
Senhores Deputados, Senhoras Deputadas,  

 

O Tocantins ainda é um Estado jovem, moldado nos preceitos constitucionais de 1988, 
portanto uma Unidade Federativa proposta e sonhada dentro dos simbolismos da democracia. 
Essa democracia que nos permite ser um instrumento do povo e dos e em momentos 
históricos como este, usar o poder desta tribuna, monumento expressivo da mais elevada Casa 
de Leis tocantinense, para celebrar um Brasil tocantinense, para celebrar um Brasil 
significativamente mais politizado e alicerçado nos compromissos sociais de seus partidos 
políticos.  

Essa democracia que hora evoco, forjada na Grécia Antiga e que deu o poder ao povo, através 
de seus representantes eleitos, nos permite expressar nesse momento de alegria e de 
conquista que vive parcela significativa dos brasileiros, espalhados pelos rincões deste País 
continente, pois foi criado um novo partido político, o PSD, que com certeza se concentrará, a 
cada dia, como um mecanismo popular na busca diuturna do fortalecimento de seus reais 
interesses enquanto coletividade.  

É certo que este não é um momento somente de festa, mas também de reflexão, de 
ponderação e acima de tudo de comprometimento para com as demandas de nossa 
sociedade, à qual representamos com orgulho nessa Casa de Leis, e como agentes público-
partidários estamos caminhando junto com milhares de tocantinenses, já que o PSD tem seus 
pilares alicerçados no companheirismo, na fraternidade e na congregação de ideais e de idéias 
políticas e modernas, todas voltadas para o bem comum. 

O PSD, o mais novo partido do Brasil, do qual temos o orgulho de fazer parte de suas fileiras, 
não foi criado para assumir espaço de ninguém. A sua concretização jurídica se deu em função 
de acomodar grandes interesses, todos voltados para melhor discutir a Nação e suas 
demandas. O PSD é, sem sombra de dúvida, uma nova opção política que juntamente com as 
demais legendas partidárias brasileiras, fortalecerão significativamente a democracia e com 
isso criará novos canais representativos para o povo e seus interesses. 

As nossas destacadas lideranças nacionais, que sonharam e realizaram um PSD para o povo, 
comandadas pelo prefeito da cidade de São Paulo, Gilberto Kassab, tem expressividades nas 
suas condutas enquanto homens públicos e idealizadores. É por isso que eles estão 
umbilicalmente comprometidos com um Brasil novo. Não há nesse cenário partidário o 
embate contra outras legendas, nem tão pouco cooptação política. O que se desenha no 
horizonte, através de iniciativas democráticas, é uma nova opção partidária com o foco 
voltado para um País aberto ao pluripartidarismo. 

É por isso que acredito que o Congresso Nacional, as assmbleias legislativas, as câmaras de 
vereadores e o poder executivo, em todos os níveis, espalhados pelos mais de 5.555 
municípios nos quatro cantos do Brasil, estarão mais fortalecidos a partir desse histórico 
momento em que uma legenda partidária com o peso e o comprometimento democrático e 
popular do PSD, se constitui na voz do povo. 



Tenho a mais cristalina das certezas que um novo momento político está sendo edificado no 
nosso País, e com ele há que desaparecer a desesperança de muitos, que ainda se sentem 
marginalizados na prática democrática de votar, de ser votado e de exercer um dos mais 
básicos princípios da democracia, que é o de se organizar com seguidor de ideais e idéias. Esse 
novo partido é também a voz da sociedade organizada, dos sindicatos, dos profissionais 
liberais, dos trabalhadores rurais, dos pequenos comerciantes, dos grandes empresários, e 
com propriedade, a voz de uma Nação. 

Senhores Deputados, Senhoras Deputadas, 

Tenho o imperativo orgulho de pertencer a esta Casa de Leis, onde estão solidificados os 
preceitos constitucionais e acima de tudo a convivência harmoniosa de todos nós, os 
representantes do povo tocantinense. Importantes e destacados partidos políticos também 
estão aqui representados, todos merecedores de registros nas páginas da História, pois 
comungam com o povo tocantinense a busca incessante de um Estado igualitário. 

O PSD também chega com este propósito e por isso será parte expressiva na luta diuturna em 
defesa dos interesses da coletividade tocantinense. Esse novo partido político, com 
nascedouro nos movimentos populares e na expressividade dos seus princípios, estará 
ombreado com as demais legendas partidárias desta Casa de Leis, pois sabemos que estas 
priorizam a modernidade no pensamento e em suas ações enquanto defensoras do 
desenvolvimento qualitativo. 

Em todo o Tocantins o PSD elegerá os ditames da democracia na voz de nossas principais 
lideranças, comandadas pela aguerrida e atuante senadora Kátia Abreu e pelo vice-governador 
João Oliveira. Com eles, unidos nos propósitos de nossos vereadores, prefeitos, vice-prefeitos, 
lideranças regionais e lideranças locais, seremos, acima de tudo, um partido moderno e 
compromissado com o governador Siqueira Campos em buscar melhores condições de vida 
para o povo tocantinense, pois este é nosso papel como condutores de renovadas esperanças. 

Não seremos um partido do embate interesseiro e nem personalista. A nossa luta será travada 
no campo das idéias, tendo como instrumentos de convencimentos o diálogo, a fraternidade, 
proposituras e projetos de interesse do Tocantins e de toda a sua gente. O PSD e suas 
lideranças, acima de qualquer paixão ideológica, serão instrumentos de renovação, de 
modernidade na política e acima de tudo uma congregação de idealistas em busca de 
melhores condições de vida para todos, indistintamente.  

 

Muito Obrigado. 


