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 Exmo Sr.  Presidente  em exercício  do  Senado  Federal,  Jorge  Viana,  nobres  Senadoras  e 
Senadores, autoridades presentes, minhas senhoras e meus  / senhores, meus queridos familiares, 
cumprindo previsão Constitucional, assumo hoje um lugar na mais alta Casa de Leis do País.    Num 
// momento de grande turbulência nacional, reitero o compromisso de me pautar na mais absoluta 
conduta ética e republicana.  Trago comigo  ///  o abraço fraterno de Mato Grosso do Sul e,  em 
especial, de Campo Grande, a cidade em que nasci e (1) plantei raízes sólidas.    

Venho de um berço humilde, porém formado por pessoas de uma riqueza singular, como a 
capacidade de  /  superar as adversidades, de conviver com as diferenças, alicerçado nas bases do 
conhecimento  para  construir  uma vida  digna.  Foi  assim  // que,  por  essa  égide,  tornei-me  um 
educador. 

Inicialmente  fui  professor  e  depois  Reitor  da  Universidade  para  o  Desenvolvimento  do 
Estado /// e da Região do Pantanal (Uniderp), onde criei cinco campi universitários no meu Estado, 
e fui pioneiro na educação a (2) distância, via satélite, criando mais de cem polos espalhados por 
todo o Brasil.  Na universidade, tive uma postura suprapartidária,  mantendo  /  o diálogo com as 
classes políticas de todos os matizes, o que me permitiu ter a consciência da importância da  // 
política para a solução dos graves problemas do nosso País.    

Durante  a  ditadura,  estive  preso  nos  porões  do  navio  Raul  ///  Soares,  em 1964,  onde 
permaneci, por seis meses, por defender a Constituição. Foi um período de sombria escuridão e nela 
(3) redimensionei o tamanho maiúsculo e imensurável do clarão que é ser livre, poder expressar o 
que se sente, fazer escolhas / com liberdade.

 Fui forjado no trabalho e na luta incansável por uma sociedade capaz de educar os seus 
filhos para  //  que tenham discernimento e capacidade crítica. Embora educador, reconheço que 
preciso aprender mais e aqui quero, com humildade, colocar-me na /// linha do aprendizado com os 
que compõem esta Casa ilustre, porque aqui é uma verdadeira escola de cidadania.

 Sou  um  (4) novato  no  Senado,  mas  um  veterano  nas  batalhas  do  cotidiano.  Quero 
contribuir  com  meus  pares  na  elaboração  de  propostas  de  / reformas  que  possam  resgatar  a 
credibilidade do País no concerto das nações. Quero, Exmos Parlamentares, fazer da investidura que 
agora // recebo um elemento colaborativo da construção nacional, pautado na convivência pacífica 
e respeitosa entre as diferenças e os diferentes, que /// creio ser o nosso grande balizador.

  As potencialidades do País, hoje iluminadas pela força do agronegócio, são tão amplas 
que... (5)


