever o texto. Enquanto argumentava que 

a ideia era fazer um convite a pessoas reconhecidas no meio político ou acadêmico, a resposta 

imediata foi: “Pronto, resolvido, você. É da equipe, vivenciou e compartilhou todas as ações 

do nosso mandato”.

É claro, fiquei surpresa e honrada, e entendi que a intimação era uma forma de reco-

nhecimento ao trabalho compartilhado durante os últimos quase oito anos. 

Com esse relato pessoal, apresento o nobre Senador Elmano Férrer, que sabe exercer, 

como poucos, esse papel no significado mais próximo de generosidade, benevolência e grandeza. 

Senador Elmano é aquele que trata a todos com o mesmo respeito e cuidado, não 

importando a posição social ou o cargo que a pessoa ocupa. Ele tem uma visão de um mundo 

melhor e carrega consigo um sentimento de gratidão inigualável quando julga que alguém fez 

algo benéfico. 

Servidor público de carreira, Elmano Férrer leva à risca o ato de servir o interesse 

coletivo. O cearense conquistou o povo do Piauí com seu carisma, com seu abraço e, acima de 

tudo, com seu trabalho sério, honesto e transparente. 

Mostrou capacidade e competência em todas as funções que assumiu, como Técnico 

da Sudene, Diretor da Embrapa, Secretário de Planejamento do Estado do Piauí, Vice-Prefeito 

e Prefeito de Teresina, e como Senador da República. 



 Elmano Férrer, o “Veín Trabalhador”, como carinhosamente é conhecido e como 

gosta de ser chamado, iniciou o mandato como parlamentar, em 2015, dizendo que “ser Sena-

dor significa aceitar a missão de contribuir para a construção de um Brasil melhor, mais justo 

e menos desigual”. 

Com esse ideário, Elmano foi um parlamentar que defendeu a revisão do Pacto Fe-

derativo para redução das diferenças regionais, lutou bravamente por mais segurança hídrica 

na região do semiárido e pelo enrijecimento da Política Nacional de Segurança das Barragens. 

Apresentou Projetos de Lei para garantir mais eficácia na segurança pública do país. 

Sempre favorável às políticas públicas de assistência social, destinou recursos de emendas par-

lamentares para instituições sociais do Piauí, e foi um defensor implacável do Auxílio Brasil 

para beneficiar famílias em situação de pobreza. 

Apesar de momentos desafiadores e que impactaram o país e o Congresso Nacional, 

como a crise econômica, o impeachment da Presidente Dilma Rousseff e a pandemia da Co-

vid-19, Elmano Férrer soube conduzir seu mandato com maestria.

Com muito trabalho, coragem e determinação, revelou-se o Senador das Grandes 

Obras. Executou projetos estruturantes, como o viaduto do Mercado do Peixe; a duplicação 

da BR-316, de Teresina a Demerval Lobão; pontes sobre o rio Parnaíba, que ligam o Piauí ao 

Maranhão nos cerrados; ponte sobre o Rio Igaraçu, em Parnaíba; entre tantas outras que vão 

se eternizar não somente em concretos e asfalto, mas, principalmente, em melhorias reais na 

infraestrutura do Piauí. 

Um histórico das realizações do Senador Elmano Férrer, o Veín Trabalhador, é a es-

sência que esse livro pretende trazer a você. 

Boa leitura!

Tyciane Cronemberger Viana Vaz 
Assessora de Comunicação do Senador Elmano Férrer 

Doutora em Comunicação Social



SUMÁRIO

PREFÁCIO ....................................................................................................................................... 3

PARTE I 
Os caminhos do Ceará ao Piauí:  
de servidor público a Prefeito de Teresina ..................................................... 9

1.  BERÇO NO SERTÃO CEARENSE .......................................................................................... 11

2.  VIDA NO INTERNATO DO CRATO .................................................................................... 15

3.  MUDANÇA PARA FORTALEZA ........................................................................................... 18

ENSINO CIENTÍFICO E A UNIVERSIDADE ...........................................................................18

INGRESSO NA POLÍTICA ESTUDANTIL ................................................................................18

4.  O BOM ENCONTRO COM O PIAUÍ .................................................................................... 21

5. PESQUISA NA EMBRAPA E REVOLUÇÃO NOS CERRADOS  ............................................ 24

6. DESTAQUE NA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO  ......................................................... 26

7. APOIO AO EMPREENDEDORISMO  .................................................................................... 30

8. PRIMEIRA DISPUTA ELEITORAL  ........................................................................................ 31

9. REELEIÇÃO EM 2008 E EFETIVAÇÃO COMO PREFEITO  ................................................ 33

10.  TERESINA VIRA UM CANTEIRO DE OBRAS ...................................................................... 37

AVANÇOS NA MOBILIDADE URBANA .................................................................................37

11. CONSTRUÇÃO DO COMPLEXO LAGOAS DO NORTE ..................................................... 39

12. INVESTIMENTOS EM ÁREAS AMBIENTAIS, DE LAZER E ILUMINAÇÃO ...................... 43

13. AMPLIAÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE ................................................................. 45

14. MAIS ESCOLAS E MELHORES SALÁRIOS ............................................................................ 46

15. NOVOS EQUIPAMENTOS CULTURAIS E GUINNESS BOOK ............................................. 48

16. LINHA DO TEMPO ELMANO FÉRRER ................................................................................ 53



PARTE II 
Senador do Piauí - O Senador das Grandes Obras ......................................... 55

17.  ELEIÇÃO PARA O SENADO FEDERAL  ................................................................................ 57

18.  DUPLICAÇÃO DA BR-316 ENTRE TERESINA E DEMERVAL LOBÃO  ............................. 60

19.  VIADUTO DO MERCADO DO PEIXE .................................................................................. 62

20. REBAIXAMENTO DA AVENIDA JOÃO XXIII ..................................................................... 64

21.  REVITALIZAÇÃO DO CENTRO E AMPLIAÇÃO DE LEITOS DE UTI  .............................. 66

22. EXECUÇÃO DE UM CONJUNTO DE PROJETOS EM PICOS  ............................................ 68

23. OBRAS ESTRUTURANTES NOS CERRADOS  ..................................................................... 70

24. PROJETOS NOS MUNICÍPIOS  .............................................................................................. 72

25. OBRAS PARA INCREMENTAR O TURISMO  ...................................................................... 73

26. AÇÕES NA ÁREA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL  ...................................................................... 75

27. LEGADO DE GRANDES OBRAS  ........................................................................................... 77

28. NOVOS PROJETOS ................................................................................................................ 78

PARTE III 
Atuação Parlamentar ..................................................................................... 85

29. PROJETOS DE LEI .................................................................................................................. 87

30. MEMBRO DAS COMISSÕES .................................................................................................. 96

COMISSÃO DE ASSUNTOS ECONÔMICOS - CAE  ...............................................................96

COMISSÃO DE ASSUNTOS SOCIAIS - CAS  ...........................................................................96

COMISSÃO CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E CIDADANIA - CCJ  .............................................97

COMISSÃO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA,  
INOVAÇÃO, COMUNICAÇÃO E INFORMÁTICA - CCT  ....................................................97

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO - CDR  .............................97

SUBCOMISSÃO TEMPORÁRIA USINA DE BELO MONTE ...................................................97

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA - CI  ...............................................................................98

COMISSÃO MISTA DE PLANOS, ORÇAMENTOS  
PÚBLICOS E FISCALIZAÇÃO - CMO ......................................................................................98

COMISSÃO DE AGRICULTURA E REFORMA AGRÁRIA - CRA  .........................................99

COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA - CSP  .......................................................................99



CRIAÇÃO DA COMISSÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA: 
INICIATIVA DO SENADOR ELMANO FÉRRER  ...................................................................100

APROVADA A CRIAÇÃO DA COMISSÃO  .............................................................................100

31. POLÍTICA NACIONAL DE SEGURANÇA DE BARRAGENS ............................................... 110

COMISSÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL E TURISMO .........................................114

APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ........................................................................................115

32. COORDENADOR DA BANCADA FEDERAL DO PIAUÍ ...................................................... 122

33. MESAS DIRETORAS  .............................................................................................................. 124

MESA DIRETORA SENADO FEDERAL (BIÊNIO 2021-2023) ................................................127

MESA DIRETORA CONGRESSO NACIONAL (BIÊNIO 2021-2023) .....................................129

34. VICE-LÍDER DO GOVERNO FEDERAL (2019-2022) ............................................................ 130

35.  HONRARIAS  .......................................................................................................................... 132

36.  VADE MECUM ....................................................................................................................... 140

37.  PRONUNCIAMENTOS .......................................................................................................... 148

O PARLAMENTAR EM DEFESA DO POVO BRASILEIRO  ....................................................150

A SERENIDADE NO PROCESSO DE IMPEACHMENT ..........................................................158

O COMBATE À SECA NO SEMIÁRIDO DO NORDESTE  .....................................................162

A DEFESA DE REFORMAS ESTRUTURANTES E INSTITUCIONAIS  ..................................171

38.  MISSÕES INTERNACIONAIS  ................................................................................................ 176

PANAMÁ/CIDADE DO PANAMÁ ............................................................................................176

ITÁLIA/ROMA/VATICANO .....................................................................................................176

39.  OPINIÃO: O BRASIL TEM PRESSA ....................................................................................... 180

40.  MEDIDAS ECONÔMICAS DE COMBATE À PANDEMIA DA COVID-19  .......................... 184

AUXÍLIO BRASIL  .....................................................................................................................185

41.  DEPOIMENTOS  ..................................................................................................................... 188

SENADOR ELMANO FÉRRER, A HISTÓRIA  
CONTADA COM TRABALHO, DEDICAÇÃO E FATOS  ...................................................... 198

EQUIPE DO SENADOR ELMANO FÉRRER  ......................................................................... 218

NOS BASTIDORES DO CONGRESSO NACIONAL  ............................................................. 220





PARTE I
Os caminhos do Ceará ao Piauí: 

de servidor público a  
Prefeito de Teresina



Os pais de Elmano Férrer,
Manoel Augusto de Almeida (Nequinho) 

e Elza Férrer de Almeida.



1.  Berço no sertão cearense
Primeiro de agosto de 1942. Neste dia, Elmano Férrer de Almeida 

nasceu em Lavras da Mangabeira, na região Centro-Sul do Ceará. É filho 

de Dona Elza e de Seu Manoel (Nequinho), um casal que construiu uma fa-

mília com 14 filhos, todos batizados com nomes que começam com a letra 

“E”: Elma, Elmano, Elson*, Elzanê, Emanoel*, Elziene, Elmo*, Eldon, Elia-

no, Elano, Emerson, Eliane, Elza Maria, Elzner. O dinheiro para o sustento 

dessa grande família vinha da padaria do Seu Nequinho.

Elmano Férrer foi criado em meio à cultura sertaneja nordestina e 

aos valores cristãos. Sua infância contou com muita liberdade, em sintonia 

com a rotina tranquila e provinciana de sua cidade, às margens do rio Salga-

do. A violência urbana estava muito distante de sua realidade pueril. Assim, 

passeava livremente e sem preocupações pelas ruas de Lavras da Mangabei-

ra. E era uma criança muito ativa, cheia de energia, que não dispensava um 

bom jogo de futebol.

Porém, na condição de filho homem mais velho, Elmano carregava 

nos ombros, desde cedo, a responsabilidade de dar exemplo para seus fra-

ternos. E exercia certa autoridade sobre eles, sem perder o tom conciliador. 

A facilidade de fazer amigos era outra virtude de Elmano. Além disso, era 

um bom aluno do Grupo Escolar de Lavras da Mangabeira, uma instituição 

pública onde iniciou seus estudos.

(*) Elson, Emanoel e Elmo já são falecidos.
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Lavras da Mangabeira/CE, banhada pelo rio Salgado, é a terra 
natal do senador Elmano. A Igreja Matriz de São Vicente Férrer 
também se destaca na paisagem da cidade.

Boqueirão de Lavras da Mangabeira é uma grande 
“garganta aberta” no meio da serra, por onde 

passa o rio Salgado.
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Família reunida: Seu Manoel e Dona Elza com os filhos. Elmano está de terno ao lado do pai.
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2.  Vida no internato do Crato

Para ampliar seus horizontes, Elmano deixou a casa dos pais aos 

12 anos, em 1954. Foi morar e estudar no internato do Ginásio Diocesano 

do Crato, no sul do estado, a 100 quilômetros da cidade natal. A mudança 

representou um momento de grande amadurecimento para aquele menino.  

No internato, além de adquirir os conhecimentos tradicionais da sala de 

aula, passou a ter uma rotina mais disciplinada, adotando hábitos que car-

rega até hoje, como o de manter sua cama sempre arrumada.

No Diocesano do Crato, também se familiarizou com o latim, que 

era a língua oficial nas missas da escola. Ele recorda outras passagens inte-

ressantes da época, como os momentos em que chegavam os suprimentos 

de comida enviados pelos pais, que incluíam doce de caju em calda, alfenim, 

mel de engenho e, principalmente, as bolachas “Fatias”, uma especialidade 

fabricada na padaria da família, que tinha um grande valor afetivo. Sua boa 

passagem pelo internato estendeu-se até o final de 1957, quando estava com 

15 anos.

Fo
to

: B
lo

g
 d

o 
A

n
tô

n
io

 M
or

ai
s/

C
ra

to

15

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



Elmano sempre foi muito ativo 
e, na juventude, suas diversões 
preferidas incluíam andar de 
bicicleta e jogar futebol.
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3.  Mudança para Fortaleza

Elmano Férrer deixou o Crato para buscar novos horizontes em 

Fortaleza, aonde chegou no início de 1958, passando a morar na Casa do 

Estudante do Ceará (Aldeota), uma instituição que, três anos depois, seria 

dirigida por ele. Na capital cearense, ainda em 1958, concluiu o 4º ano gina-

sial no Colégio São João, ao mesmo tempo que fazia um curso preparatório 

para a Escola de Cadetes do Exército, mas não chegou a seguir a carreira 

militar.

Ensino científico e a universidade
De 1959 a 1961, Elmano Férrer estudou no Liceu do Ceará e lá 

concluiu o antigo ensino Científico. Com a boa base da escola, foi aprova-

do, no início de 1962, para o curso de Agronomia da Universidade Federal 

do Ceará (UFC). A partir daí, passou a morar na residência universitária da 

instituição, ao lado do Clube do Estudante Universitário - CEU. Naquele 

período, já era servidor público do Departamento Mecanográfico do Esta-

do, tendo ingressado no órgão em 1960, com 18 anos. Assim, durante os 

tempos de universidade, conciliou estudo e trabalho.

Ingresso na política estudantil
Elmano Férrer também aproveitou o período de aluno na UFC 

para ingressar na política estudantil. O espírito de liderança daquele jovem 

universitário garantiu, ainda em 1962, sua eleição para a vice-Presidência 

do Diretório Acadêmico Dias da Rocha, da Faculdade de Agronomia. Em 

seguida, seria eleito presidente do Diretório, ocupando o cargo de 1963 até 

1964. No final do ano seguinte, concluiu sua graduação.

18
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Na colação de grau, após concluir o 
curso de Agronomia da UFC (1965).
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Um registro no Centro de Fortaleza, 
no início dos anos 60.
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4.  O bom encontro com o  
 Piauí 

Após garantir o diploma de engenheiro agrônomo, Elmano 

Férrer foi aprovado, no início de 1966, em um processo seletivo para 

Técnico da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sude-

ne). Em seguida, participou de um curso multiprofissional na sede da 

autarquia, em Recife, permanecendo na cidade por três meses. Depois 

do treinamento, assumiu seu cargo no escritório da Sudene em Tere-

sina, mudando-se para a capital piauiense em abril do mesmo ano. A 

partir daí, nunca mais deixou o Piauí.

Como técnico da Sudene, Elmano Férrer teve a oportunida-

de de conhecer mais a fundo as belezas, as riquezas, as carências e as 

contradições do Piauí, que se apresentava como um lugar apaixonante, 

mas desafiador. Desde cedo, porém, percebeu que o Piauí estava no seu 

destino de vida e assumiu o desafio de trabalhar para contribuir com o 

desenvolvimento do estado.

Após se estabelecer em Teresina, entrou na Universidade Fe-

deral do Piauí, onde estudou Direito, formando-se em 1973. No mes-

mo ano, dedicou-se a cursos de planejamento e desenvolvimento eco-

nômico oferecidos pela Comissão Econômica para a América Latina 

e o Caribe (Cepal). Nesse processo, sempre conciliou os estudos com 

seu trabalho na Sudene, participando de projetos importantes para a 

geração de renda e a melhoria de vida do povo mais carente do Piauí.

21
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Na estrada com o Fusquinha, 
em 1976, conhecendo as belezas 
do Piauí.
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Em 1977, participando de 
evento na área jurídica.
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5. Pesquisa na Embrapa e  
 revolução nos cerrados 

O trabalho de Elmano Férrer na Sudene foi determinante para que 
assumisse um novo desafio, o de dirigir a unidade de pesquisa da Embrapa 
no Piauí. Ficou no cargo por 10 anos, de 1979 a 1988. Neste período, ele 
também contraiu matrimônio (1982) com Telezila Ferreira Fortes, que se 
tornou companheira de uma vida. O casal ampliou a família com três filhos: 
Elmano Filho (1983), Leonardo (1984) e Elza (1988).

Ao mesmo tempo que exercia o papel de pai de filhos pequenos, 
Elmano Férrer destacava-se como diretor-geral da Embrapa no Piauí. No 
cargo, acompanhou de perto as pesquisas que levaram à “tropicalização da 
soja”, condição que permitiria o cultivo do grão em terras de baixas latitudes. 
Após longo trabalho de observação e experimentação, a Embrapa conseguiu, 
em 1984, consolidar uma nova variedade de soja. E os cerrados do Piauí, do 
Maranhão e da Bahia foram o destino desta nova variedade do grão.

A partir das pesquisas da Em-
brapa, os cerrados desses três estados 
despertaram o interesse do agronegócio. 
E o sul do Piauí passou a atrair produ-
tores rurais de outras regiões do país, 
sobretudo do Rio Grande do Sul, que ti-
veram sucesso no cultivo da nova varie-
dade de soja desenvolvida pela Embra-
pa. Assim, as contribuições de Elmano 
Férrer e dos pesquisadores da empresa 
abriram caminho para que os cerrados 
piauienses virassem uma potência do 
agronegócio, respondendo, atualmente, 
por mais de 70% das exportações do 
estado.

Durante evento no Rio Grande do Sul, 
acompanhado de representantes do setor 
agropecuário piauiense.

24
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Registros importantes da história familiar: com a esposa Telezila; na celebração do casamento; e com a esposa e os dois primeiros filhos, 
Elmano Filho e Leonardo.
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6. Destaque na Secretaria   
 de Planejamento 

A boa gestão de Elmano Férrer na Embrapa serviu de credencial 

para que, mais tarde, assumisse a Secretaria de Planejamento do Estado – 

Seplan (1991 – 1994), nos governos de Freitas Neto e Guilherme Melo. A 

experiência foi enriquecedora, pois deu a oportunidade de ele pensar o Piauí 

de forma estratégica, projetando o estado para o futuro.

Em seu primeiro ano como Secretário, iniciou as tratativas com 

a Japan International Cooperation Agency (Jica) para a realização dos es-

tudos para viabilizar a navegação em grande escala no rio Parnaíba. O tra-

balho, iniciado em março de 1992, abrangeu uma área que se estendia do 

município de Santa Filomena até o município de Luís Correia. O resultado 

demonstrou a viabilidade e a importância econômica e social da navegação 

pelo rio Parnaíba.

Na Seplan, também deu continuidade aos Estudos dos Recursos 

Hídricos Subterrâneos do Vale do Gurguéia, trabalho iniciado em 1990 e 

concluído em sua gestão. Os estudos buscavam viabilizar a realização de 

um programa para utilização racional dos recursos hídricos subterrâneos do 

médio-alto Vale do Rio Gurguéia, entre os municípios de Redenção do Gur-

guéia e Manoel Emídio, por meio da consolidação da parceria com o grupo 

europeu Eni-Itália. O objetivo era encontrar soluções para facilitar o acesso 

e garantir o melhor aproveitamento das águas subterrâneas do semiárido 

piauiense.
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Como secretário de Planejamento 
do Piauí, Elmano promoveu grandes 
avanços na elaboração de políticas 
estratégicas para o desenvolvimento 
do estado.
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Durante eventos promovidos pela Secretaria de Planejamento.
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Com a assessora Eleonora Sampaio; e com 
representantes da Agência de Cooperação 
Internacional do Japão.
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7. Apoio ao  
 Empreendedorismo 

Ao deixar o primeiro escalão do governo estadual, Elmano Férrer 

foi assessor do Conselho Deliberativo do Serviço Brasileiro de Apoio às Mi-

cro e Pequenas Empresas - Sebrae/PI (1995 – 2004). E assumiu, de 2002 a 

2004, a Presidência do Conselho Diretor do Centro de Apoio aos Pequenos 

Empreendimentos do Piauí - Ceape/PI, entidade que se enquadra como uma 

Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscip).

No exercício desses cargos, Elmano Férrer apoiou o setor pro-

dutivo piauiense, sobretudo os pequenos empreendedores. Ele incentivou a 

regularização dos negócios, a maior oferta de créditos e ainda defendeu o 

uso do planejamento como meio de garantir mais sustentabilidade às micro 

e pequenas empresas, que têm uma grande importância para a economia 

piauiense, especialmente na geração de empregos.

Seminário “Uso do Poder de 
Compras”, realizado pelo Sebrae, 
em abril de 2001.
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8. Primeira disputa eleitoral 

Por conta da longa e respeitada trajetória, Elmano Férrer (PTB) 

teve seu nome escolhido como candidato a vice-Prefeito de Teresina, em 

2004, na chapa encabeçada pelo médico Sílvio Mendes (PSDB), ex-presidente 

da Fundação Municipal de Saúde. Eles venceram as eleições, no 2º turno, 

com 204.662 mil votos (58,48%), derrotando a chapa do PMDB, for-

mada pela ex-primeira-dama Adalgisa Moraes Souza e por Marcos Silva, 

ex-vice-prefeito da capital.

Durante seu mandato, Elmano Férrer afastou-se do car-

go de vice-Prefeito para assumir a Secretaria Estadual do Trabalho, do 

Desenvolvimento Econômico, Tecnológico e do Turismo do Piauí (2005/2006). 

Após dar sua contribuição na Secretaria, voltou para a vice-Prefeitura, aju-

dando Sílvio Mendes a realizar uma boa gestão à frente da capital piauiense.

Juntos, Elmano Férrer  
(vice-prefeito) e  

Sílvio Mendes (prefeito) venceram 
duas eleições municipais em 

Teresina.
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9. Reeleição em 2008 e  
 efetivação como Prefeito 

Sílvio Mendes e Elmano Férrer disputaram à reeleição em 2008 

e, na ocasião, venceram o pleito ainda no 1º turno, com 273.065 votos 

(70,36%). Em segundo lugar, ficou Nazareno Fonteles (PT), que formou 

chapa com Marcos Silva (PMDB). Mas, um ano e três meses depois, Sílvio 

Mendes renunciou ao cargo para ser candidato a governador do Piauí e, 

assim, Elmano Férrer assumiu a Prefeitura Municipal de Teresina (PMT).

Ele ocupou o cargo de prefeito por menos de três anos (31 de 

março/2010 – 31 de dezembro/2012), tempo suficiente para fazer uma re-

volução na capital piauiense. Naquele período, ganhou o apelido de “Veín 

Trabalhador”, sendo reconhecido como um grande tocador de obras. À 

frente da Prefeitura, concretizou importantes projetos de infraestrutura, que 

melhoraram a mobilidade urbana; ampliaram o atendimento nas áreas de 

saúde e educação; e garantiram mais segurança e mais oportunidades de 

emprego aos teresinenses.

Trechos do discurso de posse

“O que eu gostaria de pedir na nossa administração, e 
sempre fiz isso por onde passei, é uma administração par-
ticipativa, compartilhada, em que nós possamos conver-
sar com a comunidade para decidir o melhor destino para 
ela. O Orçamento Popular foi um avanço”.

“A população terá a oportunidade de manifestar o que 
pensa e o que espera da gestão municipal. Poderemos oti-
mizar a elaboração das políticas e planos para investimen-
tos em obras públicas e estrutura, planejamento estratégi-
co, planos e metas”.
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Durante o discurso de posse, Elmano 
pede esforços para gestão participativa. 
(31 de março de 2010)
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Assinatura de convênios para construção de praças e para 
a elaboração do projeto básico para melhoria de acesso ao 
aeroporto de Teresina.

Ao lado do Secretário de Governo da Prefeitura de Teresina, João 
Henrique Sousa.

Na cerimônia de entrega de 40 ônibus padronizados para o 
transporte coletivo urbano da capital.

Prefeito Elmano Férrer visita obras na zona norte de Teresina.

35

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



Prefeito Elmano Férrer visita 
o evento Expo Teresina

Registro na inauguração 
dos quatro viadutos 
construídos sobre a linha 
férrea, interligando a zona 
norte ao centro de Teresina, 
na avenida Miguel Rosa.
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10.  Teresina vira um canteiro  
 de obras

Avanços na mobilidade urbana
As obras da gestão Elmano Férrer ainda se impõem na paisagem 

da capital piauiense. O “Veín Trabalhador” construiu quatro viadutos sobre 

a linha férrea, ao longo da avenida Miguel Rosa; e o viaduto com rebai-

xamento no cruzamento das avenidas Barão de Castelo Branco e Higino 

Cunha, próximo à Maternidade Dona Evangelina Rosa. Também viabilizou 

a abertura de uma quarta faixa na ponte JK, sentido zona leste/centro na 

Avenida Frei Serafim.

Ele duplicou e asfaltou a Avenida Nicanor Barreto (4,3 km), além 

de muitas outras vias importantes e estratégicas que abriram caminho para 

a consolidação da cidade como uma metrópole moderna. Outro bom exem-

plo de intervenções é o alargamento da Avenida João XXIII, entre a Avenida 

Nossa Senhora de Fátima e o início da ponte JK, obra que incluiu a instala-

ção de baias e novas paradas de ônibus e a correção geométrica do Balão da 

Tabuleta, transformando-o em cruzamento semaforizado.

Em sua gestão à frente da PMT, foram construídos mais de 180 

quilômetros de asfalto e mais de 200 quilômetros de pavimentação em pa-

ralelepípedo. Foi também em seu mandato que iniciaram as obras para a 

construção das galerias pluviais na zona leste da cidade, um projeto que 

tinha o objetivo de evitar os grandes alagamentos que marcam a história da 

capital nas últimas décadas.
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As obras  

estratégicas do 

“Vein Trabalhador” 

abriram caminho para 

a consolidação de  

Teresina como uma 

metrópole moderna. 
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11. Construção do Complexo  
 Lagoas do Norte

Quando prefeito de Teresina, Elmano Férrer investiu na urbani-

zação planejada. Um exemplo disso foi o início efetivo das ações de urba-

nização e construção do Complexo Lagoas do Norte. Esse grande projeto 

começou nas gestões Firmino Filho e Sílvio Mendes e previa a requalificação 

de uma área de 1,3 mil hectares, beneficiando, diretamente, mais de 100 mil 

pessoas em 13 bairros da capital: Acarape, Aeroporto, Alto Alegre, Alvora-

da, Itaperu, Matadouro, Nova Brasília, Mafrense, Mocambinho, Olarias, 

Poti Velho, São Francisco e São Joaquim.

O projeto resultou de um acordo de cooperação entre a PMT e 

o Banco Mundial. Sua execução envolveu investimentos de R$ 80 milhões 

e, desse total, R$ 56 milhões foram concedidos pelo Banco Mundial, com 

contrapartida de R$ 24 milhões da Prefeitura. Na gestão Elmano foram 

construídos um parque linear, a Praça Monumental, quadras poliesportivas 

e pistas para caminhadas, além de realizados o alargamento da rua Rui Bar-

bosa e a limpeza da Lagoa da Cabrinha.  
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Complexo Lagoas do 
Norte, resultado de 

projetos de urbanização 
planejada.

40

Senador ELMANO FÉRRER



41

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



O Complexo Lagoas do Norte beneficiou, diretamente, mais de 100 mil pessoas em 13 bairros da capital.
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12. Investimentos em áreas 
 ambientais, de lazer e 
 iluminação

Elmano Férrer investiu em outros projetos que criaram mais op-

ções de lazer integradas ao meio ambiente da cidade. Aqui podemos citar a 

reforma e ampliação do Jardim Botânico de Teresina, instalado no antigo 

Parque Ambiental do Mocambinho.

Ele ainda iniciou a obra de construção do Parque da Cidadania, 

concluída na gestão seguinte, do então prefeito Firmino Filho. Este projeto 

revitalizou uma área degradada da cidade, ao lado da Estação Central do 

Metrô, que se transformou em um grande espaço de lazer e entretenimento 

em nossa capital.

Outro grande e importante legado da época foi o incremento da 

iluminação pública. Foram investidos recursos para iluminar dezenas de 

praças, campos de futebol, avenidas e pistas de cooper, o que assegurou se-

gurança e conforto aos usuários destes logradouros e transformou Teresina 

em uma das cidades mais bem iluminadas do Nordeste.
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13. Ampliação da rede 
 municipal de Saúde

Elmano Férrer melhorou os serviços na área municipal de Saúde 

com a implantação de vários postos de atendimento médico, incluindo a 

construção de 13 Unidades Básicas de Saúde - UBSs e da Unidade de Pronto 

Atendimento - UPA 24 horas, do bairro Renascença, além da reforma do 

Hospital do Monte Castelo.

Ele também colocou em funcionamento quatro Ambulatórios do 

Trabalhador nos hospitais dos bairros Dirceu Arcoverde, Satélite e Promo-

rar e na Clínica Integrada de Saúde Lineu Araújo, no Centro. Todos funcio-

navam até no período noturno, beneficiando, principalmente, os trabalha-

dores pobres da capital.

Na sua gestão, ainda climatizou as enfermarias da rede hospitalar 

do município. E foi responsável pelo maior concurso realizado, na capital 

piauiense, para o preenchimento de vagas na Fundação Municipal de Saúde.

Visita ao HUT, acompanhado 
do presidente da FMS, Pedro 
Leopoldino, e do diretor clínico, 
Gilberto Albuquerque. 
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14. Mais escolas e  
 melhores  salários

Como prefeito de Teresina, Elmano Férrer reestruturou 304 esco-

las, sendo que 70 destas unidades de ensino receberam sistema de climati-

zação nas salas de aula. E ele ampliou os Centros Municipais de Educação 

Infantil, implementando os berçários. Nesta mesma época, foi iniciado o 

projeto “Um Computador por Aluno”, em parceria com a Universidade 

Federal do Piauí.

Além disso, Elmano Férrer concedeu, em 2012, o maior aumento 

já registrado aos professores da rede municipal de ensino (22,22%). Como 

resultado da boa gestão na área da Educação, o “Veín Trabalhador” con-

seguiu reduzir a evasão escolar em Teresina de 4% para 0,4%. E, ao deixar 

a Prefeitura, a capital piauiense continuava figurando como a cidade com 

melhor índice de ensino do Nordeste e com um dos melhores do país.
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Durante sua gestão como prefeito de Teresina, Elmano Férrer priorizou a Educação e iniciou o programa “Um Computador por Aluno”.
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15. Novos equipamentos 
 culturais e Guinness Book

A área cultural de Teresina recebeu uma atenção especial do então 

prefeito Elmano Férrer. Durante sua gestão, foi feita a reforma e a ampliação 

do Centro Integrado de Artes Matadouro, que contou com a modernização 

do Teatro do Boi, além da construção de um anfiteatro ao ar livre com 

capacidade para mil pessoas, ações executadas no âmbito do Projeto Lagoas 

do Norte. 

“Teresina tem 
o maior Corso do mundo, 
oficializa Guinness Book”
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Foi durante a gestão de Elmano Férrer que o Corso de Teresina, 

principal atração do pré-carnaval da cidade, entrou para o Guinness Book 

como o maior desfile de carros enfeitados do mundo. Pela boa administra-

ção realizada em Teresina, Elmano Férrer foi considerado um dos melhores 

prefeitos de capitais do país, conforme pesquisa do Ibope da época.
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O prefeito Elmano Férrer recebe o certificado do Guinness Book, 
que confirma o Corso de Teresina como o maior evento do gênero 
no mundo.
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A gestão Elmano Férrer valorizou a Cultura e investiu em novos 
espaços para manifestações artísticas, como o Teatro do Boi.
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1942

ELMANO FÉRRER 
DE ALMEIDA NASCE 

EM LAVRAS DA 
MANGABEIRA-CE.

1954

COMEÇA A ESTUDAR 
E MORAR NO 

INTERNATO DO 
GINÁSIO DIOCESANO 

DO CRATO.

1958

MUDA-SE PARA 
FORTALEZA E 
CONCLUI O 4° 

ANO GINASIAL NO 
COLÉGIO SÃO JOÃO.

1959

INICIA O ANTIGO 
ENSINO CIENTÍFICO 

NO LICEU DO CEARÁ.

1960 

AOS 18 ANOS, 
COMEÇA A 

TRABALHAR NO 
DEPARTAMENTO 

MECANOGRÁFICO 
DO CEARÁ.

1962

INGRESSA NO CURSO 
DE AGRONOMIA DA 

UFC.

1963

É ELEITO 
PRESIDENTE 

DO DIRETÓRIO 
ACADÊMICO 

DIAS DA ROCHA 
(AGRONOMIA).

1982

CASA-SE COM 
TELEZILA FERREIRA 

FORTES.

1983

NASCE ELMANO 
FÉRRER DE ALMEIDA 

FILHO. 

1983

PARTICIPA 
DE MISSÃO 

INTERNACIONAL 
PARA CONHECER 

SISTEMAS DE 
PRODUÇÃO 

AGROPECUÁRIA EM 
REGIÕES SEMIÁRIDAS 
DA ÁFRICA E DA ÁSIA.  

 

1984

NASCE SEU 
SEGUNDO FILHO, 

LEONARDO.

1988

NASCE A FILHA 
CAÇULA, ELZA.

1991

ASSUME A 
SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO 
DO ESTADO NO 

GOVERNO FREITAS 
NETO.

1992

COMO SECRETÁRIO 
DE PLANEJAMENTO, 

ASSINA ACORDO 
COM A AGÊNCIA 

DE COOPERAÇÃO 
INTERNACIONAL DO 

JAPÃO ENVOLVENDO 
ESTUDOS SOBRE A 

NAVEGABILIDADE DO 
RIO PARNAÍBA.

LINHA DO TEMPO                      ELMANO FÉRRER

2010

ASSUME A 
PREFEITURA DE 

TERESINA E INICIA 
UMA REVOLUÇÃO 

URBANA NA CIDADE.

2011

É APONTADO PELO 
IBOPE COMO UM 
DOS MELHORES 
PREFEITOS DE 

CAPITAIS DO PAÍS.

2012

COMPLEXO LAGOAS 
DO NORTE É 

INAUGURADO E O 
CORSO DE TERESINA 
ENTRA NO GUINNESS 

BOOK.

2014

ELMANO FÉRRER 
É ELEITO PARA O 

SENADO COM QUASE 
1 MILHÃO DE VOTOS.

2016

É HOMENAGEADO 
COM A MEDALHA 
DO PACIFICADOR 

DO MINISTÉRIO DA 
DEFESA.

2018

PASSA A PRESIDIR 
O DIRETÓRIO 
ESTADUAL DO 

PODEMOS NO PIAUÍ.

2019

VIABILIZA A 
EXECUÇÃO DO 

CONTORNO 
RODOVIÁRIO DE 

TERESINA E O 
ALARGAMENTO DA 

BR-135.
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1965

GRADUA-SE EM 
AGRONOMIA PELA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO CEARÁ.

1966

É APROVADO EM 
SELEÇÃO PARA 

TÉCNICO DA SUDENE 
E PASSA A MORAR 

NO PIAUÍ.

1968

INGRESSA NO 
CURSO DE DIREITO 
DA UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ.

1973

GRADUA-SE EM 
DIREITO PELA 

UNIVERSIDADE 
FEDERAL DO PIAUÍ.

1973

REALIZA CURSOS DE 
PLANEJAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO 
ECONÔMICO NA 

CEPAL.

1975

CONCLUI O CURSO 
DE ADMINISTRAÇÃO 

FINANCEIRA, 
VIABILIZADO PELO 

MINISTÉRIO DO 
INTERIOR

1979

ASSUME A DIREÇÃO-
GERAL DA UNIDADE 

DA EMBRAPA NO 
PIAUÍ.

1995

PASSA A 
ASSESSORAR 
O CONSELHO 

DELIBERATIVO DO 
SEBRAE/PI.

1999

É HOMENAGEADO 
COM A MEDALHA DA 

ORDEM ESTADUAL 
DO MÉRITO 

RENASCENÇA DO 
PIAUÍ.

2002

ASSUME A 
PRESIDÊNCIA DO 

CONSELHO DIRETOR 
DO CEAPE/PI.

2004

É ELEITO  
VICE-PREFEITO DE 

TERESINA, NA CHAPA 
ENCABEÇADA POR 

SÍLVIO MENDES.

2005

OCUPA O CARGO 
DE SECRETÁRIO DO 

TRABALHO E DO 
DESENVOLVIMENTO 

ECONÔMICO 
DO ESTADO 

NO GOVERNO 
WELLINGTON DIAS.

2007

RECEBE A MEDALHA 
DO MÉRITO 

LEGISLATIVO 
DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO 

PIAUÍ.

2008

É REELEITO 
VICE-PREFEITO 
DE TERESINA, 

REPETINDO A CHAPA 
COM SÍLVIO MENDES.

2019

TORNA-SE VICE-
LÍDER DO GOVERNO 
DE JAIR BOLSONARO 

NO SENADO.

2020 

DESTINA RECURSOS 
PARA A DUPLICAÇÃO 

DA BR-316, ENTRE 
TERESINA E 

DEMERVAL LOBÃO.

2021

RECEBE DO 
EXÉRCITO A 

MEDALHA DE 
GRANDE OFICIAL DA 
ORDEM DO MÉRITO 

MILITAR.

2021

É ELEITO 2º 
SECRETÁRIO DA 

MESA DIRETORA DO 
SENADO.

2022

ASSINA A ORDEM 
DE SERVIÇO DO 

PROJETO DE 
REBAIXAMENTO DA 
AV. JOÃO XXIII, EM 

TERESINA.

2022

RECEBE A COMENDA 
DA ORDEM DO 

MÉRITO NAVAL NO 
GRAU DE GRANDE 

OFICIAL.

2023

CONCLUI O 
MANDATO DE 
SENADOR DA 

REPÚBLICA COMO O 
PARLAMENTAR QUE 

MAIS VIABILIZOU 
OBRAS DE 

INFRAESTRUTURA NA 
HISTÓRIA DO PIAUÍ.





PARTE II
Senador do Piauí - O Senador das 

Grandes Obras
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17.  Eleição para o  
 Senado Federal

Dois anos após deixar a Prefeitura de Teresina, Elmano Férrer foi 

eleito Senador da República pelo PTB, recebendo 981.219 votos (62,69%), 

derrotando o ex-governador Wilson Martins (PSB). Para retribuir o apoio 

popular, chegou ao Congresso Nacional com o desafio de viabilizar grandes 

obras de infraestrutura para o Piauí. Oito anos depois, Elmano Férrer 

encerrou seu mandato com o sentimento do dever cumprido. Ao longo deste 

tempo, trabalhou incansavelmente e os poucos momentos de folga eram 

dedicados ao lazer com a família, especialmente aos três netos: Catarina 

(2011), Júlia (2015) e Gabriel (2021).

Como Senador da República, o “Veín Trabalha-
dor” conseguiu cerca de R$ 600 milhões para in-
vestimentos no Piauí, transformando estes recur-
sos em benefícios diretos para 212 municípios do 
estado, em áreas basilares como educação, saúde 
e segurança pública. Mas a face mais visível do 
trabalho de Elmano Férrer está nos projetos de 
mobilidade urbana, que o definiram como “O 
Senador das grandes obras”. E que colocaram 
seu nome na história como o parlamentar que 
mais viabilizou obras estruturantes no estado.

Na Tribuna do Senado, sempre 
defendendo os interesses do Piauí.
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Registros com a família: Jéssica (nora), 
Leonardo (segundo filho), Elza (filha 

caçula), Telezila (esposa), Gabriel (neto), 
Maria Júlia (neta), Maria Catarina (neta) e 

Elmano Filho (primogênito).
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18.  Duplicação da BR-316  
 entre Teresina e  
 Demerval Lobão

Elmano Férrer investiu na construção e modernização das rodovias 

federais piauienses. Uma das obras realizadas por ele foi a duplicação da 

BR-316, entre Teresina e Demerval Lobão. O parlamentar destinou R$ 67 

milhões para a execução do projeto, que abrange quase 21 quilômetros da 

estrada federal. A obra representa a primeira ligação de Teresina com outra 

cidade por meio de uma via totalmente duplicada.
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O projeto era uma antiga reivindicação dos piauienses, mas só 

foi concretizado depois de um intenso trabalho do parlamentar em Brasília, 

que contou com o apoio do Presidente Jair Bolsonaro e do ex-ministro da 

Infraestrutura Tarcísio de Freitas. A duplicação teve um grande impacto po-

sitivo no tráfego da região, garantindo maior celeridade para quem entra e 

sai de Teresina pela BR-316.
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19.  Viaduto do Mercado do   
 Peixe

O Senador Elmano Férrer destinou cerca de R$ 50 milhões para 

viabilizar a execução do Contorno Rodoviário de Teresina, que inclui um 

conjunto de projetos integrados para melhorar a mobilidade urbana na ca-

pital. Um destes projetos é o viaduto do Mercado do Peixe, no cruzamento 

da BR-343 com a Avenida dos Expedicionários.

Só o viaduto tem 120 metros de comprimento, mas o projeto ain-

da conta com 110 metros de acesso em cada um dos lados. A execução da 

obra representa mais segurança e fluidez ao trânsito da região, por onde 

passam mais de 40 mil veículos por dia. Os moradores do Grande Dirceu, 

no entorno do viaduto, estão entre os principais beneficiados com a obra.
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Elmano Férrer viabilizou os recursos para a construção 
do viaduto do Mercado do Peixe e acompanhou de 
perto a execução do projeto.
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20. Rebaixamento da  
 Avenida João XXIII

O Contorno Rodoviário viabilizado por Elmano Férrer envolve 

outros projetos, como os viadutos rodoferroviários, que estão com mais 

de 50% das obras concluídas. Outra intervenção que integra este conjunto 

viário é o rebaixamento da Avenida João XXII, que está em fase inicial de 

execução

O projeto de rebaixamento prevê uma trincheira com 780 metros 

de comprimento e até 9 metros de profundidade, passando por baixo da 

Avenida Zequinha Freire. A obra vai minimizar os riscos de acidentes e os 

congestionamentos no entorno da Ladeira do Uruguai, por onde circulam 

cerca de 35 mil veículos por dia.
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21.  Revitalização do Centro e 
  ampliação de leitos de UTI

O trabalho de Elmano Férrer como parlamentar garantiu outras 

obras relevantes para Teresina, como a restauração e a requalificação do 

Mercado Central São José, um prédio de 1854, que remonta às origens da 

capital piauiense. A intervenção no espaço é parte de um projeto maior que 

tem como objetivo a revitalização do Centro histórico da cidade.

Outra importante ação do Senador foi garantir investimentos 

para ampliar e melhorar o atendimento nos hospitais de Teresina, como o 

São Carlos Borromeu, o São Marcos e o Hospital Universitário. Ele tam-

bém investiu na ampliação da Unidade de Terapia Intensiva do HUT, que 

representa um aumento de 16 para 40 leitos de UTIs no principal hospital 

de urgência da capital.

O Laboratório de Técnicas Microcirúrgicas (LATEMIC), idealizado e conduzido pelo Prof. Dr. Nazareno Pearce, chefe da Residência 
Médica em Neurocirurgia do Hospital São Marcos (HSM), foi aparelhado com emendas do Senador Elmano Férrer. 
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Senador Elmano Férrer visita o Mercado Central São José, local que recebeu emendas parlamentares para o projeto de revitalização.
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22. Execução de um conjunto  
 de projetos em Picos

Além de Teresina, os outros grandes municípios piauienses conta-

ram com as ações de Elmano Férrer para promoverem importantes mudan-

ças urbanas. Picos, na região centro-sul do estado, ilustra o bom trabalho 

realizado pelo Senador, que investiu cerca de R$ 40 milhões na cidade para 

tirar um conjunto de projetos do papel. 

Entre as obras que Elmano Férrer viabilizou no município, estão 

a drenagem e a pavimentação de 18 quilômetros nas vias laterais da BR-

316, no bairro Junco, na travessia urbana de Picos. A execução do projeto 

acabou com as enchentes que eram comuns na região e revitalizou um dos 

principais corredores comerciais da cidade.

Elmano Férrer também garantiu recursos para a construção da 

terceira pista da BR-316, num trecho de 3,2 quilômetros, entre o shopping 

da cidade e a Faculdade R. Sá. Ele ainda assegurou investimentos para a am-

pliação do Mercado do Produtor e para a construção de uma ponte sobre o 

rio Guaribas, unindo os bairros Boa Vista e Passagem da Pedra. Além disso, 

o Senador construiu duas UBSs e destinou uma ambulância e um micro-ôni-

bus para a Rede Municipal de Saúde.
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Senador Elmano Férrer com o prefeito Gil Paraibano e o superintendente Ribamar Bastos (DNIT/PI) durante visita às obras de drenagem e 
asfaltamento das laterais da BR-316, no bairro Junco. Abaixo, uma imagem panorâmica do trecho em obras, na travessia urbana de Picos.
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23. Obras estruturantes 
 nos  cerrados

Elmano Férrer foi o parlamentar que mais investiu em obras de in-

fraestrutura nos cerrados piauienses, no sul do estado. Como resultado deste 

trabalho, destaca-se o alargamento da BR-135, que transformou a chamada 

“Rodovia da Morte” na moderna “Rodovia da Soja”. Com o alargamento, 

a pista da BR-135 dobrou de largura, passando de 6 para 12 metros. Desde 

que a obra foi iniciada, em 2018, o número de acidentes na estrada vem 

caindo drasticamente.

O parlamentar também esteve à frente da construção da ponte es-

taiada sobre o rio Parnaíba, entre os municípios de Santa Filomena/PI e Alto 

Parnaíba/MA, que liga os cerrados do Piauí e do Maranhão. E, em 2022, o 

trabalho conjunto de Elmano Férrer e do Senador Ciro Nogueira garantiu 

os recursos para a construção de outra ponte sobre o rio Parnaíba, entre Ri-

beiro Gonçalves/PI e Tasso Fragoso/MA, na continuação da BR-330. Estas 

obras vão facilitar o escoamento para os grãos produzidos no Piauí.

Além de investir na construção e modernização de estradas, El-

mano Férrer conseguiu levar uma Superintendência da Caixa Econômica 

Federal para a cidade de Bom Jesus, no coração dos cerrados piauienses. 

Em fevereiro de 2022, dois anos após sua instalação, a Superintendência já 

contabilizava a concessão de cerca de R$ 200 milhões em créditos, sendo 

que uma boa parte destes recursos foi destinada para o crédito rural, forta-

lecendo o trabalho dos pequenos, médios e grandes produtores da região.

Obras de alargamento da BR-135, hoje 
conhecida como Rodovia da Soja, no trecho 

entre Corrente e Cristalândia
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Inauguração da Superintendência da Caixa Econômica Federal, 
em Bom Jesus. 14 de fevereiro de 2020.

Inauguração da ponte estaiada sobre o Rio Parnaíba, interligando os municípios de Santa 
Filomena (PI) e Alto Parnaíba (MA). 20 de maio de 2021.
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24. Projetos nos municípios

Os pequenos municípios do Piauí não foram esquecidos pelo Se-

nador Elmano Férrer, que investiu na construção de estradas, de escolas, 

de unidades de saúde e de equipamentos esportivos. E ele trabalhou para 

viabilizar a implantação de projetos agrícolas, a perfuração de poços pro-

fundos e a instalação ou ampliação de sistemas de abastecimento de água. 

Além disso, destinou ônibus para o transporte de estudantes da zona rural, 

de viaturas para reforçar a segurança nas cidades, de ambulâncias para me-

lhorar o transporte de pacientes, além de máquinas agrícolas para beneficiar 

os pequenos agricultores.

A cidade de Pimenteiras, por exemplo, passou por uma revolução 

urbana como resultado do trabalho parlamentar de Elmano Férrer, que con-

seguiu um conjunto de obras estruturantes que beneficiaram as zonas rural 

e urbana do município. O Senador ampliou o sistema de abastecimento de 

água da cidade, pavimentou dezenas de ruas, ergueu uma quadra poliespor-

tiva e o estádio municipal e ainda garantiu recursos para a construção de 

Unidades Básicas de Saúde e para a aquisição de três veículos para a Prefei-

tura da cidade, incluindo uma ambulância. Senador Elmano Férrer entrega tratores e 
equipamentos agrícolas a municípios do 
estado. 8 de abril de 2022. 

A construção do Estádio Municipal de 
Pimenteiras é resultado do trabalho de 
Elmano Férrer, que viabilizou os recursos 
para a concretização do projeto.
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25. Obras para incrementar  
 o turismo

Elmano Férrer conseguiu grandes obras que potencializam o tu-

rismo piauiense, especialmente na região litorânea do estado. Nos últimos 

anos, os principais projetos executados em Parnaíba, por exemplo, só saí-

ram do papel graças ao trabalho do parlamentar, em parceria com o Sena-

dor Ciro Nogueira. Entre as obras viabilizadas por eles, no município, está 

o prolongamento da Avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho, que já 

foi concluído.

Outros projetos com potencial turístico, na cidade, resultam do 

trabalho de Elmano Férrer e de Ciro Nogueira. Um deles, já licitado e em 

fase inicial de execução, tem por objeto a construção de mais uma ponte 

sobre o rio Igaraçu, facilitando o acesso à Praia da Pedra do Sal, na Ilha 

de Santa Isabel. Como parte deste projeto, será construída uma avenida 

na Ilha, com 1,8 quilômetro de extensão, que será integrada à nova ponte. 

Os dois parlamentares ainda conseguiram recursos para a modernização da 

Orla da Avenida Beira Rio, onde se concentram os clubes da cidade.

Maquete da nova Ponte sobre o 
Rio Igaraçu, em Parnaíba.

A ponte sobre o Rio Igaraçu vai 
facilitar o acesso à Praia Pedra do 

Sal
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A obra de prolongamento da Avenida São Sebastião até a Lagoa do Portinho foi viabilizada pelos Senadores Elmano Férrer e Ciro Nogueira.
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26. Ações na área de 
 assistência social

Elmano Férrer sempre demonstrou grande preocupação com o 

bem-estar das pessoas, sobretudo daquelas mais vulneráveis. Em seu man-

dato parlamentar, não foi diferente. Ele aproveitou sua força política para 

garantir recursos para instituições filantrópicas que atendem crianças, ido-

sos, pessoas com deficiência e em estado de vulnerabilidade social.

Foi bem-sucedido nesta missão e, ao longo do seu mandato, des-

tinou cerca de R$ 45 milhões para o campo social. Muitas instituições só 

conseguiram manter o atendimento durante a pandemia da Covid-19 graças 

ao suporte financeiro das emendas do Senador.

Os recursos repassados por Elmano Férrer beneficiaram, com re-

gularidade, diversos abrigos de idosos, como a Casa Frederico Ozanam, o 

Abrigo São Lucas, a Casa São José, o Lar Flores de Maria e o Abrigo Ma-

naim.

O Senador também beneficiou entidades como a Associação de 

Cegos do Piauí, o Centro Integrado de Reabilitação, a Rede Feminina de 

Combate ao Câncer, a Associação dos Amigos dos Autistas, unidades da 

Apae em Piripiri, José de Freitas, Piracuruca e Pedro II, além de outras ins-

tituições. 

Senador Elmano Férrer em visita à Apae 
de Piripiri

A Casa Frederico Ozanam fica localizada 
na zona Norte de Teresina e presta 
serviços no cuidado com idosos
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27. Legado de  
 grandes obras

Elmano Férrer chegou ao final do seu manda-

to de Senador da República com um grande legado de 

obras, que vão impactar no Piauí de hoje e de amanhã. 

Como parlamentar, foi responsável por tirar do papel 

mais de 20 importantes projetos de infraestrutura, dis-

tribuídos em todas as regiões do estado.

A execução desses projetos gerou mais de 2 

mil empregos diretos, beneficiando, principalmente, a 

parcela mais humilde da população. E os benefícios 

econômicos e sociais que resultam das obras de Elmano 

Férrer terão vida longa. Suas ações como Senador abri-

ram um novo horizonte, projetando um estado mais 

moderno e um futuro mais promissor para os piauien-

ses.
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28. Novos projetos

Antes de concluir o mandato, o Senador Elmano Férrer deixou a 

semente plantada para novas obras estruturantes no Piauí, como a dupli-

cação da BR-343, de Teresina a Altos, e a implantação da BR-330, entre os 

municípios de Bom Jesus/PI e Tasso Fragoso/MA, na região dos cerrados.

Em audiência com o Presidente Jair Bolsonaro, em 10 de fevereiro 

de 2022, o Senador apresentou os referidos projetos. No pleito, o parlamen-

tar agradeceu o apoio do Governo Federal na execução de grandes obras 

no estado do Piauí e solicitou recursos na ordem de R$ 50 milhões para o 

início da duplicação da BR-343 e R$ 60 milhões para a primeira etapa de 

implantação do trecho da rodovia BR-330.

Na proposta de Elmano Férrer, as obras envolveriam os dois Ba-

talhões de Engenharia e Construção sediados no Piauí (2o e 3o BEC). Dessa 

forma, o Exército Brasileiro seria o responsável pela execução, reforçando o 

propósito da iniciativa ser projeto de Estado.

Encontro do Senador Elmano Férrer 
com o Presidente Jair Bolsonaro para 
apresentar os projetos de novas obras 
estruturantes para o Piauí.
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Gabinete do Senador ELMANO FÉRRER 

Senado Federal – Ed. Anexo II, Ala Senador Teotônio Vilela, Gabinete nº 6. CEP 70165-900 - Brasília – DF.  
Telefones: (61) 3303-3055 / 2415 – E-mail: sen.elmanoferrer@senado.leg.br 

Ofício nº 006/2022 – GSEFERRE 
Brasília, 09 de fevereiro de 2022. 

A Sua Excelência o Senhor 
JAIR MESSIAS BOLSONARO 
Presidente da República Federativa do Brasil 
Assunto: Apoio a ações estruturantes no Estado do Piauí 
 

Excelentíssimo Senhor Presidente, 
 

A princípio, agradeço, em nome do povo piauiense, o inestimável apoio que o 

Governo Federal tem dispensado ao estado do Piauí, com ações de grande relevância que 

contribuem decisivamente para a transformação da realidade daquele pedaço de Brasil por 

tantas décadas esquecido por nossos governantes. 

Graças ao seu apoio, algumas importantes obras saíram do papel no Piauí. 

Todavia, muito ainda há por fazer no resgate da dívida histórica do Brasil para com o nosso 

estado. 

O pleito que trago, Sr. Presidente, é a destinação de recursos necessários para 

obras de suma importância para o Piauí e para o Nordeste, que já deveriam ter sido 

executadas há muito tempo: R$ 50 milhões para o início da duplicação da BR-343 de 

Teresina a Altos; e R$ 60 milhões para a primeira etapa de implantação do trecho da rodovia 

BR-330 entre os municípios de Bom Jesus/PI e Tasso Fragoso/MA, na qual a intenção é 

envolver os dois Batalhões de Engenharia e Construção sediados no Piauí (2º e 3º BEC). 

O Exército Brasileiro poderá ser o responsável pela execução desta importante missão, 

reforçando o caráter de projeto de Estado desta iniciativa. 

Na certeza de que Vossa Excelência dispensará sua melhor atenção ao assunto, 

renovo nossos votos de elevada estima e distinta consideração. 

Respeitosamente, 

 

 

ELMANO FÉRRER 
Senador (Progressistas-PI) 

Vice-Líder do Governo no Senado 
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DUPLICAÇÃO DA BR-343 – TERESINA / ALTOS-PI 

 

PLEITO: O Sen. Elmano Férrer pleiteia junto ao Governo Federal recursos da ordem de R$ 50 
milhões para o início da duplicação da BR-343 até o município de Altos. 

 
OBJETO: Duplicação da BR-343/PI. Trecho: fim da obra estadual de duplicação a Altos. Extensão: 
29,1km. Custo total: R$ 165.000.000,00 (DNIT). 
 
ESTÁGIO ATUAL: A obra possui todos os estudos prévios necessários e, uma vez liberados os 
recursos, estará em condições de ser licitada e contratada pelo Regime Diferenciado de 
Contratação Integrada (RDCi). 

 

JUSTIFICATIVA: A região da Grande Teresina abriga 1.200.000 habitantes, e a capital é a principal 
rota entre Maranhão/Região Norte e demais estados do Nordeste e entre as regiões norte e sul do 
próprio estado do Piauí. Inobstante estes fatos, Teresina é a única capital da região sem rodovias 
duplicadas, causa de constantes congestionamentos e frequentes acidentes, atropelamentos e 
mortes em seu entorno. Na atual gestão, o Governo Federal começou o resgate desta dívida 
histórica para com o Piauí. Em 2020 foi iniciada a duplicação de 20km da BR-316, da saída sul de 
Teresina a Demerval Lobão. E agora é imperioso o início da duplicação do trecho de 29,1km entre 
Teresina e Altos da BR-343, rodovia de acesso à região norte e ao litoral do Piauí, possuem enorme 
representatividade nos setores industrial, agropecuário e turístico do Estado. 
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IMPLANTAÇÃO DA BR-330 – BOM JESUS-PI A TASSO FRAGOSO-MA 

 

PLEITO: O Sen. Elmano Férrer pleiteia junto ao Governo Federal recursos da ordem de R$ 60 
milhões para o início das obras de implantação da rodovia BR-330 no trecho de Bom Jesus-
PI a Tasso Fragoso-MA. 

 
OBJETO: Implantação da BR-330/PI. Trecho: Bom Jesus-PI a Tasso Fragoso-MA (excluída a ponte 
sobre o rio Parnaíba, parte de outra ação do Governo Federal). Extensão: 236,46km. Custo total: 
R$ 580.000.000,00 (DNIT). 
 
ESTÁGIO ATUAL: O DNIT já possui todos os projetos necessários para a execução da obra. Uma 
vez liberados os recursos, poderia ser imediatamente licitada e iniciada. 

 

JUSTIFICATIVA: O trecho a ser implantado é um pleito dos moradores e produtores da região há 
décadas. A rodovia é de vital importância para o desenvolvimento dos cerrados piauienses, pois 
será o principal corredor de escoamento da produção agrícola, uma das mais carentes de 
infraestrutura e apoio do poder público ao agronegócio. A implantação da BR-330 interligará os 
cerrados piauienses e maranhenses. Atualmente o percurso entre Bom Jesus e Tasso Fragoso, via 
BR-235, tem 381km e dura cerca de 6 horas. A nova rodovia encurtará a viagem para 3 horas, e 
atravessará a maior região produtora do agronegócio piauiense. Esta iniciativa terá enorme viés 
desenvolvimentista para todo o sul do estado, motivo pelo qual se idealiza que seja executada pelo 
Exército Brasileiro, por meio dos dois batalhões de Engenharia e Construção sediados no Piauí – o 
2º BEC, em Teresina, e o 3º BEC, em Picos. 
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PARTE III
Atuação Parlamentar





29. Projetos de Lei

PL 1312/2022 PL 3614/2021 PL 3379/2020

Isenta de taxas a 
emissão da segunda via 
de documentos federais 
furtados ou roubados. 

• Economia e 
Desenvolvimento;

• Tributos;
• Desoneração Fiscal. 

 
 

Tramitação: 
Plenário do Senado 

Federal. 

Modifica o art. 4º da 
Lei nº 7.418, de 16 de 

dezembro de 1985, para 
permitir o pagamento 
do vale transporte em 

espécie, mediante 
acordo entre empregado 

e empregador. 

• Política Social; 
• Trabalho e Emprego.

Tramitação: 
Plenário do Senado 

Federal.

Denomina João 
Claudino Fernandes o 
viaduto localizado na 
BR-343, na interseção 

com a Avenida dos 
Expedicionários, no 

Município de Teresina-PI.

• Honorífico; 
• Homenagem. 

 

Tramitação: 
CE - Comissão de 

Educação, Cultura e 
Esporte. Matéria com 

relatoria.

1 2 3
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PL 6471/2019 PL 6401/2019 PL 6400/2019

Altera o art. 2º da Lei nº 8.072, 
de 25 de julho de 1990 (“Lei dos 
Crimes Hediondos”), para dispor 

sobre a progressão de regime e as 
saídas temporárias. 

Dispõe sobre a progressão de 
regime para condenados por 

crimes hediondos, de tortura, de 
terrorismo e de tráfico ilícito de 
entorpecentes e drogas afins, 

no caso de a prática do crime ter 
resultado em morte da vítima; 

subordina a progressão de 
regime às condições pessoais 
do condenado; e dispõe sobre 
a proibição de concessão de 
saídas temporárias da prisão 
de condenados por crimes 

hediondos, de tortura ou de 
terrorismo. 

• Jurídico; 
• Direito Penal e Penitenciário;

• Processo;
• Processo Penal. 

 

Tramitação: SF-SACCJ - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Relatório do Senador 
Alessandro Vieira, com voto pela 

APROVAÇÃO do Projeto. 

Altera o art. 33 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), 
para prever o regime inicial 

fechado no cumprimento de 
pena em caso de reincidência 
ou na hipótese de prática de 
peculato, corrupção passiva, 
corrupção ativa, roubo com 

arma de fogo ou explosivo, ou 
roubo que resulte em lesão 

corporal grave. 

• Jurídico;

• Direito Penal e Penitenciário. 

Tramitação: SF-SACCJ - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania

Altera os arts. 116 e 117 do 
Decreto-Lei nº 2.848, de 
7 de dezembro de 1940 

(Código Penal), para prever 
novas causas impeditivas e 
interruptivas de prescrição. 
Determina que a prescrição 

penal não corre na pendência 
de embargos de declaração 
ou de recursos aos tribunais 

superiores, estes quando 
inadmissíveis. Determina, 

ainda, que a prescrição 
penal interrompe-se pela 
publicação da sentença e 
do acórdão recorríveis; e 

pelo início ou continuação 
da execução provisória ou 

definitiva da pena.

• Jurídico;

• Direito Penal e Penitenciário.

Tramitação: SF-SACCJ - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania

4 5 6
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PL 6399/2019 PL 6398/2019 PL 3967/2019

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - 

Código de Processo Penal, 
para prever a possibilidade 

de acordo de não persecução 
penal em caso de confissão 
da prática de infração penal, 

sem violência ou grave 
ameaça, com pena máxima 
não superior a quatro anos.

• Jurídico;
• Processo;

• Processo Penal. 

Tramitação: SF-SACCJ 
- Secretaria de Apoio à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Relatório 
do Senador Alessandro Vieira, 
com voto pela APROVAÇÃO 

do Projeto, nos termos do 
Substitutivo apresentado.

Altera o Decreto-Lei nº 3.689, 
de 3 de outubro de 1941 - 

Código de Processo Penal, 
para ampliar as hipóteses de 

emprego da videoconferência 
nas audiências e em outros 

atos processuais.

• Jurídico;
• Processo;

• Processo Penal. 

Tramitação: SF-SACCJ 
- Secretaria de Apoio à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Relatório 
da Senadora Eliziane Gama, 

com voto pela APROVAÇÃO do 
Projeto.

Altera o art. 298 do Decreto-
Lei nº 2.848, de 7 de 

dezembro de 1940 (Código 
Penal), para criminalizar atos 
preparatórios da falsificação 
de cartão de crédito ou de 

débito.
Altera o Código Penal para 
criminalizar a conduta de 

possuir instrumentos idôneos 
para falsificação de cartão de 
crédito ou de débito ou para 
captação de dados e senhas 

destes cartões.

• Jurídico;
• Direito Penal e Penitenciário.

Tramitação: SF-SACCJ 
- Secretaria de Apoio à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. A matéria 

será redistribuída.

7 8 9
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Altera o Decreto-Lei nº 
2.848, de 7 de dezembro de 
1940 – Código Penal, e a Lei 
nº 10.406, de 10 de janeiro 

de 2002 – Código Civil, para 
estabelecer que a exclusão 

da sucessão dos herdeiros ou 
legatários indignos, nos casos 

previstos no inciso I do art. 
1.814 do Código Civil, dar-se-á 

na própria sentença penal 
condenatória. 

(Avulso inicial da matéria) 

• Jurídico;
• Direito Civil; 

• Família e Sucessões;

• Direito Penal e Penitenciário. 

Tramitação: SF-SACCJ - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Redistribuído ao 
Senador Fabiano Contarato, 

para emitir relatório.

Altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para incluir os 
controles eletrônicos de 

estabilidade e tração como 
equipamentos obrigatórios 
dos veículos automotores.

• Jurídico; 

• Direito de Trânsito.

Tramitação: SF-SACCJ - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Devolvido pelo 

Senador Fabiano Contarato, 
para redistribuição.

Altera o Decreto-Lei nº 2.848, 
de 7 de dezembro de 1940 – 

Código Penal, e a Lei nº 7.210, 
de 11 de julho de 1984 – Lei 
de Execução Penal, para 
condicionar o livramento 

condicional, a progressão de 
regime, a saída temporária, 

a substituição de pena 
privativa de liberdade por 

pena restritiva de direitos e 
a suspensão condicional da 

pena à coleta de material 
biológico para obtenção do 

perfil genético do preso.

• Jurídico;
• Direito Penal e Penitenciário.

Tramitação: SF-SACCJ 
- Secretaria de Apoio à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. A matéria 

será redistribuída.

10 11 12

PL 3410/2019 PL 2965/2019 PLS 179/2018
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Altera o Decreto-Lei nº 
3.689, de 3 de outubro de 
1941 – Código de Processo 

Penal, para determinar 
que o inquérito policial 

será eletrônico, com peças 
assinadas digitalmente, e 

armazenado em um sistema 
informatizado único de 

âmbito nacional.

• Jurídico;
• Processo; 

• Processo Penal. 

Situação: APROVADO no 
Senado Federal em decisão 

terminativa. O projeto tramita 
na Câmara dos Deputados. 

Altera a Lei no 9.503, de 
23 de setembro de 1997, 

que institui o Código 
de Trânsito Brasileiro, 

para estabelecer normas 
gerais para a utilização de 

veículos apreendidos e sem 
identificação, pelas polícias 

civis, federal, rodoviária 
federal e militares.

• Soberania, Defesa Nacional e 
Ordem Pública;

• Defesa do Estado e das 
Instituições Democráticas;

• Segurança Pública. 

Tramitação: SF-SACCJ 
- Secretaria de Apoio à 

Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Relatório 
da Senadora Eliziane Gama, 

com voto pela APROVAÇÃO do 
Projeto.

Acrescenta parágrafo ao 
art. 30 da Lei nº 9.504, de 30 
de setembro de 1997, para 
estabelecer multas para 

partidos e candidatos nos 
casos de não prestação e 

desaprovação das contas de 
campanha.

• Jurídico;
• Direito Eleitoral.

Situação: APROVADO no Se-
nado Federal em decisão ter-
minativa. O projeto tramita na 

Câmara dos Deputados. 

13 14 15
PLS 128/2018

Senado Federal 

PL 2432/2019 
Câmara dos Deputados

PLS 483/2017
Senado Federal

PL 5738/2019
Câmara dos Deputados

PLS 399/2017
Senado Federal

PL 10542/2018 
Câmara dos Deputados
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Altera o art. 116 da Lei nº 
8.666, de 21 de julho de 1993, 

e o art. 4º da Lei nº 11.578, 
de 26 de novembro de 2007, 
para determinar a correção 
monetária dos repasses da 

União a Estados e Municípios 
de recursos relativos ao 
Programa de Aceleração 

do Crescimento (PAC) e ao 
Programa de Subsídio à 

Habitação de Interesse Social 
(PSH).

 

• Administração Pública;
• Licitação e Contratos. 

 

• Tramitação: SF-SACAE - 
Secretaria de Apoio à Comissão 

de Assuntos Econômicos. 
O relator, senador Luiz do 

Carmo, apresentou relatório 
concluindo pela rejeição do 

projeto.

Dispõe sobre a criação e o 
funcionamento de fundos 
patrimoniais vinculados ao 
financiamento de unidades 

de conservação federais.

• Economia e 
Desenvolvimento;

• Finanças Públicas. 

Tramitação: CAE - Comissão de 
Assuntos Econômicos. Matéria 

com relatoria. 

Altera a Lei nº 9.503, de 23 
de setembro de 1997, que 

institui o Código de Trânsito 
Brasileiro, para determinar 
que somente poderão ser 

comercializados os modelos 
de veículos que tenham 

alcançado resultados 
mínimos em testes de 

impacto (crash tests), para a 
avaliação de sua segurança. 

Os resultados dos testes 
de impacto deverão ser 

exibidos em selo que conterá 
a pontuação alcançada no 

teste.

• Jurídico;
• Direito de Trânsito.

Situação: APROVADO no Se-
nado Federal em decisão ter-
minativa. O projeto tramita na 

Câmara dos Deputados.

16 17 18

PLS 398/2017 PLS 160/2017
PLS 152/2017

Senado Federal

PL 5737/2019 
Câmara dos Deputados

92

Senador ELMANO FÉRRER



Institui normas gerais para 
a revitalização da bacia 

hidrográfica do rio Parnaíba.

• Meio Ambiente; 
• Recursos Hídricos. 

Situação: APROVADO no 
Senado Federal em decisão 

terminativa. O projeto tramita 
na Câmara dos Deputados. 

19
PLS 67/2017

Senado Federal

PL 10454/2018 
Câmara dos Deputados
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Altera o art. 73 da 
Constituição Federal para 

modificar a forma de escolha 
e o regime jurídico dos 

Ministros do Tribunal de 
Contas da União.

 
Estabelece mandato, 

“quarentena”, critérios de 
escolha e regime jurídico 

dos Membros do Tribunal de 
Contas da União.

 

• Administração Pública;
• Agentes Públicos;

• Servidores Públicos;
• Norma Geral. 

 

• Tramitação: CCJ - Comissão 
de Constituição, Justiça e 
Cidadania. Devolvido pelo 

Senador Eduardo Braga para 
redistribuição.

22
PLS 308/2016 

Senado Federal

PL 10025/2018 
Câmara dos Deputados

PLS 373/2015
Senado Federal

PL 9161/2017 
Câmara dos Deputados

PEC n° 30/2019

Altera a Lei nº 10.778, de 24 
de novembro de 2003, com 
o propósito de fixar o prazo 
máximo de cinco dias para a 
notificação compulsória, às 
autoridades que menciona, 

dos atos de violência contra a 
mulher atendida em serviços 
de saúde públicos e privados.

• Política Social;
• Proteção Social;

• Mulheres. 

Situação: APROVADO no Se-
nado Federal em decisão ter-
minativa. O projeto tramita na 

Câmara dos Deputados. 

Altera o art. 121 do Decreto-Lei 
nº 2.848, de 7 de dezembro 

de 1940 (Código Penal), para 
considerar o homicídio contra 

idoso como circunstância 
qualificadora do crime de 

homicídio, e o art. 1º da Lei nº 
8.072, de 25 de julho de 1990, 
para incluir o referido crime 
no rol dos crimes hediondos.

• Jurídico;
• Direito Penal e Penitenciário. 

Situação: APROVADO no Se-
nado Federal em decisão ter-
minativa. O projeto tramita na 

Câmara dos Deputados. 

20 21
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30. Membro das Comissões

São 13 comissões permanentes no Senado Federal e a sua compo-

sição é definida por meio da indicação dos partidos. A escolha dos senadores 

que têm assento em cada comissão é de responsabilidade dos líderes parti-

dários ou do bloco parlamentar, e deve obedecer, tanto quanto possível, a 

participação proporcional das legendas com atuação na Casa.

De acordo com o Regimento Interno do Senado, cada senador, 

exceto o presidente da Mesa, poderá integrar até três comissões como titular 

e outras três como suplente.

Durante o mandato, o Senador Elmano Férrer foi membro titular 

e membro suplente de comissões:

Comissão de Assuntos Econômicos - CAE

Suplente

25/02/2015 a 10/02/2017 

09/03/2017 a 06/08/2018 

12/11/2018 a 21/12/2018 

13/02/2019 a 30/09/2020 

Comissão de Assuntos Sociais - CAS

Titular

25/02/2015 a 10/02/2017

31/03/2017 a 06/08/2018

12/11/2018 a 21/12/2018

96

Senador ELMANO FÉRRER



Comissão de Constituição, Justiça e  
Cidadania - CCJ

Titular

13/02/2019 a 10/06/2019

13/06/2019 a 15/08/2019

Suplente

25/02/2015 a 30/09/2015

Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação, 
Comunicação e Informática - CCT 
Titular

04/11/2015 a 16/02/2016 

Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo - CDR
Titular

25/02/2015 a 10/02/2017

14/03/2017 a 06/08/2018

12/11/2018 a 21/12/2018

13/02/2019 a 12/07/2019

12/07/2019 a 05/02/2020

Subcomissão Temporária Usina de Belo 
Monte
08/05/2019 a 09/03/2022
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Comissão de Infraestrutura - CI
Titular

25/02/2015 a 05/08/2015 

09/09/2015 a 10/02/2017

14/03/2017 a 06/08/2018

12/11/2018 a 21/12/2018

13/02/2019 a 12/07/2019

12/07/2019 a 30/09/2020

04/03/2021 a 02/12/2021

Suplente

05/08/2015 a 09/09/2015

Comissão Mista de Planos, Orçamentos 
Públicos e Fiscalização - CMO
Titular

09/04/2019 31/03/2020

16/07/2019 26/09/2020

01/07/2021 a 21/02/2022

28/09/2021 a 29/03/2022

Suplente

07/04/2015 a 29/03/2016

21/02/2022 a 29/03/2022
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Comissão de Agricultura e Reforma 
Agrária - CRA
Titular

10/03/2017 a 06/08/2018

12/11/2018 a 21/12/2018

Suplente

25/02/2015 a 10/02/2017

11/02/2020 a 31/01/2023

Comissão de Segurança Pública - CSP
Titular

22/03/2021 a 31/01/2023

 

 

*Com informações do site do Senado Federal
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Criação da Comissão de Segurança Pública: 
iniciativa do Senador Elmano Férrer
Em defesa do amplo espaço para o debate para o tema da segu-

rança pública, o Senador Elmano Férrer propôs a criação da Comissão de 

Segurança Pública no Senado Federal. O projeto de Resolução 39/2017, 

de autoria do parlamentar, apresentou como justificativa a contribuição da 

Casa para o debate e o enfrentamento das questões relativas à matéria.

Conforme o Senador Elmano Férrer, a segurança pública se encon-

tra entre as maiores preocupações dos brasileiros e, segundo uma avaliação 

realizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI) em 2016, trata-se 

do segundo serviço público mais mal avaliado pela população, com apenas 

22% de aprovação, ficando atrás apenas da saúde pública, com 20%.

O senador Elmano também justificou a necessidade de um colegia-

do específico para desafogar a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania 

(CCJ), que possui um grande rol de competências e ainda tem de enfrentar a 

temática relativa à segurança pública, polícias e assuntos correlatos.

Aprovada a criação da Comissão 
No dia 10 de março de 2021, o Plenário do Senado aprovou a 

criação da Comissão de Segurança Pública, em caráter permanente. A de-

cisão foi pela aprovação de substitutivo ao Projeto de Resolução do Sena-

do (PRS) 21/2015, do senador Roberto Rocha (PSDB-MA), que altera o 

Regimento Interno da Casa. A proposta tramitou em conjunto com o PRS 

39/2017 e o PRS 2/2019 de autoria, respectivamente, dos senadores Elmano 

Férrer (PP-PI) e Major Olimpio (PSL-SP). 
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Conforme  
inúmeras 
pesquisas  

realizadas no País, 
a segurança 

pública  
se encontra 

entre as maiores 
preocupações dos 

brasileiros



106

Senador ELMANO FÉRRER



107

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



108

Senador ELMANO FÉRRER



109

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



31. POLÍTICA NACIONAL DE   
 SEGURANÇA DE  
 BARRAGENS

A Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo (CDR) do 

Senado Federal escolheu a Política Nacional de Segurança de Barragens 

como a política pública do Poder Executivo em 2018.

O Senador Elmano Férrer foi o relator da matéria e apresentou as 

conclusões da Comissão envolvendo o tema.

O relatório foi publicado com as principais considerações do tra-

balho executado pela CDR, com o objetivo de orientar ações do Poder Pú-

blico.
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“Desastres como os de Mariana, em Minas Gerais, 
e Algodões, no Piauí, são um alerta máximo sobre 
este tema.”

Deixo, então, três questionamentos para reflexão: é possível mobi-

lizar os diversos atores para aprimorar a gestão em segurança de barragens? 

É possível fomentar a cultura de segurança de barragens no Brasil? A inter-

locução entre os diversos atores e a sociedade pode sensibilizar os governos 

a destacar definitivamente a temática de segurança de barragens na agenda 

nacional? Eu tenho certeza que a resposta é “sim” para as três indagações”.

CDR realiza audiência pública para debater o “Estágio atual de implantação da Política Pública Nacional 
de Segurança de Barragens em âmbito Federal”. 21 de novembro de 2018.
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Relator da Política Nacional de 
Segurança de Barragens
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Lançamento do relatório 
sobre a Política Nacional de 

Segurança de Barragens. 
13 de março de 2019
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Comissão de Desenvolvimento Regional e 
Turismo
A seguir, tem-se a descrição da composição da Comissão de Re-

gional e Turismo, em 2018, e a apresentação do relatório de autoria do Se-

nador Elmano Férrer. 

TITULARES SUPLENTES

MDB

Hélio José (PROS) Romero Jucá (MDB)

Elmano Férrer (PODE) Simone Tebet (MDB)

Waldemir Moka (MDB) Valdir Raupp (MDB)

João Alberto Souza (MDB) Dário Berger (MDB)

Bloco Parlamentar da Resistência Democrática (PDT, PT)

Humberto Costa (PT) Paulo Paim (PT)

Fátima Bezerra (PT) Jorge Viana (PT)

Paulo Rocha (PT) José Pimentel (PT)

Regina Souza (PT) Acir Gurgacz (PDT)

Bloco Social Democrata (DEM, PSDB)

Ataídes Oliveira (PSDB) Flexa Ribeiro (PSDB)

VAGO Antonio Anastasia (PSDB)

Davi Alcolumbre (DEM) Tasso Jereissati (PSDB)

Bloco Parlamentar Democracia Progressista (PP, PSD)

Sérgio Petecão (PSD) José Medeiros (PODE)

Ciro Nogueira (PP) VAGO

Bloco Parlamentar Democracia e Cidadania (PODE, PPS, PSB, PCdoB, PV, REDE)

Lídice da Mata (PSB) Antonio Carlos Valadares (PSB)

VAGO VAGO

Bloco Moderador (PTC, PR, PTB, PRB)

Wellington Fagundes (PR) Armando Monteiro (PTB)

VAGO Eduardo Lopes (PRB)

PRESIDENTE: Senadora Fátima Bezerra

VICE-PRESIDENTE: Senadora Lídice da Mata 
(17 titulares e 17 suplentes)
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Apresentação do relatório
Tenho a enorme satisfação de oferecer a esta Casa e à sociedade 

brasileira este relatório, que apresenta as conclusões do trabalho da Comis-

são de Desenvolvimento Regional e Turismo do Senado Federal na avaliação 

da Política Nacional de Segurança de Barragens, realizado em conformidade 

com o art. 96-B do Regimento Interno.

No âmbito dessa atividade, foram realizadas duas importantes au-

diências públicas, uma em Brasília, em 21 de novembro, e outra em Teresina 

(PI), em 3 de dezembro de 2018. Nessas audiências, houve a adesão de di-

versas entidades que guardam envolvimento com o assunto. 

Em Brasília participaram Ministério da Integração Nacional, 

Agência Nacional de Águas, DNOCS, CODEVASF, Secretaria de Meio Am-

biente do Rio Grande do Norte, Conselho Nacional de Recursos Hídricos, 

Tribunal de Contas da União e o Movimento dos Atingidos por Barragens.

Em Teresina, tivemos a participação da nossa anfitriã, a Federação 

das Indústrias do Estado do Piauí – FIEPI, DNOCS, CODEVASF, CPRM, 

TCU, TCE, 2º BEC, Caixa Econômica Federal, MPF, CGE, CREA-PI, UFPI, 

UESPI, Secretarias Estaduais de Meio Ambiente, de Defesa Civil e IDEPI, 

prefeituras de municípios piauienses, entidades dos nossos vizinhos Ceará, 

Pernambuco e Rio Grande do Norte, e representantes do Comitê da Bacia 

Hidrográfica do Rio Parnaíba, da Fundação Rio Parnaíba e do Movimento 

dos Atingidos por Barragens.

No âmbito federal, a segurança de barragens é disciplinada pela 

Lei nº 12.334, de 2010, que estabelece a Política Nacional de Segurança de 

Barragens. Esta lei se aplica a todas as barragens destinadas à acumulação 

de água, disposição de rejeitos e acumulação de resíduos industriais; esta-

belece os instrumentos para implantação da política nacional e o sistema de 

classificação por categoria de risco, dano potencial associado e volume de 

armazenamento.
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O recente relatório de segurança de barragens elaborado pela 

ANA, referente ao ano de 2017, traz dados alarmantes, facilmente confir-

mados em visitas in loco às nossas barragens e nos depoimentos das entida-

des presentes nas audiências realizadas.

O relatório compila dados de 31 órgãos fiscalizadores de barra-

gens no País, que possuem em seus cadastros 24.092 barragens. Para 42% 

destas barragens não há qualquer ato de autorização, outorga ou licencia-

mento.

Até o momento, 3.543 barragens foram classificadas por categoria 

de risco, e 5.459 quanto ao dano potencial associado. Destas, 723 tiveram 

indicação simultânea de risco alto e de dano potencial alto. Não bastasse a 

ameaça que isso representa, o ritmo dos órgãos fiscalizadores assusta. Em 

média, somente 3% das barragens são vistoriadas por ano.

Chama atenção o fato de que, no Piauí, a SEMAR avaliou 13 

barragens quanto ao dano potencial associado, e todas classificadas como 

dano potencial alto, e avaliou 31 barragens quanto ao risco; novamente to-

das foram classificadas como risco alto. É uma demonstração inequívoca da 

situação de iminente calamidade que vivemos em nosso estado.

O relatório aponta ainda 45 barragens no Brasil que inspiram 

maior preocupação, a maioria por má conservação, mas também há casos 

de insuficiência do vertedor e falta de comprovação da estabilidade do bar-

ramento. Em 2017, foram aplicados no Brasil somente R$ 34 milhões nas 

ações de operação, manutenção e recuperação de barragens, sendo R$ 26 

milhões de recursos federais (apenas 23% do previsto) e R$ 8 milhões dos 

cofres estaduais (73% do previsto).

Muitas conclusões podem ser tiradas das discussões que promove-

mos nestas duas audiências públicas.

A legislação é tardia. No Piauí, por exemplo, temos barragens 

construídas há mais de 100 anos, mas a legislação sobre segurança de bar-

ragens só veio em 2010. 
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O DNOCS, com sua importância histórica, tem hoje 327 barra-

gens no semiárido, mas recebe parcos recursos para manutenção. Em 2017, 

foram apenas R$ 5,7 milhões, uma média irrisória de R$ 17 mil para cada 

barragem sob sua responsabilidade.

O DNOCS atua no semiárido em 9 estados do Nordeste, além da 

região norte de Minas Gerais. É, portanto, fiscalizado pelos órgãos ambien-

tais destes 10 estados, além da ANA, responsável por fiscalização nas bacias 

federais em que há barragens, o que gera enorme confusão regulatória e 

conflitos de jurisdição. O órgão enfrenta ainda enorme carência de pessoal. 

Ainda assim, acaba de licitar a recuperação de quatro barragens no Piauí: 

de Barreiras, no município de Fronteira, de Cajazeiras, em Pio IX, de Inga-

zeiras, em Paulistana, e de Bocaina. Há ainda outras ações dessa natureza 

em curso.

Um ponto pacífico entre os participantes é a necessidade de uma 

fonte de recursos para manutenção das barragens, seja pela inclusão no Or-

çamento-Geral da União, pelo repasse aos proprietários das barragens de 

um percentual da cobrança pelo uso da água, ou pela criação de um fundo 

específico para ações emergenciais em barragens.

Segurança de barragem não combina com burocracia, é preciso 

ter recursos disponíveis para a execução ágil de ações necessárias.

O que acontece hoje é que os órgãos públicos mal têm recursos 

para manter a si mesmos. Não há condições financeiras para cumprir a sua 

missão institucional.

A CODEVASF, também a duras penas, tem trabalhado pela cons-

trução de um novo cenário nesta temática. Seu programa de segurança de 

barragens se divide em cinco eixos de atuação: operação e manutenção; ins-

peção e monitoramento; programa de segurança de barragens; recuperação 

e melhorias; e apoio a outros órgãos públicos.
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A elaboração dos planos de ação emergencial é a parte mais im-
portante, e também a mais cara. Exige uma simulação de inundação, que 
depende de levantamento topográfico muito caro. Esse é o maior gargalo 
dos planos de segurança de barragens.

Além disso, também são apontados como entraves a indefinição 
do empreendedor, as falhas no sistema de classificação, e os conflitos entre 
as políticas nacionais de segurança de barragens e a de recursos hídricos.

Os membros do Movimento dos Atingidos por Barragens demons-
traram grande preocupação com o relatório. O risco de outras Marianas é 
assustador. E nós, no Piauí, já tivemos a nossa, com o rompimento da barra-
gem de Algodões, em 2009, em Cocal, onde houve 9 mortes e prejuízos em 
toda a região.

A tragédia em Mariana impactou a vida de mais de 1 milhão de 
pessoas. Fica a pergunta: quantas Marianas serão necessárias para que o 
estado brasileiro cumpra o seu papel, as empresas assumam suas responsa-
bilidades, e os direitos das populações atingidas sejam atendidos?

No Brasil ainda não há lei que garanta os direitos das populações 
atingidas. Em Mariana, após 3 anos, ninguém foi preso, nenhuma indeniza-
ção foi paga, nenhuma casa construída. 

Um dos pontos altos da audiência em Teresina foi o comovente 
depoimento do Sr. Corsino Medeiros, sobrevivente do arrombamento da 
barragem de Algodões, no Município de Cocal.

Corsino relatou que naquele 27 de maio de 2009 a água chegou 
por volta das 16h40, destruiu tudo que tinha, levou sua casa e seus bens, 
arrastou a ele, sua esposa e sua filha, que ficaram dentro d’água até meia-
-noite, quando foram salvos. Corsino perdeu parte da audição e sua esposa 
desenvolveu um problema pulmonar crônico, além de transtornos psicológi-
cos decorrentes do trauma. Segundo seu depoimento, “no Brasil não há or-
çamento nem recursos para a manutenção das barragens. A prevenção é um 
grande problema, mas o desastre, quando acontece, é um grande negócio”. 
Afirmou ainda: “quando o desastre acontece o recurso aparece”.
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As barragens têm importância incalculável no cenário nacional, 

nos mais variados aspectos: desenvolvimento regional, abastecimento, des-

sedentação animal, agronegócio, geração de energia, turismo, meio ambien-

te e segurança, dentre outros.

O ponto central é: a política de barragens existe, mas não é im-

plementada efetivamente. Daí a importância da atuação dos órgãos de con-

trole, do Legislativo e do Judiciário. A ação destes entes pode garantir a 

implantação definitiva da Política Nacional de Segurança de Barragens. Re-

cursos existem, o que não existe é planejamento e definição de prioridades. 

Cabe, então, destacar os pontos críticos a serem aprofundados, na 

busca da efetiva implantação da Política:

  as dificuldades na elaboração dos planos de segurança de 

barragens e dos planos de ação de emergência para as barragens classifica-

das como de alto risco;

• a insuficiência das ações corretivas para atender as recomenda-
ções das inspeções regulares e especiais;

• a imprecisão na quantificação e orçamentação dos serviços de ma-
nutenção e recuperação das barragens;

• inconsistências nos critérios de classificação das barragens;

• a escassez de recursos para recuperação e manutenção;

• necessidade de mais agentes públicos e maior capacitação;

• necessidade de maior destaque no planejamento estratégico;

A manutenção é um grande problema, mas o desastre é um grande 

negócio. Isso acontece em todo o mundo. No Brasil não é diferente. No Piauí 

não é diferente. Muitas vezes os recursos para prevenção não são liberados 

porque não há interesse. Depois do desastre, não há licitação, fiscalização 

nem controle. É o meio propício à corrupção.
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Por muitas décadas, os interesses das grandes construtoras pre-

valeceram na decisão de onde, quando e como implantar barragens. A his-

tórica falta de planejamento do País nos tornou reféns dos projetos e do 

planejamento das grandes empresas. Todos esperamos que este tempo esteja 

acabando no Brasil.

Os órgãos de controle e fiscalização não cansam de alardear o 

desequilíbrio da relação “recursos para prevenção versus recursos após o 

desastre”. Precisamos reverter esta situação, não podemos mais admitir o 

jargão cruel tão repetido no meio, de que “barragem segura é a barragem 

seca”! Não pode mais ser assim.

Desastres como os de Mariana, em Minas Gerais, e Algodões, no 

Piauí, são um alerta máximo sobre este tema.

Deixo, então, três questionamentos para reflexão: é possível mobi-

lizar os diversos atores para aprimorar a gestão em segurança de barragens? 

É possível fomentar a cultura de segurança de barragens no Brasil? A inter-

locução entre os diversos atores e a sociedade pode sensibilizar os governos 

a destacar definitivamente a temática de segurança de barragens na agenda 

nacional? Eu tenho certeza que a resposta é “sim” para as três indagações.

Vivemos um momento de preocupação com a realidade das nossas 

barragens, mas também de satisfação pelo serviço que prestamos, promo-

vendo a discussão de tema tão relevante para o nosso país. Sem as barragens 

existentes hoje no nordeste brasileiro, não existiria vida no semiárido.

Quero ainda agradecer à Senadora Fátima Bezerra, que com maes-

tria conduziu a Comissão de Desenvolvimento Regional desta Casa nos úl-

timos dois anos, e que, a partir de janeiro, nos deixará para enfrentar o 

grande desafio de comandar os destinos do estado do Rio Grande do Norte.
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32. Coordenador da Bancada  
 Federal do Piauí

Em março de 2015, o Senador Elmano Férrer foi eleito como 

Coordenador da Bancada Federal do Piauí, com a missão de liderar as ações 

em prol do estado no Congresso Nacional. 

Assumiu a função durante um ano, período em que manteve o 

compromisso de cumprir um trabalho bem articulado com senadores e de-

putados federais, e em sintonia com o Governo do estado, com a Prefeitura 

de Teresina e com os municípios do interior.

O senador Ciro Nogueira (PP), antecessor de Elmano Férrer no 

cargo de Coordenador da bancada, avaliou a indicação de Elmano como 

extremamente positiva. E atribuiu ao fato do bom trânsito com os demais 

parlamentares. 

Senadores e Deputados Federais 
reunidos com o Prefeito de Teresina 

Firmino Filho, em 15 de outubro de 2015. 

Foto: Jr. Mourão
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Senador Elmano Férrer 
encerra o mandato como 

coordenador da Bancada e 
agradece o apoio  

dos parlamentares. 
17 de fevereiro de 2016.

Coordenador da Bancada 
com o Presidente da  

Codevasf, Felipe Mendes,  
em 02 de julho de 2015.
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33. Mesas Diretoras  
 Mesa Diretora Senado Federal 
 (2021-2023)

O Senado Federal é dirigido pela Comissão Diretora, composta 

pelo Presidente, Primeiro e Segundo Vice-Presidentes e quatro Secretários, 

além de quatro suplentes de Secretários para substituir os titulares em caso 

de impedimento.

Os senadores se reúnem, em sessão preparatória, para eleger os 

componentes da Comissão Diretora. A votação é secreta, por maioria de 

votos, presente a maioria dos senadores e assegurada, tanto quanto possível, 

a participação proporcional das representações partidárias ou dos blocos 

parlamentares com atuação na Casa.

No dia 02 de fevereiro de 2021, o Senado definiu a composição 

da Mesa para o biênio 2021-2023. O senador Rodrigo Pacheco (DEM/MG) 

foi eleito presidente do Senado Federal e o senador Elmano Férrer foi eleito 

para o cargo de Segundo-Secretário. 

Compete à Comissão Diretora, com a estrutura da Mesa do Se-

nado Federal, a formulação de políticas, objetivos, diretrizes e metas, bem 

como a superior supervisão e fiscalização dos atos administrativos, no âm-

bito da Instituição, nos termos do Regimento Interno e de Ato próprio de-

finidor das competências e atribuições de cada um de seus membros. Ao 

Segundo-Secretário cabe lavrar as atas das sessões secretas, fazer a leitura 

delas e assiná-las depois do Primeiro-Secretário.
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“Vou atuar 
incansavelmente pela 
aprovação das reformas 
consideradas essenciais, 
que podem melhorar 
o ambiente econômico 
e criar um horizonte 
mais favorável para o 
desenvolvimento do 
Brasil”.
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COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO 
SENADO FEDERAL 

(BIÊNIO 2021-2023)
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PRESIDENTE

Rodrigo 
Pachego

1º VICE- 
PRESIDENTE

Lincoln 
Portela

2º VICE- 
PRESIDENTE

Romário

COMPOSIÇÃO DA MESA DIRETORA DO  
CONGRESSO NACIONAL

(BIÊNIO 2021-2023)



1º SECRETÁRIO

Luciano Bivar

2º SECRETÁRIO

Elmano Férrer

3º SECRETÁRIA

Geovania de Sá

4º SECRETÁRIO

Weverton

Mesa Diretora do Congresso Nacional 
(2021-2023)
O Congresso Nacional é composto de 513 Deputados Federais e 

de 81 Senadores. A Mesa do Congresso Nacional é órgão de direção de um 
colegiado encarregado da condução dos trabalhos legislativos e administra-
tivos da Casa. 

A Mesa é composta por Senadores e Deputados Federais, de ma-
neira alternada, sendo que o Presidente do Senado Federal será sempre o 
Presidente da Mesa do Congresso Nacional. 

O Senador Elmano Férrer assumiu o cargo de Segundo-secretário 
para o biênio 2021-2023. 
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34. VICE-LÍDER DO 
 GOVERNO FEDERAL 
 (2019-2022)

No dia 12 de março de 2019, o líder do Governo no Senado Fe-

deral, Senador Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE) anunciou os nomes dos 

vice-líderes do Governo: os Senadores Elmano Férrer (Pode-PI), Nelsinho 

Trad (PSD-MS), Eduardo Gomes (MDB-TO) e Izalci Lucas (PSDB-DF).

O Senador Elmano Férrer assumiu o cargo de vice-líder até o final 

do Governo do Presidente Jair Bolsonaro. 

“Assumo esse novo 
desafio na minha 
vida política com 

o propósito de 
contribuir para as 
principais agendas 

do país, atendendo, 
principalmente, 

às expectativas da 
sociedade brasileira”.

Primeira reunião do presidente Jair Bolsonaro com o líder e vice-líderes do Governo.  
14 de março de 2019.
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Na oportunidade, o Senador Elmano Férrer entrega ao Presidente o projeto do Ambulatório do Trabalhador, 
proposta criada em 2012, durante sua gestão como Prefeito de Teresina
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35. Honrarias

MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO PROFESSOR BENE-

DITO SILVA - Concedida durante a celebração dos 10 anos do Hospital 

Universitário da Universidade Federal do Piauí (HU-UFPI), na Assembleia 

Legislativa do Piauí. Novembro de 2022;

COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO DE D. PEDRO I. Con-

decoração concedida aos que possuem o título da “Cruz da Perfeição Maçô-

nica” e tenham, no mínimo, 45 anos de efetiva atividade ou trinta e 35 anos 

de atividade e prestado relevantes e excepcionais serviços à Ordem, à Pátria 

ou à Humanidade, a juízo da Comissão de Mérito Maçônico. Outubro de 

2022; 

COMENDA DA ORDEM DO MÉRITO NAVAL - ADMITIDO 

COMO GRAU DE GRANDE OFICIAL DO QUADRO SUPLEMENTAR 

DA ORDEM. Homenagem prestada pela Marinha do Brasil. Cerimônia em 

comemoração ao 157º Aniversário da Batalha Naval do Riachuelo - Data 

Magna da Marinha. Cerimônia prestigiada com a presença do Ministro da 

Defesa, General do Exército Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, e do Co-

mandante da Marinha, Almirante de Esquadra Almir Garnier Santos. Junho 

de 2022; 

AMIGO DO 25° BATALHÃO DE CAÇADORES. Homenagem 

concedida a personalidades que possuem relevantes serviços prestados à ins-

tituição. Maio de 2022;

COMENDA SAULO RAMOS pela atuação, no ano de 2021, em 

defesa da carreira de Advogado da União e da Advocacia-Geral da União, 

no Congresso Nacional. Abril de 2022;

MEDALHA DE GRANDE OFICIAL DA ORDEM DO MÉRITO 

MILITAR pelos relevantes serviços prestados ao Brasil. Homenagem presta-
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Durante cerimônia de 
entrega da Comenda Ordem 

do Mérito Aeronáutico no 
Grau Grande Oficial .

Medalha de Honra ao Mérito 
por relevantes serviços 
prestados ao HU-UFPI.

Foto: Thiago Amaral
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Em Teresina, na solenidade de entrega da honraria Amigo do 25° Batalhão de Caçadores.
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da pelo Exército Brasileiro. Cerimônia em comemoração ao Dia do Exército 

Brasileiro que teve a presença dos Chefes dos Três Poderes da República, 

entre eles o Excelentíssimo Senhor Presidente da República, Jair Messias 

Bolsonaro. Abril de 2021; 

MOÇÃO DE APLAUSOS DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DO AMAZONAS - Pela eleição como membro da Mesa Diretora 

do Senado Federal para o biênio 2021/2022, no cargo de 2º Secretário. Mo-

ção de Aplausos requerida pela Deputada Estadual Joana Darc, aprovada 

em Sessão Plenária do dia 22 de fevereiro de 2021.

MOÇÃO DE APLAUSOS DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO 

BRASIL - Pela atuação perante o Congresso Nacional em favor da aprova-

ção da criminalização da violação de prerrogativas profissionais da advoca-

cia - Seccional Rondônia - 2019;

HOMENAGEM RECEBIDA DA DIRETORIA INTERINA DO 

COMITÊ DA BACIA HIDROGRÁFICA DO RIO PARNAÍBA E FUNDA-

ÇÃO VELHO MONGE - Rio Parnaíba Vivo - Pelos relevantes serviços pres-

tados em prol da criação do Comitê - 2019;

MEDALHA DE HONRA AO MÉRITO CROMWELL WALL DE 

CARVALHO - Iate Clube de Teresina/PI - 2019;

DIPLOMA - COLABORADOR EMÉRITO DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO - Recife/PE - 2019; 

COMENDA AMOR VOLUNTÁRIO DA REDE FEMININA DE 

COMBATE AO CÂNCER (RFCC) Hospital São Marcos - Teresina-PI - 

2019; 

HOMENAGEM RECEBIDA DA TURMA “B”, 2018, CURSO 

DE DIREITO - FACULDADE DE AMERICANA/SP - janeiro de 2019;

COMENDA ORDEM DO MÉRITO AERONÁUTICO NO 

GRAU GRANDE OFICIAL - Dia do Aviador - Ministério da Defesa - Co-
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mando da Aeronáutica - 2018;

MEDALHA DO MÉRITO DE PARNAÍBA/PI - 2017; 

ORDEM DO MÉRITO DA DEFESA - MINISTÉRIO DA DEFE-

SA - 2017;

TÍTULO AMIGO DO 25º BC - 25º BATALHÃO DE CAÇADO-

RES - BATALHÃO ALFERES LEONARDO DE CARVALHO CASTELO 

BRANCO - 2017;

MEDALHA DO PACIFICADOR - MINISTÉRIO DA DEFESA - 

Comando do Exército - 2016; 

DIPLOMA AMIGO DO 6º BPM - Polícia Militar do Piauí - 2016; 

DIPLOMA MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO - Câmara 

Municipal de Teresina - 2014;

DIPLOMA AMIGO DO 6º BPM - Polícia Militar do Piauí - 2013;

MEDALHA DO MÉRITO CULTURAL LUCÍDIO FREITAS - 

Academia Piauiense de Letras - 2012; 

DIPLOMA - MÉRITO CULTURAL A. TITO FILHO - Academia 

de Letras do Vale do Longá - 2011; 

DIPLOMA DO MÉRITO JUDICIÁRIO - Colar do Mérito Judi-

ciário - Tribunal de Justiça do Piauí - 2011; 

MEDALHA IMPERADOR D. PEDRO II - Corpo de Bombeiros 

Militar do Piauí - 2011; 

COMENDA HONORÍFICA - MEDALHA DO MÉRITO ROTÁ-

RIO - Distrito 4490 - Rotary Internacional - 2010; 

DIPLOMA AMIGO DA 26ª CSM - Ministério da Defesa - 2010; 

DIPLOMA DE HONRA AO MÉRITO - Ordem dos Músicos do 
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Brasil - 2010; 

MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO - Câmara Municipal 

de Teresina - 2009; 

MEDALHA DO MÉRITO LEGISLATIVO - Assembleia Legisla-

tiva do Piauí - 2007;

MEDALHA DO MÉRITO CONSELHEIRO JOSÉ ANTÔNIO 

SARAIVA - Prefeitura Municipal de Teresina - 2001; 

MEDALHA DA ORDEM ESTADUAL DO MÉRITO RENAS-

CENÇA DO PIAUÍ - Governo do Estado do Piauí - 1999; 

MEDALHA AMIGO DA POLÍCIA MILITAR DO PIAUÍ - 1992; 

MEDALHA BATALHÃO HERÓIS DO JENIPAPO;

Comenda da Ordem do Mérito de D. Pedro I entregue pela Comissão de Mérito Maçônico
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Condecoração Medalha do Pacificador, 
em agosto de 2016
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“A Medalha 
do Pacificador 

homenageia 
militares e civis, 

brasileiros ou 
estrangeiros, 

que prestaram 
serviços ao 

Exército, 
elevando o 

prestígio da 
instituição ou 

desenvolvendo 
as relações de 

amizade entre o 
Exército e os de 
outras nações.”
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36. Vade Mecum

Mais de 40 mil exemplares da obra Vade Mecum Senador Elmano 

Férrer foram distribuídos para estudantes e profissionais da área de Direi-

to, entre os anos de 2016 e 2022. Ao longo desse período, foram impressas 

cinco edições.

Exemplares foram distribuídos, gratuitamente, em todo estado do 

Piauí, com a prioridade de atendimento às pessoas mais carentes e com difi-

culdade de acesso à obra completa. 

O Vade Mecum reúne obras compiladas e atualizadas, incluindo 

os códigos, leis e súmulas mais utilizados na prática jurídica e nos estudos 

do Direito. 

“Acreditamos que o Vade Mecum é de uma impor-
tância significativa para aqueles que ingressam em 
faculdades, especialmente estudantes na área do Di-
reito. O objetivo desta obra é ampliar o conhecimen-
to de milhares de piauienses que querem aperfeiçoar 
seus estudos na área jurídica e que tentam uma vaga 
no serviço público, por meio de concurso”.

(Senador Elmano Férrer, autor da obra)
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“Nós temos que valorizar, cada vez mais, e buscar 
oportunidades para aqueles que não têm recursos, 
sejam advindos de famílias, ou de tradições, ou de 
histórias, mas aqueles que lutam”.

(Senador Eunício Oliveira – Presidente do Senado Federal (biênio 2017-
2018), durante o lançamento da segunda edição, em 2017.

Lançamento da primeira 
edição do Vade Mecum 
Senador Elmano Férrer
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5ª EDIÇÃO

2022
4ª EDIÇÃO

2021
3ª EDIÇÃO

2019
2ª EDIÇÃO

2017
1ª EDIÇÃO

2016

+40.000
EXEMPLARES

5 
EDIÇÕES

Senador Elmano Férrer

O livro Vade Mecum do Senador Elmano Férrer 
é uma obra pensada para contribuir com a 

evolução dos estudandes e profisonais 
da área do Direito de todo o Brasil, distribuído Gratuitamente.
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O livro Vade Mecum do Senador Elmano Férrer 
é uma obra pensada para contribuir com a 

evolução dos estudandes e profisonais 
da área do Direito de todo o Brasil, distribuído Gratuitamente.
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Presidente do Senado, 
Eunício Oliveira, 
cumprimenta o Senador 
Elmano Férrer

Solenidade prestigiada 
por parlamentares e o 
governador do Piauí, 
Wellington Dias
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Entrega da terceira edição ao 
Presidente do Senado,  

Davi Alcolumbre

Segunda edição da obra 
exposta na  

Presidência do Senado
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Estudantes, professores e outros profissionais da área do Direito foram beneficiados com o Vade Mecum Senador Elmano Férrer
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37. Pronunciamentos 
 

TRIBUNA DO SENADO ECOOU VOZ DE ELMANO FÉRRER 

EM DEFESA DOS INTERESSES DO PAÍS 

O mandato do Senador Elmano Férrer coincidiu com um período 

de muitas turbulências e instabilidades no país. Ele chegou ao Congresso 

Nacional no início 2015 e, ao longo de oito anos, acompanhou de perto 

os fatos mais marcantes da vida brasileira, como a operação Lava Jato; o 

impeachment da presidente Dilma Rousseff; a pandemia de Covid-19; e a 

campanha eleitoral de 2022, a mais polarizada e acirrada desde a redemo-

cratização do Brasil.

Como parlamentar, muitas vezes ocupou a Tribuna do Senado 

para defender projetos, destacar suas posições políticas e manifestar-se so-

bre os acontecimentos que geram grandes impactos políticos, econômicos e 

sociais. Alguns de seus pronunciamentos foram marcantes, como o discurso 

de estreia no Senado, quando coloca os interesses do Brasil acima das di-

vergências ideológicas e projeta um cenário de muito trabalho ao longo do 

mandato.

Os pronunciamentos de Elmano Férrer demonstram suas posições 

firmes e suas preocupações com o futuro do país. Assim, ele usou a Tribuna 

do Senado para se manifestar contra o processo de impeachment da presi-

dente Dilma Rousseff; para defender projetos que garantam o abastecimen-

to de água no Semiárido nordestino; e para clamar por reformas estruturan-

tes e institucionais que levem à modernização do estado brasileiro. 
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 O parlamentar em defesa do povo  
 brasileiro

26 de fevereiro de 2015

“Eu devo este mandato ao povo e vou fazer de tudo 
para responder à altura o mandato que me foi con-
cedido, com trabalho, dignidade e muito respeito. 
Este mandato não pertence a mim, mas, sim, ao 
povo do Piauí”.

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI. Pronun-

cia o seguinte discurso)

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, com muito orgulho, subo a esta 

tribuna para realizar o meu primeiro pronunciamento como Senador da Re-

pública. Tenho consciência da relevância do cargo, sobretudo dessa honrosa 

missão de representar o Estado do Piauí e todo seu povo aqui, no Senado Fede-

ral. Sei o quanto foi difícil e árdua a minha caminhada até chegar a esta Casa 

Legislativa.

Nasci em Lavras da Mangabeira, no Ceará; cidade pela qual tenho 

muito amor, pois lá estão minhas raízes, e lá vivi inesquecíveis 23 anos da mi-

nha vida. Aliás, aqui também há outro Senador filho da minha cidade natal – 

Lavras da Mangabeira –, que é o Senador, pelo PMDB, Eunício Oliveira. Não é 

só Rondonópolis que tem três Senadores; Lavras também tem dois Senadores. 

Mas represento o meu querido Estado do Piauí há 48 anos.

Fui para o Piauí com apenas 23 anos de idade, para trabalhar como 

técnico da Sudene. Um jovem cheio de sonhos, planos e muita vontade de tra-

balhar e contribuir para o desenvolvimento do Estado do Piauí e da Região 

Nordeste. No Piauí, fiz muitas e excelentes amizades; constituí minha família. 

Mas nunca imaginei que, no ano de 2004, aos 62 anos de idade, iniciaria mi-

nha carreira na política, ocupando cargos eletivos. 
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Para mim, esse projeto de participar da política partidária havia fica-

do na minha cidade natal quando para o Piauí migrei ainda jovem. Mas acon-

teceu, e acredito que Deus guardava essa missão para a minha vida. 

Após exercer os cargos de técnico da Sudene, diretor da Embrapa no 

Piauí, assessor do Conselho Deliberativo no Sebrae, também do Piauí, Secretá-

rio do Planejamento e Secretário do Desenvolvimento Econômico do Piauí, tive 

a honra de ser eleito e reeleito Vice-Prefeito de Teresina. 

Em 2010, com a renúncia do então Prefeito Sílvio Mendes, assumi 

o cargo de prefeito da capital. Tive a oportunidade e pude dar a minha contri-

buição para a cidade, retribuindo todo o amor e carinho com que o Piauí me 

acolheu, trabalhando e me dedicando com muita intensidade por Teresina e o 

próprio Estado do Piauí. Tenho convicção de que hoje a minha fala perante 

esta tribuna é resultado do reconhecimento do povo do Piauí ao nosso traba-

lho e compromisso com a coisa pública. 

Enfrentei na campanha uma verdadeira batalha na qual a vitória pa-

recia ser impossível. Andei muito por todo o Estado, conversei com a popula-

ção, olhei no olho de cada piauiense e, com muita sinceridade, pedi não apenas 

o voto, mas, principalmente, a confiança.

E o resultado está aqui: 981 mil votos; 62% dos votos válidos, obti-

dos em uma eleição linda, histórica, da qual tenho muita saudade. 

Por essa razão, o exercício do meu mandato aqui no Senado da Re-

pública será pautado na minha história de vida, na confiança do povo do Piauí 

e na minha vontade de trabalhar.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, como disse, tive a honra de ser 

Prefeito de Teresina. Foi um período de grandes transformações em nossa capi-

tal, mas, para implementá-las, não foi fácil. Fizemos uma gestão compartilhada 

e participativa, na qual as conquistas foram fruto de muito diálogo com a po-

pulação e diversos seguimentos da sociedade civil. 

A parceria institucional e administrativa com o Governo Federal 

também foi fundamental. Hoje, as grandes obras em execução na capital do 

meu Estado são resultado de parceria firmada entre o Município e a União, 

sobretudo através do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).
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Na campanha para o Senado, firmei o compromisso com o povo do 

Piauí de ser o Senador das cidades, pois entendo que é nas cidades que residem 

as pessoas e que está concentrada a maioria das demandas e dos problemas 

vividos pela população. Devemos, portanto, no meu entendimento, procurar 

nos debruçar sobre as questões relacionadas às cidades, para solucioná-las e 

dar qualidade de vida à população que nelas vivem, sem excluir nossa determi-

nação de trabalhar pelo desenvolvimento das zonas rurais, importante fonte de 

produção e de geração de emprego e de renda.

Conheço as dificuldades enfrentadas pelos Municípios. Com a mi-

nha experiência em gestão municipal, pretendo contribuir com a administra-

ção dos 224 Municípios e cidades do nosso Estado.

Sr. Presidente, compreendo também que ser Senador significa acei-

tar a missão de contribuir para a construção de um Brasil melhor, mais justo 

e menos desigual. Vivemos hoje um tempo conturbado, em que a população 

brasileira comparece massivamente às ruas clamando por mudanças. No meu 

entender, essa participação popular é imprescindível.

É preciso que o Senado Federal, esta Casa, as Srªs Senadoras e os Srs. 

Senadores procurem entender a origem e as consequências das manifestações 

de junho de 2013, que surpreenderam todos neste País, os políticos, os intelec-

tuais, o Governo, os jornalistas. Enfim, foi uma manifestação que surpreendeu 

todos.

Os movimentos de junho de 2013 não desapareceram. Eles estão 

hibernados, podendo eclodir com mais força a qualquer momento.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB - SC) – V. Exª me permi-

te um aparte?

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Eu o 

concedo a V. Exª, meu nobre Senador Luiz Henrique.

O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Nobre Senador 

Elmano Férrer, V. Exª, há pouco, manifestava sua intenção, que se transfor-

mará em ação, tenho certeza, de ser defensor dos Municípios, dos Municípios 

piauienses e, certamente, brasileiros.
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O Sr. Luiz Henrique (Bloco Maioria/PMDB - SC) – Agora, V. Exª 

se referia às manifestações que encheram as praças e as ruas do nosso País de 

pessoas reivindicando mudanças. Aqueles ventos da mudança têm razão de ser 

exatamente no assunto que V. Exª estava comentando, na forma como o Brasil 

é gerido. O Brasil é um País continente que desconhece os brasis, tão diversos. 

O Brasil é um País que concentra nos cofres da União dois terços dos recursos 

que são arrecadados com os tributos que todos nós pagamos. O Brasil é um 

País que tem um gerenciamento equivocado: ao invés de descentralizar forte-

mente a gestão, concentra-a fortemente nas mãos da União. Lembro-me de um 

vaticínio que foi escrito no livro A Democracia Americana pelo ilustre jurista 

francês, quando diz que, pela forma concentrada com que os países latino-a-

mericanos estabeleceram seus governos, eles estariam fadados ao subdesenvol-

vimento, enquanto os Estados Unidos estariam fadados a serem uma potência 

mundial, porque descentralizaram a gestão, fortalecendo os Municípios e as 

comunidades locais. Então, cumprimento V. Exª. Venho lutando por um novo 

Pacto Federativo para este País e ganho um grande aliado, um forte aliado que 

vem do querido Estado do Piauí.

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – É exce-

lente o aparte do nobre Senador, que foi Governador e Deputado Federal.

Eu vou me reportar aqui um pouquinho, en passant, à necessidade 

de fazermos uma inadiável discussão sobre o Pacto Federativo. Fui prefeito de 

uma cidade, de uma capital de quase um milhão de habitantes. Sei quão difícil 

é ser gestor de uma cidade pequena, média ou grande.

Então, V. Exª tem razão. Devo fazer aqui um rápido comentário so-

bre a necessidade de reformarmos o Pacto Federativo.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, devemos ser os autores, Senador 

Luiz Henrique, e protagonistas desse processo de mudanças. É de fundamental 

importância que o Congresso se antecipe à própria sociedade, não esperando 

que esta se manifeste insatisfeita para, a partir daí, agirmos.

Podemos começar pela reforma política. É fato que há projetos que 

tratam desse tema e que tramitam nesta Casa há mais de 20 anos. Temas como 

o financiamento público de campanhas, o fim do voto obrigatório, a duração e 

coincidência de mandatos, o instituto da reeleição...
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O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – ...as co-

ligações proporcionais, entre outros, voltam à pauta do Senado Federal, desta 

Casa.

O Presidente Renan Calheiros foi muito feliz ao iniciar o debate so-

bre essas matérias na sessão temática realizada na última terça feira e ao mar-

car calendário especial de trabalho com o objetivo de apreciar essas matérias.

Nesse processo de discussão sobre a reforma política, precisamos 

ouvir a sociedade, em seus diversos segmentos e entidades.

Não é possível que continuemos realizando eleições neste País a cada 

dois anos, pois esse é um desperdício em todos os sentidos, seja em recursos 

financeiros, seja em recursos humanos.

Considero também que precisamos aprimorar o sistema de controle 

dos pleitos, de forma a ampliar o controle social sobre as eleições.

É fato que todos esses aspectos que estão postos em discussão rela-

cionados à reforma política são importantes, mas entendo que uma reforma 

política consistente e efetiva só será alcançada quando ocorrer melhoria nos ní-

veis de informação, de conhecimento e de educação do povo brasileiro, ou seja, 

quando a democracia for consolidada através da garantia de direitos que estão 

previstos na nossa Constituição e quando o povo tiver a consciência de que 

esses direitos não são favores políticos, mas, sim, uma questão de cidadania.

Sr. Presidente, entendo e tenho repetido que o Senado Federal é a casa 

do diálogo, da moderação, do entendimento e da negociação no mais alto nível.

Aqui, temos a presença de ex-Governadores. Vejo aqui três, muitos 

ex-Governadores. Ex-Ministros e ex-Presidentes da República têm assento nes-

ta Casa, como ocorreu no passado. Aqui também estão ex-Deputados Federais. 

E, aqui, faço uma saudação ao meu querido decano e Deputado Federal Paes 

Landim, do meu querido Piauí. Trata-se de uma Casa plural, onde os mais 

velhos e os mais experientes encontram os Parlamentares mais novos, mais 

jovens, que, com sua jovialidade, com sua juventude e com sua energia, muito 

contribuem com ideias inovadoras para a solução dos problemas e para a dis-

cussão sobre as grandes questões nacionais.
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As discussões, as ideias, as sugestões, as críticas, enfim, tudo o que 

se produz nesta Casa merece ser levado em consideração. Nesse sentido, quero 

destacar também a necessidade, meu nobre Senador Luiz Henrique, de rediscu-

tirmos o nosso Pacto Federativo.

Não há mais como aceitar que sobre os Estados e principalmente 

sobre os Municípios recaiam tantas atribuições, tantas obrigações, sem que a 

eles sejam destinadas as receitas e condições necessárias a atender todas essas 

demandas.

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Consi-

dero que temos um Pacto Federativo tupiniquim – permitam-me que assim o 

qualifique. Digo isso porque não há Pacto Federativo verdadeiro sem o equi-

líbrio entre os entes federados. É urgente e fundamental promovermos uma 

discussão sobre a redistribuição das receitas públicas e das atribuições entre os 

entes federados, inclusive para uma ampliação da cooperação entre os entes, 

sobretudo no que diz respeito aos serviços essenciais, como saúde, educação, 

segurança, mobilidade urbana, e às ações estratégicas para o desenvolvimento 

do País relacionadas à segurança hídrica e à produção, geração, transmissão e 

distribuição de energia.

Paralelamente à rediscussão sobre o Pacto Federativo, temos tam-

bém a questão relacionada ao (Fora do microfone.) desenvolvimento regional, 

ao maior investimento em regiões mais áridas e menos desenvolvidas social e 

economicamente.

Sr. Presidente, estou terminando.

O Sr. Ciro Nogueira (PP - PI) – Senador Elmano, permite-me um 

aparte?

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Com 

muita alegria, concedo um aparte ao companheiro Senador Ciro Nogueira. 

O Sr. Ciro Nogueira (PP - PI) – Senador Elmano, falo não só em meu 

nome, mas também em nome da Bancada do nosso querido Estado do Piauí e 

da população que, tenho certeza, está hoje assistindo pela TV Senado ao seu 

primeiro pronunciamento no Senado Federal. Transmito-lhe nossa alegria de 
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vê-lo hoje com uma empolgação que me faz lembrar o Ciro que tomou posse 
há quatro anos, com todos os seus projetos. Ao lado do nosso decano e melhor 
Deputado pelo Estado do Piauí da nossa história, que é o nosso Deputado Paes 
Landim, acompanhei a sua campanha e o que ela representou para o nosso Es-
tado. Então, fico muito feliz de estar aqui hoje para parabenizá-lo pelo seu dis-
curso, em nome do povo do Estado do Piauí. Quero lhe dizer que a esperança 
daquele povo será traduzida em muito trabalho, tenho certeza, durante o seu 
mandato como Senador da República. Parabéns pelo seu pronunciamento! O 
povo do Estado do Piauí está muito feliz de vê-lo na tribuna do Senado Federal.

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Agra-
deço o aparte, nobre Senador.

Reconheço, Sr. Presidente, que ocorreram muitos avanços nos últi-
mos 10 ou 12 anos, mas precisamos de mais, de muito mais.

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Não 
há como aceitar, por exemplo, que, no meu Estado, meu querido Senador Ciro 
Nogueira, no nosso Estado, no nosso Piauí, em pleno século 21, tenhamos 
cidades sem abastecimento regular de água, com a utilização de carros-pipas 
para atender à demanda de água da população. Da mesma forma, inaceitável 
que nosso querido Estado do Piauí possua esgotamento sanitário em apenas 
20 cidades, num universo de 224 cidades. Isso representa pouco mais de 8%.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o momento é de união. Devemos 
somar forças para buscar compreender o que está acontecendo no País. 

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – É preci-
so deixar de lado as divergências político-ideológicas e buscar, acima de tudo, 
convergir os trabalhos desta Casa para uma unidade de propósitos e construir 
a paz política em torno dos mais elevados interesses da Nação.

O Brasil clama por reformas, seja na estrutura do Estado, seja no 
aprimoramento das instituições, e o Senado da República é fundamental nesse 
processo de mudança, de transformação e de consolidação da democrática.

Para concluir, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, eu não poderia 

deixar de fazer alguns agradecimentos que julgo pertinentes para esse momento.

Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a Deus. 

156

Senador ELMANO FÉRRER



O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Sei que 

não me cabe o direito de pedir nada, mas, se eu pudesse pedir, pediria somente 

saúde para exercer meu mandato e, assim, poder trabalhar, e trabalhar muito.

Da mesma forma, não posso deixar de agradecer ao povo do meu 

Piauí, a todos os piauienses. 

Ao fazer isso, agradeço a confiança em mim depositada. Eu devo este 

mandato ao povo e vou fazer de tudo para responder à altura o mandato que 

me foi concedido, com trabalho, dignidade e muito respeito. Este mandato não 

pertence a mim, mas, sim, ao povo do Piauí.

Por fim, meu maior agradecimento à minha família, que sempre me 

apoiou e soube compreender os momentos de ausência que a vida pública me 

exige. 

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco União e Força/PTB - PI) – Modes-

tas e simples palavras.
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A serenidade no processo de 
impeachment
25 de agosto de 2016

Defesa da rejeição do processo de impeachment da Presidente Dilma 

Rousseff em razão do não cometimento de crime de responsabilidade.

“Precisamos que as labaredas na política sejam 
abrandadas e que as agendas do Poder Executivo 
e do Poder Legislativo voltem a ser propositivas e 
realizadoras”. 

O SR. ELMANO FÉRRER (Bloco Moderador/PTB - PI) - Sr. Presi-

dente do Supremo Tribunal Federal, Ministro Ricardo Lewandowski, a quem 

cumprimento pela maestria e competência com que se tem havido na condução 

dos nossos trabalhos.

       Srªs e Srs. Senadores, Advogada e Advogado da Acusação e da 

Defesa, com grande pesar ocupo esta tribuna nesta histórica sessão históri-

ca. Pesar pelo momento delicado que nossa jovem democracia vive. Pesar por 

constatar o que, na minha opinião, é o âmago de todos os problemas políticos 

e administrativos que vivemos, que é a profunda crise do Estado brasileiro em 

que estamos mergulhados.

    Nosso sistema político desmoronou. O modelo político do País 

chegou ao ocaso e isso vai muito além do processo de impeachment que hoje 

julgamos.

    Os últimos meses foram dolorosos para o Brasil. Nosso País sangra 

frente à paralisia provocada por uma crise política, econômica, social e ética.
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    E este cenário não se restringe ao Poder Executivo, tampouco à es-

fera federal. Infelizmente, nosso País está carcomido e, independentemente do 

resultado a que chegarmos nesta manhã do dia 31, esta realidade não mudará. 

Teremos muito trabalho pela frente. As instituições de investigação e controle 

têm feito a sua parte e nós, homens públicos representantes do povo, precisa-

mos urgentemente travar uma dura batalha para transformar a cultura política 

do nosso País. Caso não o façamos, estaremos condenados a chegar em breve 

ao dia em que não poderemos ter orgulho de usar em público este bóton de 

Senador ou mesmo de Deputado Federal na nossa lapela. Ser representante do 

povo deixará de ser uma honra e passará a ser uma atividade de risco.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, desde o início deste processo 

minha posição tem sido de equilíbrio e de cautela. Procurei ouvir mais do que 

falar. Assistimos, nos últimos meses, ao desenrolar de um repetitivo embate 

de causas e de opiniões jurídicas, técnicas e outras tantas de natureza política. 

Ouvimos representantes de renomadas instituições da nossa sociedade. Assisti-

mos a um duro confronto de ideias conflitantes, mas, acredito, defendidas por 

pessoas sérias e qualificadas, que lutam pelo que acreditam ser melhor para o 

Brasil conforme seus pontos de vista. Acredito que estamos vivendo uma ba-

talha democrática de acordo com todas as regras constitucionais definidas em 

nossa Carta Magna.

A crise existe, Sr. Presidente, e o País precisa sair do estado de letar-

gia em que se encontra, porém, sobretudo em momentos de crise, a sensatez 

deve falar mais alto do que a emoção. A condenação da Presidente Dilma passa 

fundamentalmente pelo conjunto da obra, mas o ordenamento jurídico não 

prevê esse instituto. E, na condição de um dos 81 juízes deste processo, não 

consegui enxergar o crime de responsabilidade da Presidente na denúncia apre-

sentada. Por isso minha consciência não me permite votar no seu afastamento 

definitivo.

Em meio a esta tempestade política, confio plenamente que este tri-

bunal colegiado é qualificado para julgá-la, e o resultado final deverá ser res-

peitado.

O que mais espero, e tenho certeza de que expresso aqui a genuína 

vontade do povo, é que viremos esta página. E nesta manhã, seja qual for a 
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decisão deste Senado da República, nosso País possa olhar novamente para a 

frente.

Se a Presidente Dilma Rousseff reassumir a Presidência da República 

ou se o Presidente interino Michel Temer for efetivado no cargo, precisamos 

que as labaredas na política sejam abrandadas e que as agendas do Poder Exe-

cutivo e do Poder Legislativo voltem a ser propositivas e realizadoras.

Sr. Presidente Ricardo Lewandowski, vivemos hoje um momento 

triste da nossa história. Espero que as feridas deste processo cicatrizem tão 

rápido quanto possível e que as duras lições sejam aprendidas por todos nós, 

agentes públicos, por nossas instituições e pelo povo brasileiro.

Eram essas, Sr. Presidente, as palavras que tínhamos a pronunciar 

neste instante.
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O combate à seca no Semiárido do 
Nordeste
22 de março de 2018

Considerações sobre os impactos da escassez de água na humanida-

de e as ações para que se evite a má distribuição da água doce.

“Outra bandeira da minha atuação parlamentar é a 
luta pela implantação da Adutora do Sertão, que pode ser a 
solução definitiva para o drama secular da seca do Semiári-
do piauiense. A partir da exploração do Aquífero Cabeças, 
no Vale do Gurgueia, podemos levar água de excepcional 
qualidade para consumo humano de cerca de 600 mil pes-
soas, compreendendo 51 Municípios piauienses”.

O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) 

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, um abraço aqui especial ao nos-

so Jorge Viana a quem vou me reportar neste dia consagrado à água. E exata-

mente o nosso pronunciamento versa sobre este grande dia – 22 de março.

Celebramos O Dia Mundial da Água, talvez o maior exemplo de 

contraste entre a fartura e a escassez com que convivemos. Nobre Senador 

Jorge Viana, a quem me refiro aqui, fartura em água, o trópico úmido do nosso 

País, a sua hileia, a nossa hileia amazônica, aquelas bacias hidrográficas com 

tanta fartura de água, e nós outros, no Semiárido, no trópico Semiárido, com 

tanta escassez dela.

Recentes estudos, Sr. Presidente, promovidos pelos Instituto de Tec-

nologia de Massachusetts, nos Estados Unidos, preveem que, até meados deste 

século, mais da metade da humanidade habitará regiões com escassez de água 

doce – mais da metade, ou seja, mais de 3,5 bilhões de seres humanos em todo 

o universo.

162

Senador ELMANO FÉRRER



163

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



Os motivos são muitos, dentre eles, Sr. Presidente, o aumento po-

pulacional associado à expansão do consumo, as mudanças climáticas e a má 

gestão das fontes naturais das águas.

Segundo a Organização das Nações Unidas, o acesso à água limpa 

e ao saneamento básico são direitos humanos essenciais para a vida, para a 

redução da pobreza, para o crescimento sustentável e para o alcance de todos 

os objetivos do desenvolvimento do milênio.

Srªs e Srs. Senadores, de toda a água da terra, apenas 3% é doce, 

e, dessa quantidade de 3%, 2,5% estão presos nas geleiras, restando apenas 

0,5% disponível para o consumo humano. Parece pouco esses 0,5%, mas é 

quantidade suficiente para os mais de sete bilhões de pessoas no mundo. O 

problema está na distribuição desigual: enquanto uma parcela da população 

tem água de sobra, como nos referimos aqui à Amazônia; outra significativa 

parcela sofre com a escassez desse bem essencial, como eu me referi também, 

no outro extremo, ao Semiárido brasileiro.

O desenvolvimento desordenado e as mudanças climáticas estão 

agravando o problema. A falta de água está no epicentro das grandes crises 

humanitárias.

Nesta semana, Sr. Presidente, Brasília e o Brasil estão no centro das 

atenções por sediar a oitava edição do Fórum Mundial da Água. Seu tema 

central é o compartilhamento da água. O encontro, Sr. Presidente, discute os 

caminhos para a preservação e o uso racional de nosso bem maior. Represen-

tantes de mais de 70 países participam desse fórum, realizado pela primeira vez 

na América Latina.

E aqui eu faço um momento de reconhecimento, de gratidão, ini-

ciando pelo nobre Senador Jorge Viana, que, ao lado do atual Governador do 

Distrito Federal, Rodrigo Rollemberg, então Senador da República, juntamen-

te com Aloysio Nunes Ferreira, na França, na cidade de Marselha, lutaram – os 

três, ao lado de outros bravos latino-americanos, mas principalmente esses três 

Senadores com assento aqui, nesta Casa, no momento da realização do 7º Fó-

rum Mundial da Água – e trouxeram para o Brasil, pela primeira vez na Amé-

rica Latina, esse grande fórum que se realiza aqui neste instante e nesta semana.
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Então, eu queria,...

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistên-

cia Democrática/PT - AC) – Muito obrigado, Senador.

O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... na pessoa do nobre 

Presidente Jorge Viana, tributar esse reconhecimento à luta sua e dos demais 

Senadores a que me referi aqui.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistên-

cia Democrática/PT - AC) – Muito obrigado.

Eu estou aqui atento ao discurso de V. Exª, Senador Elmano Férrer. 

O senhor é um homem que a gente pode dizer que é um brasileiro de raiz. É do 

Nordeste, está lá no nosso Piauí, mas tem uma história de vida que eu sei que 

é muito vinculada àquilo que o Brasil tem de mais bonito, que é o nosso povo, 

que é a essência. E trata do tema da água, como V. Exª o faz, com propriedade 

de algo que é essencial à vida!

Eu quero agradecer esse reconhecimento.

De fato, o Senador Rodrigo Rollemberg, hoje Governador, o Sena-

dor, hoje Ministro, Aloysio Nunes e eu estivemos lá junto com o Vicente, da 

ANA, com tanta gente, com o próprio Agnelo, Governador à época – depois 

foi na Coreia do Sul –, para trazer esse fórum para cá.

Hoje é o Dia Mundial da Água; ontem foi o Dia Mundial da Flores-

ta; e amanhã será o encerramento do fórum. Eu, inclusive, vou, daqui a pouco, 

ler o Manifesto Parlamentar, daí da tribuna de onde V. Exª está fazendo seu 

pronunciamento, e fui convidado para participar da cerimônia de encerramen-

to amanhã, inclusive para fazer uso da palavra em nome do Senado. E vou 

procurar fazê-lo levando em conta o que eu tenho ouvido de Parlamentares 

colegas, como V. Exª, que esteve lá conosco, na conferência que fizemos no dia 

20. É isso é muito, muito importante, porque ou nós tomamos uma atitude de 

fazer com que a água seja, de fato, um direito humano – eu estou, inclusive, 

com uma emenda à Constituição aqui, no Senado, com esse propósito –, ou 

vamos pagar muito caro, vamos pagar com mais vidas essa insensatez de não 

ter sustentação no Planeta, no uso dos recursos naturais, na atividade humana, 
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que gera a mudança do clima, que está levando à mudança do clima, à destrui-

ção de florestas e que ameaça milhões de seres humanos que não têm água para 

beber e não têm saneamento básico.

Eu cumprimento V. Exª e muito obrigado pelas palavras generosas, 

Senador Elmano.

O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Eu peço permissão para 

incluir no meu pronunciamento as palavras que V. Exª acaba de pronunciar.

Então, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o desenvolvimento desor-

denado e as mudanças climáticas estão agravando o problema. A falta de água 

está no epicentro, como eu disse anteriormente, das grandes crises humanitá-

rias.

O Brasil, Sr. Presidente, que concentra 12% das reservas de água 

doce do mundo deve discutir o tema com a máxima brevidade, como V. Exª 

vem fazendo ao longo de sua atuação parlamentar aqui no Senado da Repú-

blica.

Somos um lamentável exemplo de falta de saneamento básico, desi-

gualdade na distribuição da água e inadequado manejo dos nossos mananciais.

O Senado Federal tem participação de destaque nesse evento a que 

me referi. Criamos, como é do conhecimento do nobre Presidente Jorge Viana, 

uma comissão temporária, dentro da Comissão de Relações Exteriores e de 

Defesa Nacional, da qual V. Exª é o Presidente, presidida, como disse anterior-

mente, por V. Exª, que neste instante preside esta sessão, para discutir como 

esta Casa pode contribuir na gestão e preservação da água.

Abracei, Sr. Presidente, a causa da gestão hídrica desde o início do 

meu mandato. Logo, não poderia haver momento mais oportuno para anun-

ciar que, depois de 19 anos de luta, o Piauí, o Maranhão e o Ceará assinaram 

o pacto para a gestão integrada dos recursos hídricos da Bacia hidrográfica do 

Rio Parnaíba.

Assinaram, como V. Exª sabe, dois governadores do seu partido, o 

Governador Camilo Santana, o nosso querido Governador Wellington Dias e 

o Governador do Maranhão Flávio Dino.
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O Conselho Nacional de Recursos Hídricos já aprovou a criação 
do Comitê Gestor da Bacia, a segunda mais importante da Região Nordeste, 
após a Bacia do Velho Chico, do Rio São Francisco, que engloba esses três Es-
tados – essa Bacia hidrográfica do Rio Parnaíba –, 223 Municípios do Piauí, 
38 Municípios do Maranhão e 19 do Ceará, alcançando cerca de 4,5milhões 
de habitantes.

O Comitê, Sr. Presidente, seguirá um modelo inspirado nas melhores 
práticas mundiais, promovendo a gestão compartilhada entre o Poder Público, 
os usuários da água e a sociedade civil organizada.

Aproveito, portanto, este ensejo, para pedir a Sua Excelência o Se-
nhor Presidente da República, Michel Temer, que assine o decreto de criação 
do Comitê Gestor da Bacia hidrográfica do Rio Parnaíba, neste momento re-
vestido de grande simbolismo, quando ocorre o 8º Fórum Mundial da Água em 
nosso Distrito Federal, aqui na Capital, Brasília.

Apresentamos também, Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o Proje-
to de Lei nº 67, de 2017, que visa a normatizar a revitalização da Bacia do Rio 
Parnaíba, já aprovado na Comissão de Desenvolvimento Regional e Turismo 
desta Casa, agora em análise na Comissão de Meio Ambiente. Nosso Rio Par-
naíba, Srªs e Srs. Senadores, sofre com o desmatamento, o assoreamento e a 
poluição, e não podemos nos omitir na luta pela preservação do Velho Monge, 
que é o nosso querido Rio Parnaíba.

Há nesta Casa, Sr. Presidente, mais de 60 propostas relacionadas 
ao tema água, que tem sido uma grande preocupação do nobre Senador que 
preside esta sessão, o nosso Jorge Viana. Certamente, Sr. Presidente, o Fórum 
Mundial motivará a aprovação dessas matérias e de outras correlatas ao tema.

No Brasil, o fenômeno da seca sempre esteve associado ao Nordeste. 
Entretanto, nos últimos anos, o drama se espraiou pelo País, e várias regiões 
enfrentam problemas com a estiagem de chuvas.

Por coincidência, Sr. Presidente, quero aqui lembrar: quando V. Exªs 
estavam em Marselha, na França, tive oportunidade, juntamente com o Go-
vernador do Piauí, Wellington Dias, de ir a São Paulo. E, naquele ano de 2014, 
São Paulo se deparava com uma grande seca – uma grande seca no Estado de 
São Paulo.
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Como nós outros, eu vi, aqui, agora, a nossa querida e estimada Se-

nadora Ana Amélia retratar que uma região do Estado do Rio Grande do Sul 

– veja bem, me parece que é a região de Bagé – está sofrendo uma grande seca.

É realmente um País de contradições: regiões ricas, abundantes em 

água e outras também padecendo da escassez dela; e regiões que nunca imagi-

návamos, como Rio Grande do Sul e São Paulo, que passariam por problemas 

tão graves de escassez hídrica. Isso nos preocupa e torna relevante, cada vez 

mais, o fórum que se realiza aqui, em Brasília.

Nesse contexto, Sr. Presidente, eu me permitiria destacar outra ban-

deira da minha atuação parlamentar, que é a luta pela implantação da Adutora 

do Sertão, que pode ser a solução definitiva para o drama secular da seca do 

Semiárido piauiense.

A partir da exploração do Aquífero Cabeças, no Vale do Gurgueia, 

podemos levar água de excepcional qualidade para consumo humano de cerca 

de 600 mil pessoas, compreendendo 51 Municípios piauienses.

Após um árduo caminho, conseguimos viabilizar a elaboração dos 

Estudos de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental dessa adutora, ponto 

de partida para essa importante ação de infraestrutura hídrica.

Temos de considerar ainda outras soluções – esta de caráter regional 

– como a transposição das águas do Rio Tocantins para o Rio São Francisco, 

tema de audiência pública por nós proposta, realizada na Comissão de Desen-

volvimento Regional e Turismo, em dezembro do ano passado.

Sr. Presidente, Srªs e Srs. Senadores, o tema água se reveste de ta-

manha importância que deve ser foco de nossa atenção todos os santos dias. 

Precisamos preservar o nosso bem mais precioso, assim como dele cuidar. Sr. 

Presidente, Srªs e Srs. Senadores, não há sociedade justa e harmônica sem água 

acessível para o pleno usufruto de toda a população.

Expor os problemas e trabalhar na busca e implantação de soluções 

é crucial para transformarmos a inaceitável situação vivida por significativa 

parcela da população mundial. Com planejamento, Sr. Presidente, e foco, pode-

mos equilibrar a balança, hoje tão paradoxal, da escassez de água em algumas 
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regiões e países versus a abundância em outros países e em outras regiões.

Era este, Sr. Presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer hoje, 

no dia consagrado universalmente para o dia da água.

Obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Jorge Viana. Bloco Parlamentar da Resistên-

cia Democrática/PT - AC) – Eu cumprimento V. Exª, Senador Elmano Férrer, 

pelo pronunciamento, porque eu acho que nós precisamos todos falar e tomar 

atitudes, como fez V. Exª, que foi lá e está aqui hoje. Amanhã é o encerramen-

to do Fórum Mundial da Água. Só dessa maneira é que nós vamos fazer algo. 

São sete anos de seca no Nordeste; em Brasília, está havendo racionamento. 

E nós não vamos... Eu vou falar daqui a pouco. Quando estava o Presidente 

Lula na Presidência da República, foi a primeira vez em que nós tivemos um 

orçamento com robustez para tratar de água potável e saneamento básico para 

as pessoas. Neste tempo em que o Presidente Lula sofre a maior injustiça que 

eu já vi alguém sofrer, eu faço questão de lembrar: na época dele, de 2007 até 

o governo da Presidente Dilma, em 2015, foram aplicados R$104 bilhões para 

água e saneamento, alcançando 50 milhões de brasileiros. E sabe o que é que 

acontece hoje? O orçamento para água e saneamento não existe, pois é menos 

da metade do que tínhamos há três anos. É uma situação difícil que nós temos 

que trabalhar juntos para mudar. Parabéns para V. Exª.

O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – Com a permissão de V. 

Exª, eu quero lembrar um fato que eu reputo da mais alta relevância. Há 108 

anos, criou-se no Brasil, na Região Nordeste, o Departamento Nacional de 

Obras contra as Secas – aliás, era uma inspetoria, e depois uma inspetoria fede-

ral; era IOCS (Inspetoria de Obras contra as Secas) e depois Inspetoria Federal 

de Obras contra as Secas.

Esse órgão agoniza e deve morrer, segundo documentos assinados 

pela Associação dos Servidores do DNOCS, daquele departamento, quase to-

dos aposentados. Trata-se de um órgão que tinha sete mil e tantos servidores e 

que hoje tem mil e duzentos, devendo aposentar-se durante este ano quase oi-

tocentos servidores, ficando na instituição, que teve sete mil e tantos servidores, 

somente quinhentos e poucos. DNOCS é uma instituição que foi criada não 

para combater a seca, mas para enfrentar o drama secular da seca no Nordeste. 
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E vemos agora essa instituição agonizando.

Temos na Presidência desta Casa o nobre Senador Eunício Oliveira, 

do Ceará, Estado que abriga a sede do DNOCS. E nós temos que reverter essa 

situação. Nós temos aqui também o Zé Pimentel, que estudou profundamente 

a situação do DNOCS. Então, eu creio que é oportuno, neste momento, quan-

do falamos em água versus escassez dela, voltarmos a discutir sobre a vida, a 

permanência, a revitalização dessa instituição que foi responsável por todos os 

açudes construídos ao longo dos últimos cem anos...

(Soa a campainha.)

O SR. ELMANO FÉRRER (PMDB - PI) – ... em todos os Estados do 

Nordeste.

É apenas uma lembrança pela oportunidade.

Agradeço a V. Exª pelo tempo extra a mim concedido.
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A defesa de reformas estruturantes e 
institucionais
20 de novembro de 2018

Considerações sobre o atual momento político do Brasil e sobre os 

desafios para o progresso do País.

“O Brasil precisa de reformas estruturantes e insti-
tucionais”

O SR. ELMANO FÉRRER  (Bloco Parlamentar Democracia e Ci-

dadania/PODE – PI) Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, gostaria de tecer 

algumas considerações sobre o atual momento político do Brasil e sobre os 

desafios que nos aguardam.

    Há pouco mais de três semanas, assistimos ao desfecho das elei-

ções presidenciais de 2018. Muitos comemoraram resultados favoráveis, ou-

tros ainda se recompõem de insucessos, alguns já planejam e programam os 

anos vindouros. Cabe a nós homens públicos, Sra. Presidente, aceitar e res-

peitar a vontade da população, buscando fazer um diagnóstico da mensagem 

enviada pelas urnas.

    A eleição de Jair Bolsonaro para o cargo de Presidente da Repú-

blica é, sem dúvida nenhuma, um episódio emblemático da história política 

recente do nosso País. O oficial da reserva com posições políticas de direita e 

opiniões muitas vezes consideradas polêmicas obteve uma vitória maiúscula e 

incontestável no dia 28 de outubro ao receber quase 58 milhões de votos.

    Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o êxito do Presidente eleito 

Jair Bolsonaro: triunfou basicamente sem recursos, sem tempo de televisão, 

sem estrutura político-partidária. Tudo isso se deve aos seus próprios méritos e 

ao cansaço do povo brasileiro.
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Estamos, Sra. Presidente, enfrentando, há alguns anos, uma das 

maiores crises da nossa história, crise política, econômica, de segurança públi-

ca e, lamentavelmente, uma crise ética e, sobretudo, moral. A sociedade, Sra. 

Presidente, está assustada, sofrendo com a violência desenfreada e com a falta 

de empregos e de oportunidades. Escândalos de corrupção viraram rotina em 

nossos noticiários, afastando a credibilidade de partidos tradicionais e gerando 

uma rejeição generalizada do nosso segmento político. A reunião de todos estes 

fatores ocasionou o resultado visto nas urnas. O Congresso Nacional, Sras. e 

Srs. Senadores, iniciará a próxima legislatura, a 56ª Legislatura, com altíssima 

taxa de renovação. Muitos políticos tradicionais não conseguiram a reeleição, 

e novos Congressistas terão a missão de representar o povo no nosso Parla-

mento.

Sras. e Srs. Senadores, de todas as agruras da sociedade brasileira nos 

dias de hoje, a falta de segurança pública se destaca no cotidiano da população. 

Nós somos o país mais violento do mundo, com recordes de homicídios sendo 

quebrados ano após ano. Chegamos ao alarmante número oficial de 63.880 

assassinatos no ano passado, 2017, número superior à quantidade de mortes 

provocada pela explosão da bomba atômica em Nagasaki, em 1945, durante 

a Segunda Guerra Mundial. Isso equivale, Sra. Presidente, a trinta vezes a taxa 

de homicídios da Europa ou a quatro vezes mais o total de assassinatos nos 

Estados Unidos, país com mais 330 milhões de habitantes.

Sras. e Srs. Senadores, vivemos a nossa própria guerra, uma guerra 

sem trincheiras e sem inimigo declarado. E esse conflito desperta o medo no 

coração de nossas famílias, mata os nossos jovens, sangra o nosso próprio País. 

Precisamos, portanto, dar uma resposta contundente ao nosso povo, que está 

decepcionado e assustado, implementando, dessa forma, ações urgentes que 

resgatem a paz e a confiança perdidas.

Sras. e Srs. Senadores, o Brasil se encontra hoje numa encruzilhada. 

Estamos em um ponto decisivo de nossa história e precisamos escolher qual 

caminho devemos trilhar. Podemos optar pela inércia, com a continuação da 

confrontação odienta e da “política pela política”, onde os interesses nacionais 

são sobrepujados por aspirações de poder e pela ânsia de criar obstáculos aos 

adversários. Esse caminho significa a manutenção da nefasta crise que produ-

ziu 13 milhões de desempregados e arruinou a nossa economia, além de pro-
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longar a instabilidade política que vem asfixiando o debate nacional.

Meus companheiros e companheiras, podemos optar também pelo 

caminho da cooperação. Todos nós temos o mesmo objetivo: colaborar com 

o progresso de nosso País. Para isso nós devemos pôr nossas divergências de 

lado, trabalhando para superar os obstáculos que há muito obstruem o nosso 

horizonte.

Sra. Presidente, Sras. e Srs. Senadores, o Brasil precisa de reformas 

estruturantes e institucionais. É inevitável, portanto, e urgente também uma 

reforma do nosso sistema previdenciário, adequando-o à realidade econômica 

e demográfica do nosso País. Essa é uma medida crucial para a própria solvên-

cia do nosso Estado, sendo o primeiro passo a ser dado de forma racional e 

responsável.

A reforma, de outro lado, do sistema tributário brasileiro, que deve 

ser simplificado e se tornar mais progressivo, é outra providência importante 

que teremos que enfrentar. A gestão pública deve ser otimizada, precisamos 

desburocratizar processos e reaquecer a economia, transformando anacronis-

mos em novas oportunidades para todos os brasileiros.

É importante, portanto, lembrarmos que o Estado deve servir ao 

indivíduo, e não o contrário.

Sra. Presidente, passadas as eleições, é hora de união. Temos muito 

a fazer pelo Brasil.

Com vontade política e espírito público, deixaremos um país melhor 

como legado para os nossos filhos e para os nossos netos.

Era esse, Sra. Presidente, o pronunciamento que tínhamos a fazer na 

tarde de hoje.
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“Com vontade 
política e 

espírito público, 
deixaremos um 

país melhor como 
legado para os 

nossos filhos  
e para os  

nossos netos.”

“Com vontade 
política e espírito 
público, deixaremos 
um país melhor 
para os nossos filhos 
e para os nossos 
netos”. 

Trecho do pronunciamento do Senado Elmano Férrer 
defendendo reformas estruturantes para o país. 
(20 de novembro de 2018)





38. Missões Internacionais 
 Panamá/Cidade do Panamá

Como membro do Grupo Parlamentar Brasil-Panamá, o Senador 

Elmano Férrer participou, em junho de 2019, da Assembleia do Parlamento 

Latino-Americano e Caribenho – PARLATINO, na Cidade do Panamá. 

Com a proposta de ampliar as relações bilaterais entre o Brasil e 

Panamá, em um trabalho articulado com a embaixada do Panamá, foram 

realizadas reuniões das Comissões de Equidade e Gênero, Infância e Ju-

ventude; Serviços Públicos e Defesa do Usuário e do Consumidor; Reunião 

Extraordinária da Comissão de Seguridade Cidadã, Combate e Prevenção 

ao Narcotráfico, ao Terrorismo e ao Crime Organizado; e Reunião das Di-

retivas das Comissões.

Como serviço de cooperação interparlamentar, o Grupo Parlamen-

tar Brasil - Panamá, com a finalidade de incentivar e desenvolver as relações 

entre os parlamentos dos dois países, trabalhou pela aprovação congressual 

de atos bilaterais e tratou de questões de interesse legislativo comum.

Itália/Roma/Vaticano
No dia 13 de outubro de 2019, foi realizada a Solenidade de Ca-

nonização da Irmã Dulce, a freira brasileira que dedicou sua vida aos traba-

lhos sociais prestados aos mais pobres. Oficialmente, passou a ser chamada 

de Santa Dulce dos Pobres. 

A cerimônia, presidida pelo papa Francisco, no Vaticano, foi pres-

tigiada por uma comitiva de autoridades, como o vice-Presidente Hamilton 

Mourão. O Senador Elmano Férrer integrou a comitiva dos parlamentares.
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O Senador Elmano Férrer participou, no Vaticano, da solenidade de Canonização 
de Irmã Dulce, agora denominada Santa Dulce dos Pobres.
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  O Senador Elmano Férrer e outras 
autoridades da América Latina e do 
Caribe, durante sessão do Parlatino, 
na cidade do Panamá.
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Registro ao lado do 
Senador Ciro Nogueira, na 

Canonização de Irmã Dulce
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39. Opinião: o Brasil tem    
 pressa

No último mês de julho, o Brasil comemorou o aniversário de 25 

anos do Plano Real. Há um quarto de século, a equipe econômica do então 

Presidente Itamar Franco implementou um plano para estabilizar a nossa 

moeda, derrotando o maior inimigo do país à época: a hiperinflação. 

 Não foi tarefa fácil. A nossa verde democracia havia sido resta-

belecida poucos anos antes e logo o país enfrentou o processo de impeach-

ment do seu primeiro presidente eleito em décadas. Após o fracasso de cinco 

planos econômicos, o êxito do Real parecia altamente improvável.  

 O improvável tornou-se possível e terminou se convertendo em 

um sucesso. Para isso, contamos com uma inédita e entusiasmada união de 

vários setores da sociedade, que perceberam a importância da medida para 

o país. A aprovação do Plano Real pelo Congresso Nacional culminou na 

estabilização monetária e na restauração do poder de compra da população. 

 Pois bem. Hoje, vinte e cinco anos depois, vivemos momento 

semelhante. A inflação encontra-se controlada, mas problemas ainda mais 

graves apareceram em nosso horizonte. Desde 2014 o Brasil passa por uma 

crise econômica que gerou mais de 13 milhões de desempregados. Conside-

rando a população subocupada, temos hoje quase vinte e nove milhões de 

pessoas subutilizadas. O país se desindustrializa a olhos vistos, enquanto a 

dívida pública se avoluma e consome a maior parte do orçamento brasileiro.

 O desequilíbrio fiscal vem asfixiando os investimentos em saúde, 

educação e segurança pública, causando enormes prejuízos ao país. O povo 

brasileiro, sofrendo com o desemprego e com a falta de oportunidades, pas-

sou também a suportar a violência desenfreada que se espalhou por todos os 

cantos e recantos do Brasil, despertando o medo no coração da nossa gente. 
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Desta vez, não será uma nova moeda que resolverá as adversida-

des que afligem a nossa nação. O Brasil precisa de reformas estruturantes 

que o recoloquem nos trilhos do crescimento. A reforma do sistema previ-

denciário, adequando-o à realidade demográfica e econômica do país, é o 

primeiro passo a ser dado de forma racional e responsável. A necessidade 

da medida é puramente aritmética, configurando um compromisso com as 

novas gerações.  A inclusão dos estados e municípios na reforma é crucial 

para a própria solvência destes entes federativos, pois o déficit estadual vem 

crescendo em ritmo mais acelerado do que o da União. Nos últimos quatro 

anos, o déficit nas previdências estaduais dobrou, atingindo 101,3 bilhões 

de reais. Apenas três estados e o Distrito Federal registraram saldo positivo 

no seu sistema próprio de aposentadoria e pensões em 2019, enquanto to-

das as outras unidades federativas ficaram no vermelho. Sem a reforma, é 

questão de tempo para que essas entrem em colapso. 

Outra providência importante que precisamos enfrentar é a mo-

dernização do sistema tributário brasileiro, um dos mais complexos, regres-

sivos e caros do mundo. Hoje, no Brasil, existe um emaranhado de tributos 

e uma infinidade de regras fiscais que geraram distorções, como o altíssimo 

custo burocrático de pagar tributos e o enorme contencioso tributário. 

A reforma propõe simplificar e desburocratizar o sistema, substi-

tuindo vários tributos por um imposto sobre bens e serviços, além de buscar 

um novo modelo de partilha da arrecadação que dê fim à guerra fiscal entre 

entes federativos. Precisamos reaquecer a economia, criando um ambiente 

favorável a investimentos, valorizando o trabalho e a livre iniciativa e trans-

formando anacronismos em novas oportunidades para os brasileiros.

Por fim, e não menos importante, devemos aprovar o pacote de 

medidas anticrime e anticorrupção que tramita no Congresso Nacional. A 

violência atingiu padrões inaceitáveis no nosso país, com mais de 60 mil bra-

sileiros sendo assassinados todos os anos. Este número é superior à quanti-

dade de mortes provocadas pela bomba atômica de Nagasaki, em 1945, e ao 

total de soldados norte-americanos mortos na Guerra do Vietnã. 

181

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



O pacote anticrime traz um conjunto de providências para refrear 

a impunidade que virou regra no Brasil, endurecendo o combate às organi-

zações criminosas, aos crimes violentos e à corrupção. O restabelecimento 

da segurança de nossa população deve ser tratado como prioridade absoluta.

O Brasil encontra-se em uma encruzilhada. Estamos em um mo-

mento decisivo de nossa história e precisamos escolher qual caminho deve-

mos trilhar. Podemos optar pela inércia, com a continuação da confronta-

ção odienta na qual os interesses nacionais são sobrepujados por aspirações 

eleitorais e pela ânsia de criar obstáculos aos adversários políticos.   Esse 

caminho significaria a manutenção da nefasta crise que produziu 13 milhões 

de desempregados e arruinou a nossa economia, além de prolongar a insta-

bilidade política que vem asfixiando o debate nacional. 

Podemos optar também pelo caminho da cooperação. Todos nós 

temos o mesmo objetivo: colaborar com o progresso de nosso país. Para isso 

nós devemos pôr nossas divergências de lado, trabalhando para superar as 

adversidades que apareceram em nosso caminho.

Temos muito a fazer pelo Brasil. Com coragem, vontade política 

e espírito público aprovaremos as medidas necessárias para a retomada do 

crescimento e do desenvolvimento, deixando um país melhor como legado 

para nossos filhos e netos. O Brasil tem pressa. 

Elmano Férrer de Almeida é Senador da República pelo estado do 

Piauí, advogado e engenheiro agrônomo.

Artigo publicado no Jornal O Dia, Teresina – PI, em 30 de agosto de 2019. 

182

Senador ELMANO FÉRRER



183

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



40. Medidas econômicas de  
 combate à pandemia da  
 Covid-19

O Senador Elmano Férrer foi um defensor das medidas sociais e 

econômicas de combate às consequências da pandemia da Covid-19. O par-

lamento atuou em consonância com o Governo Federal para implantar as 

iniciativas de apoio aos brasileiros durante a crise.

Segundo o parlamentar, o Auxílio Emergencial foi uma medida de 

grande importância para movimentar a economia nacional, principalmente 

nas regiões Norte e Nordeste, ajudando diretamente às famílias que mais 

perderam renda por causa da pandemia. 

Elmano Férrer também defendeu outras ações na área econômica 

para mitigar os efeitos da Covid-19, como o Programa Emergencial de Su-

porte a Empregos (Pese), para garantir crédito para manutenção das folhas 

de pagamento. E a criação, pelo Congresso Nacional, do Programa Nacio-

nal de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), 

que recebeu aportes substanciais de recursos federais. 

O parlamentar ainda elogiou as iniciativas econômicas do Gover-

no Bolsonaro como o Programa Emergencial de Acesso a Crédito (Peac) e o 

Programa de Capital de Giro para Preservação de Empresas (CGPE), e ain-

da as ações dos bancos regionais, como o Banco do Nordeste do Brasil, que 

tiveram papel importante no auxílio às micro, pequenas e médias empresas 

do nosso país.
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Auxílio Brasil
No Congresso Nacional, o Senador Elmano Férrer também apoiou 

as medidas para garantir o programa Auxílio Brasil, programa social de 

transferência de renda destinado às famílias em situação de pobreza e de 

extrema pobreza em todo o país. 

Na visão de Elmano, é indiscutível a necessidade desse programa 

para a população mais vulnerável no sentido de promover justiça social.

“Temos informações, de entidades do comércio, 
como a Câmara de Dirigentes Lojistas, e de asso-
ciações comerciais de vários municípios, de que o 
comércio de alimentos e os supermercados registra-
ram aumento significativo no faturamento de abril 
(2020), quando comparado ao de abril do ano pas-
sado (2019). Por causa disso, ressaltamos a impor-
tância do auxílio emergencial criado pelo Governo 
Federal. Essa ação movimenta a economia local e 
mantém os empregos”, Senador Elmano Férrer, du-
rante pronunciamento em 12 de maio de 2020. 
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41. Depoimentos

Eficiente, discreto, focado nas necessidades do seu querido Piauí, 

sem deixar de tratar dos grandes temas nacionais. Assim foi o trabalho do 

senador Elmano Férrer que eu tive a honra de acompanhar no período em 

que convivemos no Senado da República.

Sertanejo nascido em Lavras da Mangabeira, como eu, Elmano 

conhece as dificuldades do homem do campo com a falta de infraestrutura 

para trabalhar, como rodovias, abastecimento de água para plantar e beber, 

energia elétrica e crédito, como demonstrou seu trabalho na Comissão de 

Agricultura e Reforma Agrária, do Senado, e ao longo de sua vida pública 

a serviço dos piauienses, como prefeito e secretário estadual em múltiplas 

áreas de atuação.

No Senado, também deixa como marca a publicação Vade Me-

cum, que reúne obras do Direito, entre Códigos, Estatutos e a Constituição 

Federal, inestimável fonte de consulta e trabalho na área jurídica.

Tenho certeza de que o Piauí, Estado que adotou ainda no início 

da sua vida profissional, tem muito a agradecer a Elmano Férrer.

Eunício Oliveira

Deputado Federal (Ceará)
Ex-Senador da República
Ex-Presidente do Senado e do Congresso Nacional
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Nunca um apelido caiu tão bem para alguém como o que colo-

caram no Elmano: “Veín Trabalhador”. É um privilégio tê-lo nos quadros 

do Progressistas, assim como é uma honra ter convivido com ele no Senado 

Federal. Elmano conseguiu grandes obras para o Piauí e se dedicou muito à 

capital, sem nunca perder de vista o cuidado social. A marca das ações dele 

é a atenção e o cuidado sincero com as pessoas e a lealdade aos seus ideais 

que sempre o caracterizou. Em toda a sua vida pública, enquanto prefeito 

e, também senador, Elmano nunca desanimou na busca de recursos para 

melhorar a vida dos piauienses. Mesmo sem mandato, ele vai seguir tra-

balhando porque Elmano é imparável e ainda vai servir nosso estado por 

muito tempo.

Ciro Nogueira

Senador da República (Piauí)
Ministro da Casa Civil
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Nestes muitos anos de política conheci muita gente. Há os que 

passam despercebidos e não fazem falta.   Mas há os que deixam marcas 

para sempre. Elmano não passou! Fica pelos exemplos de solidariedade, 

convivência civilizada, lealdade, suas convicções e amizade.  Parabéns pela 

dedicação e lealdade a sua gente do Piauí. Que Deus o ilumine sempre! 

 

Álvaro Dias

Senador da República (Paraná)
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No dia 1º de fevereiro de 2015, Elmano e eu tomamos posse no 

cargo de Senador. O “Vein Trabalhador” se apresentou aos colegas exata-

mente assim: com orgulho de ser trabalhador e de ter dedicado sua vida ao 

Estado do Piauí, como servidor público e como Prefeito de Teresina. Mais 

do que uma trajetória brilhante, Elmano se destaca pela gentileza no trato. 

Firme em suas convicções e preparado para debater, nunca o presenciei le-

vantar a voz ou ser descortês com um colega. Pelo contrário, conquistou o 

respeito de todos sendo educado e contribuindo técnica e politicamente nas 

discussões. Pessoalmente, Elmano e eu trabalhamos juntos em seu projeto 

que criou a Comissão de Segurança Pública do Senado. A longo prazo serão 

colhidos frutos a partir do trabalho dessa nova Comissão e isto será apenas 

uma parcela do legado deixado pelo seu mandato. Sua passagem pelo Sena-

do deve ser lembrada com orgulho pelo povo do Piauí. Nessa nova fase da 

vida, desejo ao amigo boa sorte!

Antônio Anastasia 
Ministro do Tribunal de Contas da União (TCU)
Ex-Senador da República (Minas Gerais)
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É com muita alegria e com muita satisfação que eu faço esse re-

gistro a respeito do grande exemplo de homem público, político preparado, 

pessoa regendo sempre a sua batuta, seguindo a ética e o interesse público. 

Fez, faz e fará o bem para o Brasil, especialmente para o Nordeste e para o 

nosso querido Piauí.

É com muita alegria, portanto, que eu falo sobre o Elmano Férrer. 

Nós todos somos admiradores das suas qualidades pessoais, da sua extraor-

dinária expertise, especialmente na área da agricultura, onde ele desenvolveu 

conhecimentos muito importantes para que o Brasil chegasse a esse estágio 

de ser a grande fonte de proteína e alimentos para o mundo. 

Mas, quero ainda registrar com muito zelo, que ele se fez presente 

em todas as necessidades públicas do nosso querido Piauí: infraestrutura, 

obras estruturantes, desenvolvimento rural, desenvolvimento urbano, edu-

cação e saúde. 

Seus bons exemplos são motivos de orgulho para todos nós, seus 

amigos!

Esperidião Amin
Senador da República (Santa Catarina)

196

Senador ELMANO FÉRRER



197

HISTÓRIA, TRABALHO E REALIZAÇÕES



Senador  
Elmano Férrer, a 
história contada 
com trabalho, 
dedicação e fatos.





1.  Senador Elmano Férrer, Presidente da 
República Michel Temer e o Deputado 
estadual Themístocles Filho, presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado do 
Piauí. 05 de fevereiro de 2018.

2. Audiência com o Presidente Jair 
Bolsonaro e o Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas, em 10 de 
julho de 2019. 

3.  Reunião com o ministro da Integração 
Nacional, Helder Barbalho, e o ex-
Senador João Vicente Claudino para a 
discussão de projetos de interesse do 
Piauí. 20 de dezembro de 2016

4.  No Congresso Nacional com a Senadora 
Mara Gabrilli (PSDB/SP), em 03 de 
março de 2020.

5.  Senador Elmano Férrer concede 
entrevista, em 24 de maio de 2022.

6.  Presidente do Senado, Davi Alcolumbre 
(DEM/AP), recebe o Presidente 
encarregado da Venezuela, Juan 
Guaidó. 28 de fevereiro de 2019. 

7.  Sessão Solene em homenagem ao 
centenário da Academia Piauiense de 
Letras. 07 de dezembro de 2017. 
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8.  Visita ao arcebispo D. José Freire Falcão. 15 de maio de 2015.

9.  Durante a sessão solene do Congresso Nacional para promulgar a PEC da Vaquejada. 06 de junho de 2017. 

10.  Na Sessão Plenária no dia da votação da Reforma Trabalhista. 11 de julho de 2017. 

11.  Presidente Dilma Rousseff, no Plenário do Senado Federal,  durante julgamento do impeachment. 28 de agosto de 2018.

12.  Senadores do Bloco União e Força, com o vice-presidente da República, Michel Temer. 12 de maio de 2015. 

13.  Senador Elmano Férrer com o ex-Presidente da República José Sarney. 
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14 15
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14.  Audiência com o Ministro do 
Desenvolvimento Regional, Rogério 
Marinho, envolvendo as obras da Ponte 
sobre o Rio Igaraçu em Parnaíba. 30 de 
novembro de 2020. 

15.  Prefeito de Teresina, Firmino Filho, visita 
o Senador Elmano Férrer, no gabinete 
do Senado Federal.  16 de outubro de 
2019. 

16.  Filiação ao PMDB, em 31 de janeiro de 
2017. 

17.  Posse da Senadora Eliane Nogueira 
(Progressistas/PI). 11 de maio de 2022. 

18. Com o Senador Álvaro Dias (Podemos/
PR), na solenidade do Dia do Exército. 
19 abril de 2018. 

19.  Registro com o Senador Cristovam 
Buarque (PPS/DF). 15 de maio de 2018.
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20. Reunião do Grupo Parlamentar Brasil - Argentina. 17 de setembro de 2019. 

21. Reunião de líderes na Comissão Mista de  Orçamento. 02 de julho de 2019. 

22. Sessão Plenária, em 14 de agosto de 2018.

23. Promulgação da Reforma da Previdência. 12 de novembro de  2019.

24. Sessão remota durante a pandemia da Covid-19. 29 de junho de 2020. 

25. Com as Senadoras Simone Tebet (PMDB-MS) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). 01 de agosto de 2017
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20. Reunião do Grupo Parlamentar Brasil - Argentina. 17 de setembro de 2019. 

21. Reunião de líderes na Comissão Mista de  Orçamento. 02 de julho de 2019. 

22. Sessão Plenária, em 14 de agosto de 2018.

23. Promulgação da Reforma da Previdência. 12 de novembro de  2019.

24. Sessão remota durante a pandemia da Covid-19. 29 de junho de 2020. 

25. Com as Senadoras Simone Tebet (PMDB-MS) e Vanessa Grazziotin (PCdoB-AM). 01 de agosto de 2017
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26. Visita do Deputado estadual Luciano Nunes (PSDB) para bate-papo 
sobre o contexto político do Piauí. 11 de abril de 2018. 

27. Com o Presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM/AP), e o 
Senador Jayme Campos (DEM/MT), no Plenário do Senado Federal. 
16 de julho de 2019. 

28. Com o embaixador das doenças raras do estado de São Paulo, Jelres 
Freitas, durante audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais. 
13 de dezembro de 2017. 

29. Registro ao lado da Diretora-Geral do Senado Federal, Ilana Trombka. 
08 de novembro de 2022.
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30

31

32

33

34

30.Reunião com a bancada do Podemos: Senador Oriovisto 
Guimarães (PR), Senador Lasier Martins (RS), Senador Álvaro 
Dias (PR), Deputada Federal Renata Abreu (SP) e Senador 
Styvenson Valentim (RN). 

31.  Com Alejandro Furas, Secretário-Geral do Latin NCAP, e o 
assessor parlamentar Itamar Neto, em dia de entrevista para 
a TV Senado. 20 de fevereiro de 2018. 

32. Encontro com o vice-Presidente da República, General 
Hamilton Mourão, sobre projetos de infraestrutura para o 
Piauí. 27 de abril de 2019.  

33. Visita da esposa Telezila, da filha Elza e das netas Maria 
Catarina e Maria Júlia no Senado Federal. 08 de julho de 2019.

34. Durante a sessão destinada a celebrar os 45 anos da Associação 
dos Juízes Federais do Brasil, com o Senador Wellington 
Fagundes (PR/MT) e o presidente da Ajufe, Roberto Veloso. 18 
de setembro de 2017.
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35. Na Assembleia do Parlamento Latino-
Americano e Caribenho – PARLATINO, na 
Cidade do Panamá, com o filho Leonardo 
Férrer. Junho de 2019. 

36. No lançamento do livro “Eu fui advogado 
de JK”, do amigo ex-Senador Hugo 
Napoleão. 18 de fevereiro de 2020.

37. Ao lado do Governador do Distrito 
Federal, Ibaneis Rocha. Abril de 2019.

38. Posse do Ministro da Infraestrutura, 
Tarcísio Gomes de Freitas. 02 de janeiro 
de 2019.

39. Conversa sobre o Piauí com o ex-Senador 
Freitas Neto e o Deputado Federal Paes 
Landim. 23 de abril de 2019.

40. Reunião com Diretor-Geral do DNIT, 
General Santos Filho, sobre as melhorias 
da BR-135/PI, a Rodovia da Soja. 20 de 
novembro de 2019. 

41. Registro da entrevista ao repórter Délio 
Rocha da TV Cidade Verde. 14 de fevereiro 
de 2020.

42. Entrevista para o repórter Elivaldo Barbosa 
da TV Cidade Verde, direto do gabinete do 
Senado Federal. 07 de outubro de 2015. 
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43. Com o amigo de longas datas, 
João Claudino, na 24ª Convenção 
Lojista do Piauí. 26 de abril de 
2019.

44. Entrevista para a TV Meio Norte, 
direto do Senado Federal, para a 
repórter Ranielly Veloso. 24 de de 
maio de 2022. 

45. Filiação do Senador Elmano 
Férrer ao partido Progressistas. 29 
de setembro de 2020. 

46. Posse do juiz membro do Tribunal 
Regional Eleitoral (TRE-PI), Thiago 
Férrer. 21 de janeiro de 2019. 

47 Com o ex-senador João Vicente 
Claudino no anúncio de apoio à 
pré-candidatura de Sílvio Mendes 
para Governador do Piauí. 15 de 
julho de 2022. 

48. Encontro com a amiga Eleonora 
Sampaio Fernandes; Rosa Trakalo, 
coordenadora dos Museus 
FUMDHAM; e a arqueóloga Niède 
Guidon, idealizadora e uma das 
responsáveis pela implantação 
do Parque Nacional Serra da 
Capivara. 2019. 
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49. Com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, e o superintendente do DNIT Piauí, Ribamar Bastos, em visita às obras do Viaduto 
do Mercado do Peixe. 07 de junho de 2019.

50. Registro com o amigo Dr. José Antônio Noronha, Diretor do Hospital São Carlos Borromeu; Vereador Aluísio Sampaio; e Eleonora Sampaio 
Fernandes. Janeiro de 2018. 

51. Com o craque Zico e crianças de Teresina, celebrando o projeto “Golaço Social”, que favorece os jovens talentos do futebol. 16 de maio de 2011. 

52. Lançamento do livro “Petrônio Portella - Uma Biografia”, do jornalista Zózimo Tavares. 19 de outubro de 2015. 

53. Registro durante passagem pelo município piauiense Barro Duro. 19 de setembro de 2022

54. Em Teresina, o Senador Elmano Férrer ao lado do Ministro da Infraestrutura, Marcelo Sampaio; e do Ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, na 
inauguração de trecho da duplicação da BR-316/PI. 06 de junho de 2022. 
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55. Com equipe de campanha no 
município de Angical. 18 de setembro 
de 2022.

56. Vestido de vaqueiro, em momento 
de descontração, durante visita ao 
município de Angical. 18 de setembro 
de 2022. 

57. Momento de alegria e descontração 
durante a Convenção Partidária. 30 de 
julho de 2022. 

58. Em visita ao Mercado São Joaquim, 
zona norte de Teresina. 24 de abril de 
2022.

59. Registro durante reunião com jovens 
em Teresina. 13 de julho de 2022.

60. Recebendo apoio de uma eleitora no 
município de Piripiri. 11 de agosto de 
2022.

61.  Ao lado do assessor e amigo João 
Hilton, em Oeiras, primeira capital do 
Piauí. 10 de julho de 2022. 

62. Senador Elmano Férrer no município 
de Fronteiras, Piauí. 11 de setembro de 
2022.

63. Ao lado dos amigos Pedro Ferreira, 
Jesus Elias Tajra Filho e Antônio José 
de Moraes Souza, durante a Feira do 
Empreendedor, realizada pelo Sebrae/
Senai/Semdec. 2006-2007.61

62 63

217



EQUIPE  
DO 

SENADOR 
ELMANO 
FÉRRER

218



219



NOS 
BASTIDORES 

DO 
CONGRESSO 

NACIONAL
Elmano Férrer ganhou 

muita projeção na vida pública, mas 

sempre manteve seus hábitos sim-

ples, incluindo a cortesia de cum-

primentar as pessoas que encontra-

va pelos corredores do Senado. E 

nunca dispensou uma boa conversa. 

Assim, tornou-se um dos parlamen-

tares mais populares do Congresso 

Nacional.

A simpatia do “Veín Tra-

balhador” contagiava porteiros, re-

cepcionistas e o pessoal da limpeza 

do Senado. Todos sabiam que o par-

lamentar piauiense não se colocava 

numa posição superior. Pelo contrá-

rio, ele procurava interagir com es-

tas pessoas e conhecia muitos pelo 

nome. Esta convivência gerou passa-

gens engraçadas e rendeu boas me-

mórias com os trabalhadores e com 

os visitantes da Casa.
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Os registros aqui

publicados revelam os

frutos do nosso intenso

trabalho na vida pública.

Elmano Férrer
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