
 

HORA DA MUDANÇA 

 

 No dia 17 de Abril tive a grande responsabilidade, como Deputado 

Federal que sou, de votar pelo impeachment da Presidente Dilma 

Vana Roussef. Foi o voto mais importante que tive na minha vida 

para tentar colocar nosso país em ordem. 

Afinal, a incapacidade deste governo é inédita. Nem quando Getúlio 

Vargas morreu tivemos uma crise de tal monta. 

O projeto de poder do Partido dos Trabalhadores foi tão avassalador 

que menosprezou os princípios básicos da governança e produziu o 

maior rombo em nossas contas públicas. Somos até motivo de 

chacota internacional. 

O nível de corrupção foi acachapante. Desde o Mensalão até o 

Petrolão, os conluios só fizeram crescer e o dinheiro público foi 

espoliado.  

Depois que fomos criminosamente enganados com uma campanha 

presidencial mentirosa e difamatória, tivemos que conviver com uma 

corrupção endêmica do PT e de seus parceiros de governo. 

Como agravante deste quadro já temeroso, tivemos que assistir a 

inabilidade gritante de nossa presidente no desempenho de suas 

funções, quer fosse na economia, nas suas relações internacionais, 

no diálogo com o legislativo, na sua incapacidade de ouvir a voz das 

ruas, quer fosse na sua inércia em defender as questões essenciais 

para o país.  

Cada um e todos estes fatores contribuíram para levar o país a uma 

situação que podemos chamar de a “tempestade perfeita”, ou seja, 

de total caos político e econômico. 

Nem este desesperador cenário conseguiu envergonhar o governo e a 

corrupção continuou a correr livre, leve e solta. 

Entretanto, com a iniciativa de nosso poder judiciário, começamos a 

desembaraçar a teia que sustentava o adultério de nossos 

governantes com empresas glutonas do dinheiro do povo. Enfim, o 

juiz Sergio Moro estabeleceu a operação Lava Jato e corajosamente 



revelou os esquemas perniciosos que levaram nosso maior orgulho, a 

Petrobras, a uma situação de total penúria. 

 Nossa população decidiu, então, que BASTA! Junto com uma 

oposição que tentava obstruir, de modo que podia, os desatinos do 

governo, o cidadão brasileiro se mobilizou e foi para as ruas. 

Centenas, milhares, milhões de pessoas se uniram para demostrar 

sua revolta a tantos desvarios. 

A partir de um pedido de impeachment impetrado por três juristas de 

caráter ilibado, pudemos dar curso ao afastamento da presidente.  

A mobilização destemida e persistente do povo e a força de 

convencimento de nossos políticos da oposição permitiram que 

chegássemos aos dias de hoje. 

É aqui, é agora, é nesta casa e no Senado Federal que poderemos 

enfim mudar os ventos arrogantes e maléficos deste partido que se 

tornou o exemplo de todas as manipulações espúrias que atacam 

nosso país. 

Tenho certeza que estaremos vivendo uma nova fase como nação. 

Com certeza, quem vier terá que respeitar os milhões de pessoas que 

foram às ruas pedir por mudanças. A classe média brasileira 

explicitou a vontade dos brasileiros.  

E eu, como político e defensor desta sociedade, tenho o privilégio e 

orgulho de fazer parte de nossa história neste momento 

extraordinário de nossa democracia. 

Eis aqui meu emocionado voto:  

"Em respeito aos meus eleitores, por meu estado de São Paulo, por 

um país mais justo, humano, ético e solidário, com a proteção do 

grande arquiteto do universo, Floriano Pesaro e meu suplente Mendes 

Thame, voto sim, Senhor Presidente." 
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