REQUERIMENTO Nº

DE 2013

Requeremos, nos termos do artigo 222 do Regimento
Interno do Senado Federal, a inserção em ata de Voto de
Congratulações ao Senador Garibaldi Alves, pela passagem de
seu nonagésimo aniversário, no dia 27 de maio.
Solicitamos que o referido voto seja encaminhado à
família do parlamentar, à Assembleia Legislativa do Rio
Grande do Norte e a Câmara Municipal de Angicos/RN.

JUSTIFICAÇÃO

Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Senadores,
esta Liderança do PMDB, por sugestão do Excelentíssimo
Senhor Senador José Sarney, decidiu, em reunião da Liderança
do
dia
21
de
maio
corrente,
apresentar
Votos
de
Congratulações ao Senador Garibaldi Alves pelo transcurso da
sua data natalícia e parabenizá-lo pelos anos de sua vida
dedicados à democracia brasileira.
Pai do atual ministro da Previdência Social do
governo Dilma Rousseff, senador Garibaldi Alves Filho, o
senador Garibaldi Alves é um exemplar político potiguar,
orgulho da sua cidade natal, Angicos.
Durante sua trajetória política ocupou diversos
cargos de destaque na cena pública. Foi vice-governador do
estado, deputado estadual por três vezes consecutivas, em
1958, 1962 e 1966 e Senador da República.
Passou, e venceu, o golpe militar brasileiro, o
Ato Institucional nº 5 (AI-5), baixado em 13 de dezembro de
1968 durante o governo do general Costa e Silva. Nessa
época, quando o país mergulhou em um período de censura,
repressão e medo, o então Deputado Garibaldi Alves, que
lutava pelo direito de liberdade de expressão e pela
democracia, teve o seu mandato e os seus direitos políticos
cassados por dez anos.

Ao retornar às atividades políticas, exerceu a
vice-governadoria do estado do Rio Grande do Norte, na
gestão de Geraldo Melo, durante os anos de 1987 a 1991.
No Rio Grande do Norte, também exerceu os cargos
de presidente da TELERN e da Junta Comercial, contribuindo
para o desenvolvimento do seu estado.
Assim, por tudo que dito, solicitamos aos nobres
parlamentares a aprovação do presente requerimento de votos
de congratulações.
Sala das Sessões, em

Senador Eunício Oliveira
Líder do PMDB

Senador

Assinatura

