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Da MESA DO SENADO FEDERAL, sobre o
Projeto de Resolução nº 36, de 2011.

RELATOR: SENADOR VICENTINHO ALVES

I – RELATÓRIO

O Projeto de Resolução n° 36, de 2011, de autoria da Senadora
Ana Rita, nos termos do artigo 59, VII, da Constituição Federal e artigo 213,
III, do Regimento Interno do Senado Federal, cuida em modificar “a
denominação da Ala Senador Filinto Müller para Ala Senador Luiz Carlos
Prestes.”
O artigo 1º refere-se propriamente à modificação proposta e o
segundo e último artigo trata do início da vigência da Resolução.
Em breve resumo é do que trata o curto texto do PRS 036/2011.
Reitero integralmente o relatório e voto de meu ilustre antecessor
na Primeira Secretaria, Senador Flexa Ribeiro.
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“Quanto a tramitação, o PRS seguiu para Comissão de Educação,
Cultura e Esporte onde recebeu parecer pela rejeição do Senador Benedito Lira.
Merece destaque um trecho do voto deste nobre Senador, litteris:
“A alteração da denominação da dependência do Senado Federal,
tal como a que se propõe, abriria precedentes para novas mudanças, com base
na revisão de nomes que foram consagrados em determinada conjuntura
política e histórica. As oscilações políticas e as reavaliações históricas não
deveriam, a nosso ver, ensejar a substituição dos nomes de homenageados, com
a designação de edifícios ou dependências do Senado Federal, uma vez que
disso resultaria um clima de insegurança e de sucessivas disputas ideológicas.”
Perante a citada Comissão o Senador Inácio Arruda apresentou
emenda substitutiva ao PRS em comento que pretende a exclusão do nome do
Senador Filinto Müller da Ala que leva o nome deste parlamentar.
Com a prudência que lhe é habitual, o Senador Jayme Campos
requereu, e foi aprovada, a oitiva das Comissões de Constituição, Justiça e
Cidadania e de Direitos Humanos e Legislação Participativa. Pela primeira
delas relatou o Senador Randolfe Rodrigues e pela segunda a Senadora Vanessa
Grazziotin. Ambos votaram pela aprovação do texto original do PRS 036/2011.
A questão não é simples. Ela remonta à história deste País e leva à
reavaliação do currículo de homens que escreveram nosso passado. Um
passado que é lido sob diversos prismas que não pretendo aqui debruçar-me, até
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apagar.
A tramitação, por si só deste Projeto de Resolução é a prova do
quanto afirmo.
Na verdade, duas biografias de brasileiros de destaque estão em
“julgamento”, e por um colegiado de pares que, salvo melhor juízo, não deveria
decidir nos termos que apresentada a questão.
Não podemos olvidar, ainda, que discutimos aqui a vida de dois
Senadores da República, os quais a história, reafirmo, cuidou de dar o lugar de
destaque merecido por cada um deles.
Penso que devemos preservar exatamente isso, o valor conquistado
por cada um, sem distanciar-se das sábias palavras do Senador Benedito acima
transcritas.
Penso que não devemos prestar uma homenagem excluindo outra.
Os dois senadores mencionados mereceram os votos de brasileiros
e é isso o que deve ser respeitado em primazia e é exatamente isso o que eles
defendiam.
Esta Casa tem muitos espaços, e outro poderia ser destinado ao
Senador Luiz Carlos Prestes.
Dessa forma respeitaríamos não somente os votos dados pelo
povo, quanto o lugar natural que a história deu a eles e poríamos fim a esse
desnecessário desgaste à memória desses homens consagrados pelas urnas.”

SF/15174.31388-80

para não cometer qualquer injustiça. A história foi e é, e isso não há como

4

II – VOTO
Dessarte, por todas as razões acima consignadas, voto pela rejeição
do Projeto de Resolução nº 036/2011, da Senadora Ana Rita.
Sala de Reuniões, em
, Presidente

, Relator
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