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MESTRE DE CERIMÔNIAS – Senhoras e senhores, a Câmara Legislativa do
Distrito Federal se instala nesta região administrativa para a realização da sessão
solene em homenagem ao time de basquete de cadeirantes do Centro de Ensino
Especial nº 1 de Planaltina, proposta pelo Exmo. Sr. Deputado Wasny de Roure.
Neste momento, tomará posição à Mesa, para presidir esta sessão, S.Exa. o
Sr. Deputado Wasny de Roure. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Boa tarde a todos.
É uma alegria receber todos aqui, em nome do Prof. Enilson, Diretor, e por
que não dizer do nosso Secretário de Educação, Prof. Júlio, e naturalmente em nome
da Mesa Diretora da Câmara Legislativa do Distrito Federal, presidida pela Deputada
Celina Leão.
Quero convidar os meus colegas, o Deputado Agaciel Maia, Deputado da
nossa Casa já por dois mandatos, ex-Vice-Presidente, atualmente Presidente da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças; o Deputado Cláudio Abrantes, que é
morador da cidade, amigo e companheiro, pessoa de grande estima para todos nós.
(Palmas.)
Não sei se o Deputado Joe Valle já chegou, hoje ele é Secretário.
Quero convidar o Sr. Secretário de Educação, Prof. Júlio Gregório, a estar
aqui conosco à Mesa; a Sra. Coordenadora de Ensino, Queti Diettrich. (Palmas.)
Não sei se o Superintendente de Governo do BRB, o Márcio Hipólito, já
chegou. Márcio, por gentileza, venha ficar aqui conosco. (Palmas.)
Convido o Administrador de Planaltina, Vicente Salgueiro, a ficar aqui
conosco. (Palmas.) Eu gostaria de convidar a Subsecretária Adjunta de Esporte, Sra.
Ricarda Lima, que também veio prestigiar este belo evento; o Diretor Administrativo
da Novacap, Dr. Júlio Menegotto, filho desta cidade; o prof. Enilson Antônio da Silva,
diretor desta escola e um guerreiro do ensino especial. Tenho a grata satisfação
também de convidar o meu amigo Pastor Francisco Ramalho Medeiros, que dirige o
centro de recuperação Deus Proverá, de onde este conjunto é oriundo. O Pastor
Ramalho faz um belo trabalho aqui na comunidade, porque ele procura interagir, na
dinâmica do dia a dia, com a cidade – isso dá um particular para todos nós.
Tenho informação de que o Governador estaria vindo para cá, assim como o
Deputado Joe Vale. Assim que eles chegarem...
(Intervenção fora do microfone.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – O Governador delegou ao
Secretário Júlio Gregório que lhe fizesse as vezes porque ficou impossibilitado de
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comparecer diante de um quadro emergencial que está vivendo, neste instante,
como governador. Quero dizer a vocês também que já havia confirmado presença a
Primeira-Dama, Sra. Márcia Rollemberg, mas hoje, na hora do almoço, pediu
desculpas porque teria necessidade de estar presente no encontro dos deficientes.
Eu gostaria de convidar o capitão do time, Sr. Alan Sousa Marques de
Oliveira, para estar conosco na mesa. O Alan é conhecido de todos, servidor público
também e um guerreiro.
Vou passar a palavra ao cerimonial, que vai convidar os integrantes do time,
os nossos homenageados, para estarem aqui conosco.
MESTRE DE CERIMÔNIAS – Chamamento nominal do time de basquete: Sr.
Alan Sousa Marques de Oliveira, Sr. Antônio de Oliveira Rodrigues, Sr. Diego Lima
Costa, Sr. Eduardo Antônio Marreiros, Sr. Neilson Aparecido V. de Alencar, Sr. Valter
de Almeida Pinto, Sr. José Wanderson Silva Maranhão, Sr. Milley Nunes Lopes, Sr.
Daniel Carvalho dos Santos, Sr. Roni de Jesus Alves, Sr. Pedro Barbosa da Silva, Sr.
Andrei Oliveira dos Santos, Sr. Elias Emanuel de Souza Moura.
Comissão Técnica: Professor Enilson Antônio da Silva; Sr. Luiz Alberto
Marques da Silva, auxiliar técnico; Sr. Neildson Araújo Ruiz, apoio funcional; Sra.
Sirleide Alves Sousa, preparadora física; Sr. Bruno Rodrigues Almeida, apoio técnico.
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Neste instante, ouviremos o
Hino Nacional. Convido os presentes a ficarem de pé, em postura de compromisso
com a Nação.
Quero, na oportunidade, convidar o Secretário Joe Valle, também Deputado
da nossa Casa já pelo segundo mandato, Deputado bastante comprometido com esta
cidade e com a educação. Deputado Joe Valle, por gentileza.
Nós, hoje, vamos quebrar um pouco o protocolo, se a Mesa me autorizar.
Diante de tantas autoridades, nós vamos primeiro ouvir o capitão do time, o Alan,
para que ele traga a mensagem em nome do grupo, a fim de que todos nós
possamos conhecer um pouco dessa trajetória de alguns anos de grandes desafios,
mas também de grandes vitórias.
Neste momento, concedo a palavra ao Sr. Alan Sousa Marques de Oliveira.
SR. ALAN SOUSA MARQUES DE OLIVEIRA – Primeiro, eu gostaria de desejar
a todos uma boa tarde. Realmente é um orgulho esta homenagem, este momento
tão especial para a equipe, para o esporte e para a educação. Antes de tudo, eu
gostaria de falar um pouco da minha história, porque, assim como a minha, há
inúmeras outras histórias dos outros atletas. São histórias de superação de vida e de
dedicação ao esporte, com muita garra e dedicação. Basicamente, o que eu queria
falar da minha vida, resumindo, é que, aos 12 anos de idade, eu estava no campo de

CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL
3ª SECRETARIA – DIRETORIA LEGISLATIVA
DIVISÃO DE TAQUIGRAFIA E APOIO AO PLENÁRIO
SETOR DE TAQUIGRAFIA

Data

Horário Início

11 03 2016

15h

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

Sessão/Reunião

SOLENE EM HOMENAGEM AO TIME
DE BASQUETE DE CADEIRANTES DO
CEE 01 DE PLANALTINA

Página

3

futebol, estava vendo o pessoal soltar pipa e apareceu um indivíduo e pediu a minha
bicicleta. E eu, com 12 anos, criança, não entendi o que ele falou, nisso ele atirou em
mim e levou a minha bicicleta. E, desde então, eu estou aqui nesta cadeira de rodas.
E, com isso, realmente o trauma, aquele baque de início, se não fosse o apoio da
minha família, da minha mãe, principalmente, eu não estaria aqui hoje.
Mas o que eu queria dizer com isso? Eu queria dizer que, a partir do
momento em que eu conheci o esporte, realmente eu consegui perceber que o bem
maior que eu tinha era a minha vida. Então, realmente, eu só tenho a agradecer de
poder estar participando de um grupo desse aqui, com inúmeras pessoas, de amigos
mesmo que eu consegui fazer por meio do esporte. Esse caráter de inclusão que o
esporte tem para a gente. O esporte, por si só, já é muito bom. Para a gente, ele
tem essa relevância, por conta da inclusão social, de podermos competir e tudo.
Inclusive, eu sou um cara abençoado, porque eu pude representar a seleção
brasileira de basquete. Eu consegui, com muita dedicação, competir na Colômbia, na
França, na Venezuela. São coisas que, se não fosse pelo esporte, eu realmente não
conseguiria. Então, realmente só tenho a agradecer mesmo. Basicamente a minha
história era essa.
Agora, eu queria fazer alguns agradecimentos que são de suma importância,
porque ninguém consegue fazer nada sozinho. Esse apoio das pessoas que sempre
estão ali nos bastidores, que estão fora de quadra é muito importante.
De início, eu queria agradecer ao Deputado Wasny de Roure e ao Deputado
Joe Valle, que são verdadeiros padrinhos, que abraçaram a causa e se dedicaram
para a gente conseguir desenvolver esse trabalho hoje. Estão sempre tentando
ajudar a gente, conseguindo patrocínio. De tudo o que precisamos, quando entramos
em contato, sempre houve um retorno positivo.
Além disso, se há os padrinhos, também há as madrinhas para compor esse
time de pessoas importantíssimas: a Ana Cristina e a Beatriz, que estão ali presentes.
Realmente sempre contamos com a presença delas para nos ajudar no que for
necessário. Isso é de suma importância.
Quanto ao governo, ao GDF em si, a gente tem muito a agradecer quanto às
cadeiras de rodas que foram doadas. O basquete em si é um esporte caro - a
manutenção dele. Se não fosse a doação das cadeiras de rodas, o patrocínio das
passagens aéreas, realmente a gente não conseguiria ter esse retorno.
O ano de 2015, para a gente, foi muito abençoado por conta disso. A gente
conseguiu ter essas pessoas nos auxiliando, ajudando-nos. E a gente conseguiu
também ser campeão de tudo de que a gente disputou. Realmente, a gente
conseguiu cumprir o dever de casa. Agora, sem a ajuda dessas pessoas, realmente,
isso não seria possível.
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Além disso, eu queria agradecer a presença do administrador da cidade, que
fez uma parceria tremenda com a gente e que está incumbido de ajudar na
cobertura da quadra. A gente passa por muita dificuldade, pois não dá para treinar
de dia, por causa do sol; quando é época de chuva, nem pensar. Então, ele não está
medindo esforços. A gente conseguiu uma parceria muito bacana mesmo. Ele
também se incumbiu de auxiliar na manutenção das cadeiras de rodas.
Assim, de modo geral, era isso o que eu tinha a dizer... Ah! não, falta o
principal: o Prof. Enilson, que é o nosso diretor. (Palmas.)
Ele é o nosso diretor, nosso técnico, nosso amigo, nosso irmão. É um cara
que está sempre dando o sangue, que está sempre disposto a tudo.
sempre está disposto a tudo, não tem tempo ruim, abre mão de estar com a família,
sacrificando-a, e a tudo o que ele tem por conta do basquete. Realmente, é um
amigão mesmo. Eu sou suspeito, porque ele é meu padrinho de casamento, mas ele
é um cara fantástico e só tenho elogios a ele.
Retorno a palavra à Mesa. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Obrigado, Alan.
Quero fazer o nosso registro e depois passarei a palavra aos colegas da
Mesa. Será muito rápido.
Tomei a iniciativa de propor esta sessão solene. Quero resgatar que, em
outra oportunidade, o colega Deputado e, hoje Conselheiro do Tribunal de Contas,
Dr. Michel, teve essa iniciativa. Não sei se foi em 2013, não é isso, Enilson? Então,
não é a primeira vez que isso ocorre. S.Exa. também teve essa sensibilidade. Isso foi
mais ou menos no mesmo período.
Em 2011, comecei a ter contato, tendo em vista a longa amizade de muitos
anos com o Prof. Enilson e com o Professor Paulo, que estava presente, em função
de anos sofridos no passado que não valem a pena memorar.
Esta justa homenagem é a todo Centro de Ensino Especial nº 1 de Planaltina.
Naturalmente, à equipe de basquete, sobretudo, ao Prof. Enilson, mas eu quero
cumprimentar cada professor, cada servidor do apoio, da secretaria; o Cláudio, vicediretor, os servidores da limpeza, segurança, que dão vitalidade a esta escola que é
referência em Brasília.
Prof. Júlio, quero lhe agradecer pela recente sensibilidade demonstrada pelos
professores que deram condições, tanto no horário noturno, como no vespertino,
para dar mais vida e um melhor atendimento a esta escola. O senhor está de
parabéns, como também a Regional de Ensino na pessoa da Queti. (Palmas.)
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A questão da deficiência tem merecido destaque nas discussões da mídia nos
últimos anos.
Após a Constituição de 88 veio à tona a discussão sobre a questão do
deficiente quando foi estabelecido que o atendimento à pessoa com deficiência
deveria ocorrer, preferencialmente, na rede regular de ensino.
Há algum tempo a atenção ao deficiente se caracterizava pela segregação,
acompanhada pela consequente exclusão. Mais recentemente ganhou ênfase o
paradigma da integração no qual se buscou modificar a pessoa com necessidades
educacionais especiais, de forma que essa pudesse vir a se assemelhar o mais
possível aos demais cidadãos, para, então, poder ser inserida, integrada ao convívio
em sociedade.
A comunidade deveria oferecer às pessoas com necessidades educacionais
especiais os serviços e os recursos de que necessitassem para viabilizar as
modificações e as tornassem as mais “normais” – entre aspas – possíveis, normais
entre aspas.
Felizmente, esse paradigma não foi adiante, dando lugar hoje ao paradigma
da inclusão. Hoje, estão sendo desenvolvidos suportes e instrumentos que garantem
às pessoas com necessidades educacionais e especiais o acesso imediato a todo e
qualquer recurso da comunidade.
A inclusão social é um processo que engloba as ações junto às pessoas com
necessidades educacionais e especiais e ações junto à comunidade num processo
bilateral.
Faço essa reflexão para destacar a sensibilidade e dedicação dos educadores
do ensino especial para trabalharem com a inclusão social, nesse caso, por
intermédio do esporte.
Aqui, cabe uma rápida ponderação: o Distrito Federal é a Unidade da
Federação que tem o maior número de centros de ensinos especiais. É singular, na
política educacional pública, e por isso, com a política da inclusão, eles não foram
descartados, muito pelo contrário, hoje se busca reforçar, revitalizar, porque,
dependendo da intensidade e da gravidade dessas necessidades, os centros de
ensino especial têm, de fato, uma tarefa relevante. (Palmas.)
Entretanto, é importante resgatar o trabalho da inclusão, porque ele atende
uma outra faixa de necessidades especiais. Então, com esse conflito, temos que
aprender a conviver. Para isso, também quero registrar os meus cumprimentos à
Secretaria de Educação aqui representada pelo Prof. Júlio.
Dizer que a prática de esportes é muito importante para as pessoas de todas
as idades é chover no molhado. Já está mais do que comprovado que praticar
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esporte com regularidade traz inúmeros benefícios para a saúde física e mental dos
praticantes.
O Alan deu a nós a receita da importância disso há pouco. Além de melhorar
a qualidade de vida, para eles, facilita eles se sentirem mais integrados e mais úteis,
e mais reconhecidos por toda a comunidade.
Para as pessoas com deficiências, praticar esporte pode representar muito
mais que saúde. No aspecto social, o esporte proporciona a oportunidade de
socialização entre pessoas com e sem deficiência, além de torná-los mais
independentes no seu dia a dia. Isso sem levar em conta a percepção que a
sociedade passa a ter das pessoas com deficiências, acreditando nas inúmeras
potencialidades delas.
Porém, hoje não estamos falando de esportistas comuns. Estamos prestando
nossa homenagem a cidadãos que foram além da prática de esportes, que
quebraram barreiras, que superaram limites e tornaram-se campeões de
basquetebol.
Desde 2011, quando conheci esse trabalho, fiquei sensibilizado e busquei
apoiá-los, dentro do possível.
Quero registrar, sim, a contribuição de outros colegas parlamentares:
Deputado Joe Valle, já citado; Deputado Cláudio Abrantes; Deputado Agaciel Maia,
que fez questão de estar aqui presente, e o próprio Deputado Julio Cesar, que, ao
saber que eu vinha e sabendo desta sessão, até manifestou interesse.
Fiquei muito empolgado com a manifestação de interesse da esposa do
Governador, como a do próprio Governador. A gente sabe que são cargos que
exigem outras tarefas, mas sabemos que a nossa mensagem de sensibilizá-los
chegou.
Em 2013, ficou formalizada a existência do atendimento educacional
especializado de Educação Física para basquetebol em cadeira de rodas, passando
isso a fazer parte do projeto político-pedagógico da escola.
Neste ano ainda, a equipe passou a estampar a logomarca do BRB no
uniforme, fator essencial para o crescimento e manutenção do time.
E aqui eu quero destacar, tanto a gestão anterior do BRB, como a atual
gestão, pelo fato de o BRB patrocinar vários eventos e várias atividades esportivas, e
por ter tido a sensibilidade de incluir essa atividade no conjunto daquelas a
receberem apoio do BRB.
Quero publicamente cumprimentar, na pessoa do Márcio, representando o
Presidente Vasco, toda a equipe do BRB, que contribui e continua contribuindo para
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esse processo. Faz-se a diferença com um banco dessa envergadura. É por isso que
eu não tenho vergonha de defender o BRB, como instituição que deva ser
preservada, como banco público.
Para concluir, em 2015, o Centro de Ensino Especial nº 1 de Planaltina, em
parceria com o CETEB, – Associação dos Centros de Treinamento de Educação Física
Especial – e apoiado pelo GDF, que fez doações de cadeiras de rodas esportivas mais
competitivas e de passagens aéreas, alcançou vários resultados.
Antes de concluir, e com um puxão de orelhas da Ricarda, eu quero aqui
pedir desculpas ao Professor Ulisses, amigo pessoal, mas que por um deslize nosso,
da minha assessoria, mas sobretudo do Deputado, nós esquecemos de convidar.
Quero, aqui, Ricarda, que você leve publicamente o meu pedido de
desculpas, infelizmente, pela falha que cometemos.
(Intervenção fora do microfone.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Ah, então, está certo, é
porque, quando eu o cumprimentei, ele não falou (inaudível), mas eu senti a falta do
Ulisses e fui cobrado, pela Ricarda, que me chamou a razão, mas, pelo menos, o erro
não foi tão grande. Está aqui a representação do Professor, que, daqui a pouco, vai
poder se manifestar.
O grupo foi campeão nos jogos de Ceilândia, campeão nos Jogos Abertos do
Distrito Federal, campeão do DF, campeão da Primeira Copa BRB de Basquetebol em
Cadeiras de Rodas e campeão em Brusque, Santa Catarina, nos Jogos Centro-SulSudeste, e são o primeiro do ranking do basquetebol em cadeiras de rodas do
Distrito Federal. Tais conquistas justificam esta nossa homenagem, hoje, nesta
sessão solene.
Parabéns a todos que fazem parte dessa história: atletas, professores,
auxiliares e familiares. Continuem contando conosco, com este conjunto de
Deputados que está aqui está. Tenho a liberdade de falar em nome deles e
apresentar o nosso muito obrigado pelo privilégio de estar aqui, com vocês.
(Palmas.)
Vamos passar a palavra aos nossos colegas parlamentares, depois
passaremos a palavra ao Professor Júlio, que representa o Governador nesta sessão.
Concedo a palavra inicialmente ao Deputado Agaciel Maia.
DEPUTADO AGACIEL MAIA – Pessoal, boa tarde. Inicialmente eu gostaria de
cumprimentar os meus colegas Deputados Cláudio Abrantes e Joe Valle, que além de
colegas Deputados são conterrâneos também – acho que nós três nascemos num
raio mais ou menos de 100 quilômetros de distância entre um e outro.
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Quero parabenizar o Deputado Joe Valle pelo excelente trabalho que faz; o
Deputado Cláudio Abrantes, pelo trabalho que tem feito como Parlamentar, por ser
nativo aqui da cidade, se esforçar muito por Planaltina, cobrar muito por melhorias
na qualidade de vida dessa população.
Quero também cumprimentar o nosso Júlio Menegotto, Diretor
Administrativo da Novacap, que tem ajudado a cidade também, por meio do seu
órgão; o nosso Humberto Moraes, Assessor da Subsecretaria de Esporte; o Sr.
Márcio Hipólito, Superintendente de Governo do BRB. Quero cumprimentar o Sr. Júlio
Gregório, nosso Secretário de Estado de Educação, homem que tem feito um
excelente trabalho; é do ramo, foi professor muitos anos, tem toda uma história
dentro da Fundação.
Torço para que você, Júlio, faça um excelente trabalho. É uma grande
esperança que a área de educação tem.
Quero cumprimentar a Sra. Queti Diettrich, coordenadora da Regional de
Ensino – tenho recebido informações sobre o excelente trabalho que você tem feito
aqui –; o nosso professor, Deputado Wasny de Roure, principalmente pela
sensibilidade, pela experiência.
Dizem que o homem é o resultado das suas experiências. Por isso que o
Deputado Wasny de Roure é o professor de todos os Deputados. Eu tenho a grande
satisfação de estar sempre colado, como se diz na gíria, a S.Exa. Eu fui Presidente da
Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, S.Exa. foi comigo; depois, S.Exa. foi
para a Presidência da Câmara Legislativa do Distrito Federal, eu fui para a VicePresidência; agora eu voltei para a Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, e
S.Exa. está lá novamente. Acho que nós estamos meio irmanados, Deputado Wasny
de Roure, e eu tenho aprendido muito com V.Exa.
Quero, ainda, cumprimentar o Salgueiro. Coube a mim indicar o
administrador desta cidade. Apesar de não viver diretamente aqui, frequento
Planaltina desde 1975 – portanto, há quarenta anos. Conheço, vi esta cidade crescer.
Quando da oportunidade, Deputado Wasny de Roure, eu reuni um grupo
com pessoas que eu conhecia aqui e perguntei quem seria o melhor administrador
para a cidade. Eu não ia indicar um amigo, não ia indicar ninguém do gabinete, ia
indicar uma pessoa que realmente conhecesse e fosse motivado a fazer um trabalho
aqui.
Porque para o administrador é assim: se você fizer um bom trabalho, se você
se esforçar, você pode andar de cabeça erguida na cidade; se você não fizer esse
trabalho, você tem que se esconder ou mudar de cidade depois.
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Eu falei para o Salgueiro o seguinte: “O sonho de todos nós que nascemos
na cidade é um dia ser o seu prefeito. Você tem essa oportunidade. Então, não a
desperdice, não deixe essa oportunidade passar, se dedique, trabalhe bastante, seja
humilde. A humildade é a coisa mais importante do ser humano. Ouça a população,
não se esconda em gabinete”.
Então, quero parabenizar você, Salgueiro, porque onde eu tenho chegado as
pessoas têm falado muito bem de você. Até o nosso diretor, Enilson, fez questão de
me mostrar as melhorias que foram feitas – e o nosso secretário não puxou a nossa
orelha por que foi feita uma extensão para melhorar as condições de trabalho aqui
do time de basquete.
Eu quero dizer, em nome do Alan e desse time de basquete, que mais
importante do que uma solenidade oficial da Câmara Legislativa hoje aqui, onde se
coloca à disposição toda essa estrutura, escola, o pessoal – como disse o Deputado
Wasny de Roure – importante, os professores, terceirizados que merecem todo o
nosso respeito, essa solenidade tem um significado muito maior do que mais uma
solenidade em homenagem a um grupo que é importante. Ela nos deixa duas lições
fundamentais para a nossa vida.
A primeira é a de motivação. Nós que reclamamos tanto da vida, e, por
qualquer problema, nós ficamos chorosos, ao assistirmos à superação de um time de
basquete como esse, todos os problemas que nós achamos grandes passam a ser
pequenos. Eles nos dão uma lição de que nós precisamos estar motivados e
incentivados a viver. Esta é a grande lição que esse time de basquete nos dá, no
plano pessoal.
Outra lição que vocês estão dando para nós – Deputados, Secretários e
todas as autoridades que estão nesta Mesa – é a de união. Vocês são campeões
porque são unidos.
O que eu quero conclamar a vocês que estão presentes nesta solenidade e
aos Deputados é que nos unamos por Planaltina. Nós temos todas as condições de
fazer um excelente trabalho aqui em Planaltina. Temos um administrador que é da
cidade. Nós temos os Deputados Wasny de Roure, Joe Valle e Cláudio Abrantes, que
torcem pela cidade. Hoje nós temos o Presidente da Comissão de Economia,
Orçamento e Finanças, que é responsável pela cidade. Nós temos aqui hoje o
Secretário de Educação. Então, que somemos forças e nos unamos para transformar
Planaltina, que está tendo esta oportunidade de crescer. Que a gente possa melhorar
a qualidade de vida de vocês.
Então, encerrando, eu quero dizer isto: desta solenidade, há duas lições.
Uma de motivação, de não desanimar, de acreditar. Ver que, ao assistir a um time
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de basquete desse campeão, os nossos problemas pessoais passam a ser todos
pequenos.
Conclamo toda a classe política e administrativa, secretários de governo,
administradores, deputados distritais, deputados federais, senadores e o próprio
governador, que demonstra um grande carinho por esta cidade, para que todos nós
possamos nos unir para transformar esta cidade numa das melhores do Distrito
Federal.
Muito obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Agradeço ao Deputado
Agaciel Maia.
Concedo a palavra ao Deputado Cláudio Abrantes, filho da cidade e amigo.
DEPUTADO CLÁUDIO ABRANTES – Bem, boa tarde para todas e todos.
Começo fazendo uma saudação especial ao meu amigo Deputado Wasny de
Roure. Faço minhas as palavras do Deputado Agaciel Maia, que o Deputado Wasny
de Roure realmente é um mestre, um professor da boa política. O bom de o Wasny
ser professor é que ele ensina coisas boas. Então, quero aqui fazer essa referência
especial a S.Exa.
Quero aqui também cumprimentar os meus companheiros de Parlamento,
Deputado Agaciel Maia e Deputado Joe Valle, que são dois Deputados diferenciados
no trabalho, na competência, no engajamento.
O Deputado Joe Valle agora está com a missão de conduzir uma pasta tão
importante do Distrito Federal, que tem um monte de outras pastas dentro. Então
são funções múltiplas.
Quero cumprimentar também os participantes da Mesa.
O Secretário Júlio Gregório tem feito um esforço tremendo à frente da
educação. Nós sabemos que é uma pasta muito complexa. É preciso ter dedicação e
competência muito grande, e ele tem feito dessa forma.
Ainda no campo da educação, quero saudar a Queti Diettrich, Coordenadora
Regional de Ensino.
Saúdo o Pastor Ramalho, uma pessoa que aqui, na cidade, dispensa
comentários pelo trabalho que tem feito à frente do Centro de Recuperação Deus
Proverá; o Júlio Menegotto, que aqui representa a Novacap, é Diretor Administrativo
da Novacap; o Márcio Hipólito, Superintendente de Governo do BRB – às vezes, as
pessoas têm alguma diferença com o BRB, mas o BRB é o banco do Distrito Federal
e, portanto, é patrimônio do Distrito Federal. Lógico, a gente pode ter uma
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diferença, uma crítica ou outra, mas a gente tem que valorizá-lo. São poucos os
estados que ainda mantêm uma instituição desse porte, e isso propicia ações como a
de patrocínio da equipe de basquete dos cadeirantes. Então, muito obrigado pela
presença.
Saúdo o Salgueiro, que é um amigo e colega de profissão, está aposentado
da polícia civil, mas ainda mantemos essa boa relação; a Ricarda, que aqui
representa a pasta de esportes – eu acredito que ela, como atleta de alto nível que
foi, deve estar muito feliz com o rendimento do nosso time de basquete –; o Enilson,
que realmente é um guerreiro, um cara para quem a gente tem que tirar o chapéu
todos os dias; e o Alan, que é o capitão dessa equipe maravilhosa, na pessoa de
quem a gente estende os parabéns a todos vocês.
Eu penso que as pessoas, às vezes, se encantam por Planaltina por conta de
suas belezas, por conta de toda a história que esta cidade tem. A gente pensa que a
cidade vai fazer 157 anos, mas há um grupo de historiadores que diz que a gente vai
fazer duzentos e tantos. É uma cidade que tem um patrimônio sensacional do ponto
de vista ambiental, como a reserva de Águas Emendadas; que tem um patrimônio
histórico, igrejinha, museu, e está incrustada na história de Brasília. Dizem que a
Candangolândia é a cidade-mãe. Então Planaltina é a cidade-avó, porque já estava
aqui bem antes.
Muitos, às vezes, se surpreendem com o que sai de Planaltina em todos os
campos, seja na cultura... Nós temos aqui – vou puxar sardinha para o meu lado – o
maior espetáculo teatral ao ar livre do mundo, que é a encenação da Paixão de
Cristo no Morro da Capelinha, que já acontece há 43 anos. Eu tenho uma ligação
muito forte, todos sabem, com o grupo. Temos aqui inúmeros desportistas que
surgiram e foram inclusive campeões mundiais de futebol, como é o caso do Lúcio,
fora vários outros atletas que estão espalhados em outras grandes equipes do País.
Quando a gente vê o sucesso desta equipe, a gente sabe que é porque é um lugar
de superação, é um lugar onde as pessoas, quando abraçam uma causa, abraçam-na
com força e dedicação e os frutos vêm. O sucesso de vocês enche Planaltina e o
Distrito Federal de orgulho e, ao mesmo tempo, impõe a todos aqueles que podem
contribuir de alguma maneira a fazer com que Planaltina continue no alto e forte,
seja no basquete, seja na cultura, seja na educação.
Quero saudar o Prof. PC, que faz um trabalho extraordinário à frente do CEP
Saúde, uma referência em ensino técnico no Distrito Federal e no Brasil. Como diz o
ditado popular, não podemos deixar a peteca cair. Todos nós aqui temos os nossos
afazeres, os nossos trabalhos e hoje estamos em uma sessão solene. Quero
parabenizar o Deputado Wasny de Roure por esta sessão, porque S.Exa. realmente
tem a sensibilidade de reconhecer e fazer momentos como este. O Deputado Wasny
de Roure, como todos os outros da Mesa, vai procurar alguma maneira de não deixar
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que este momento seja único, que este momento se encerre nele mesmo, que as
pessoas recebam a homenagem e que as dificuldades, que nós sabemos que são
muitas, continuem. É extremamente importante que a gente busque alguma maneira
de ajudar.
Nós ouvimos falar muito das necessidades da escola. Quando falamos que o
Enilson é um batalhador, é um guerreiro, não é da boca para fora, porque,
realmente, o dia a dia de uma escola pública é difícil. Agora há pouco eu estava
visitando o CIL de Sobradinho. Daqui a pouco já temos um compromisso com a
Flávia para o CIL de Planaltina. O dia a dia das escolas públicas é difícil.
Eu não vou me alongar muito e peço até desculpas por isso. Estou me
recuperando de uma virose e não estou conseguindo falar muito, mas é até bom não
falar muito e tentar fazer mais. Queremos deixar o nosso compromisso com toda
essa instituição, com toda a criação que Planaltina se propõe a fazer e faz, em
especial com a equipe e com o Centro de Ensino Especial. Não é definitivo, não é
tudo, mas nós temos recursos – o Deputado Agaciel, Presidente da Comissão,
acabou de falar. E anualmente os Deputados podem fazer emendas ao orçamento.
Não é certeza que as coisas aconteçam, mas é o primeiro passo.
Então, nós tivemos a oportunidade de colocar recursos – a Regional de Ensino
sabe, o próprio Secretário Júlio sabe – para a cobertura de quadras em Planaltina.
Quero deixar aqui disponível recurso destinado para a cobertura de quadra do Centro
de Ensino Especial. Nós vamos colocar esse recurso. (Palmas.)
Como eu disse, obviamente este é o primeiro passo. É até bom que a gente
esteja aqui, nesta sessão, com tantas autoridades, com a Regional de Ensino, a
Secretaria de Educação, a Novacap, porque a emenda é o primeiro passo, a
destinação do recurso, mas nós temos que fazer o projeto e garantir a execução.
Seria muito interessante se o Governador tivesse vindo também – não é, Joe?
Para que S.Exa. – tenho certeza – dissesse: “Nós vamos executar essa emenda”.
Então, isso é importante, não é favor, isso é merecimento, não é por dó, nem
piedade; pelo contrário, é um reconhecimento de todo o esforço dos profissionais
que já foram citados e dos frutos que Planaltina produz e que o Centro de Ensino
Especial produz, esse fruto maravilhoso que está aqui, esse time de basquete
campeão.
Muito obrigado e boa tarde. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Deputado
Cláudio Abrantes. É notório o seu compromisso com esta cidade, todos sabemos.
Quero registrar a presença da Prof.ª Flávia, Diretora do Centro de Línguas de
Planaltina; do Sr. Johnny Lopes Damasceno, Vice-Presidente da Comissão de Direitos
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Sociais da OAB de Planaltina; do Sr. Rodrigo Otávio, Presidente da Comissão de
Direitos Sociais da OAB, secção Planaltina.
Trago a mensagem do Deputado Bispo Renato Andrade, cumprimentando a
todos e justificando a sua ausência.
Quero registrar a presença, entre nós, do Sr. Raimundo Fernandes, homem
de grande desafio e criador do Projeto Acqua Cerrado, um projeto de lazer em
Planaltina. (Palmas.)
Concedo a palavra ao Secretário de Estado de Educação, Prof. Júlio Gregório,
representando neste evento o Sr. Governador Rodrigo Rollemberg.
SR. JULIO GREGÓRIO – Boa tarde a todos e a todas. Na pessoa do Deputado
Wasny de Roure, eu cumprimento o Secretário, Deputado Joe Valle, o Deputado
Cláudio Abrantes, o Deputado Agaciel Maia e todos os componentes da Mesa. A
Ricarda, que tem uma presença diferenciada, pela história dela ligada ao esporte; o
diretor da escola, o administrador regional, que me recepcionou dizendo que foi meu
aluno. Então, vai ser um bom administrador, porque teve bom professor. (Risos.)
Ao entrar aqui, recepcionado pela Profa. Queti, tive o privilégio de encontrar
um velho amigo, este que criou esse centro de ensino especial, Prof. Mário, que está
lá no fundo. (Palmas.) Ele transformou uma escola classe, que era um centro de
ensino fundamental, não é prof. Mário, nesse centro. Quero convidar, especialmente,
os nossos campeões de basquete. Fiquei muito satisfeito e talvez nem ele tenha
dimensionado isso, quando ele nos contou a história dele. O Alan nos disse que
quem o abordou no campo de futebol levou a sua bicicleta, mas não levou a sua
determinação, a sua vontade de viver e de vencer como ele está vencendo, a sua
vontade de se aproximar de todas as pessoas e fazer aquela coisa maravilhosa que
ele não faz só para ele. Quando esse grupo se reúne e demonstra que vencer na
diversidade, que, às vezes, nos é imposta, representa uma vitória muito maior.
Quando nós estamos trabalhando, como vejo o Prof. Enilson e tantos aqui
trabalhando em situações e condições muito adversas e obtemos vitórias diárias
sobre essa adversidade, essas vitórias têm um significado muito grande. Quero
cumprimentar as pessoas todas que por aqui batalham. Vejo aqui a Arabela, a Ana
Cristina, a Ana Beatriz, que são pessoas muito ligadas ao centro de ensino especial
que, contrariamente, na minha concepção, em nome de uma inclusão total, houve
alguma manifestação contra o centro de ensino especial, porque as pessoas não têm
dimensão do valor e do que representa um centro de ensino especial, inclusive na
inclusão nos dois sentidos.
Então, quero cumprimentar o diretor, o vice-diretor e os professores pela
dificuldade que lutamos. Corro risco, porque para mim é mais arriscado do que para
o Governador, de prometer que essa quadra vai ser coberta custe o que custar, nem
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que eu tenha de correr lá e pedir dinheiro para o Deputado Agaciel Maia, mas nós
vamos fazer a cobertura dessa quadra, para a moçada do basquete e para todo
mundo da escola e da cidade.
Muito obrigado. Em nome do Governador, eu quero agradecer esse convite
para estar aqui, mais uma vez, em Planaltina. Esta semana, é a segunda vez que eu
venho a Planaltina; eu tive o prazer de visitar a escola do Prof. Paulo, no lançamento
dos cursos profissionais de técnico em enfermagem, técnico em análises clínicas,
cursos do Pronatec, um programa maravilhoso de formação profissional que nós
estamos desenvolvendo.
Um grande abraço a todos e muito obrigado, de coração, pelo convite e pela
oportunidade de estar aqui. Em nome do Governador, eu quero dizer que estamos à
disposição da comunidade.
Muito obrigado. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Prof. Júlio.
Só isso já valeu a nossa sessão solene aqui, graças a esta turma.
Concedo a palavra ao meu querido Deputado Joe Valle, pessoa a quem eu
tenho enorme apreço, a amizade é grande, pela sua determinação com a coisa
pública e pelo seu compromisso com a cidade.
DEPUTADO JOE VALLE – Muito obrigado, Deputado Wasny de Roure, olha
que coisa bacana, o Cláudio já botou o dinheiro, o Secretário Júlio falou: “Está
fechado”. A importância de a gente se juntar. Nós estamos em um momento
importante, o Deputado Wasny de Roure faz uma solenidade e traz aqui todas essas
autoridades para fazer uma homenagem justa, mais do que justa para as pessoas
que, com muita determinação, apesar de tudo que enfrentam, conseguem esse
sucesso total. Eu já vi essa rapaziada jogando e é brincadeira. É superação em todos
os momentos. Significa que dá para fazer. E a gente está em um momento de dividir
as autorias e as realizações. Nós estamos em um momento de coautoria, a lógica é
estarmos juntos, fazermos juntos, porque, senão, não há função estarmos onde
estamos. Viu P. Ramalho, isso que o senhor faz, essa entrega, essa doação, conheço
a sua obra maravilhosa. Sou admirador dela. É isso mesmo. Não existe passagem
neste campo terreno, se não for de doação e de entrega, porque nós não levamos
nada. Nós levamos o que nós ajudamos.
Eu tenho conversado muito com o meu guru, Deputado Wasny de Roure,
que está aqui ao lado de uma pessoa extremamente competente, que é o Deputado
Agaciel Maia, que tem feito um trabalho realmente importante na Câmara Legislativa
do Distrito Federal. Quero agradecer pelo trabalho que tem feito, pela forma que
você tem tratado, pelo nível de lealdade e companheirismo que o senhor tem com
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seus colegas. E, hoje, tendo condições de ajudar todas essas pessoas. Então, essa
lógica de trabalharmos juntos para realizarmos mais é o que estamos fazendo aqui.
E eu queria dizer que estamos fazendo um esforço. Há uma rede conectada
para ajudar essas pessoas. É simbólico. Então, nós fomos lá na Poupex, conseguimos
um pouquinho de recurso. Por meio de rede de relacionamento, conseguimos um
pouquinho de recurso. Mas não basta, viu, Enilson? Enilson é um campeão, um herói
bacana, apaixonado. As pessoas que são apaixonadas pelo que fazem, elas
conseguem realização. Não tem saída. A gente tem que se apaixonar pelo que faz,
porque aí a coisa sai, mesmo com todas as dificuldades.
Então, Enilson, eu queria falar-lhe – e o meu conterrâneo e o Deputado
Wasny de Roure, que é meu guru lá na Câmara – que eu tenho certeza absoluta de
que eles vão, junto com o Deputado Cláudio Abrantes, no próximo dia 19 – dia 19 é
o dia de pagamento da Câmara –, vamos passar uma listinha, pedindo a contribuição
de R$ 500,00 reais para cada Deputado. Já conseguiremos doze mil! Dia 20, porque
daí é certo. Dia 20 do mês que vem, já casamos com R$ 500,00 reais de cada
Deputado. Enilson, estamos esperando você lá na Câmara. Já temos quatro
garantidos aqui. Então, já são dois mil. E, como são 24 Deputados, e eu estou hoje
como Secretário, são 25. São 25 vezes 500. Está certo? Grava aí. Vamos fazer uma
lista. Logicamente é contribuição voluntária. É do nosso salário mesmo. No dia 20,
do mês que vem, vamos fazer uma lista. O Enilson irá fazer e os Deputados que
estão na Câmara, o nosso Presidente da Comissão de Economia, Orçamento e
Finanças, Deputado Agaciel Maia; o nosso guru, Deputado Wasny de Roure e
Deputado Cláudio Abrantes, que é uma grande aquisição para Planaltina...
O Deputado Cláudio Abrantes ter assumido a cadeira de Deputado é um
ganho para Planaltina. Nunca se tem unanimidade, porque a unanimidade é sempre
burra, mas ter um representante é sempre importante. Então, temos aqui a
importância de isso acontecer.
E também estamos pedindo isso ao nosso companheiro do BRB, o Márcio,
que está aqui. Há um projeto bacana de patrocínio no BRB. E o pessoal é tão bacana
que já colocou BRB na camisa, na frente. Ele já vai levando o nome do BRB para
todo lado. Veja lá, Márcio, com muito carinho aquele projeto, porque a equipe
merece. Todos os meninos presentes aqui merecem essa ajuda. Eu sei que o BRB
tem condição de dar essa força. O Vasco se comprometeu. O Governador se
comprometeu com isso. Podemos construir nessa dimensão e nesse sentido.
O nosso administrador é o camarada que levou e leva a sério esse pessoal
que leva a sério essa força que ele dá. É uma pessoa dedicada, bacana, que está
aqui fazendo um trabalho, em Planaltina, e que se doa também. Eu vi, junto com
ele, todo o trabalho que faz, com dedicação, de estar junto.
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Quando você é um administrador, gente, e quem já foi sabe, é uma
dificuldade enorme, porque há muito demanda, o povo bate à porta mesmo da
prefeitura, e o recurso é muito pouco. O cabra tem que se desdobrar e isso é todo
dia.
Tenho certeza de que você passa apertado para dormir, não passa? Nós
queremos ajudar; todo mundo quer ajudar, mas não conseguimos.
Sobre a questão da emenda, como o Cláudio já colocou e já teve o ok do
Prof. Júlio, que tem feito um grande trabalho à frente da Secretaria de Educação e é
um professor que conhece, a temos que estar juntos. Nós mesmos já trabalhamos
em emendas que não conseguimos executar. Vai passando o tempo... Nós
apresentamos. Boa vontade nós temos. Destinamos as emendas, mas quando elas
chegam a esse liquidificador do Executivo, que tem a vontade do secretário, mas, às
vezes, lá na máquina do meio não roda. Então, temos que estar juntos.
Quanto a cobrar, não estamos fazendo nenhum favor para vocês. Nós
estamos trabalhando os direitos de vocês, os direitos constitucionais de vocês. Está
certo? (Palmas.)
Estamos aqui cumprindo obrigação, uma boa obrigação.
Fico muito feliz quando conseguimos... Já conversei muito com o Deputado
Wasny de Roure, com os demais Deputados que estão nesta Mesa e com todas as
autoridades que estão aqui e têm este pensamento: a grande realização de um
gestor público é fazer, é ver na ponta, não é, Deputado Wasny de Roure? É, por
exemplo, como o Deputado Cláudio Abrantes apresentou a emenda, ver a quadra
coberta.
Tenho certeza de que o Prof. Júlio, quando chega a uma escola e vê uma
obra que ele falou que ia fazer feita, a realização do coração mesmo. É uma delícia
ver isso. Isso dá energia para nós continuarmos nessa vida de representação, que é
uma vida de sofrimento. Quando você a faz de forma séria, ela é doação e entrega
em todos os momentos. Você ser político, ser Deputado, quando se é um cabra sério
de verdade, isso é doação e entrega, porque você nunca agrada a todo mundo. Tem
que ter essa vontade, essa paixão de ajudar as pessoas.
Estou muito feliz porque estou aqui acompanhado de três Deputados de
excelente qualidade.
Contem com a gente. Cobrem da gente, em todos os momentos, porque,
quando a pessoa se coloca para ser Deputado, é para isso. Eu não tenho problema
algum em ser cobrado, porque a gente tem vontade de fazer.
A quadra será coberta e daí a importância deste evento: porque as pessoas
vêm e se comprometem.
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O BRB vai estudar seriamente a proposta. Tenho certeza absoluta disso,
porque são pessoas de bem.
E a lista dos Deputados sai dia 20 do mês que vem.
Obrigado e um abraço.
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Convido o representante do
BRB, Superintendente de Governo, Sr. Márcio Hipólito, para nos trazer motivação, a
exemplo do Deputado Joe Valle.
SR. MÁRCIO HIPÓLITO – Boa tarde.
Agradeço, em nome do Presidente Vasco, o convite feito ao Banco para estar
presente a este evento.
É uma honra compor a Mesa numa solenidade de grande envergadura.
Falarei, breve, um pouco de mim, para verem o que isso significa, para mim,
também como cidadão de Brasília.
Eu cheguei aqui, em 72, e parte do que sou hoje está aqui, numa escola
como esta. Muitos anos, estudei em escola pública e, se eu cheguei aqui, devo isso
ao Estado. Devo ao Distrito Federal o que sou hoje, porque a minha base escolar foi
em escola pública e, agora já faço parte da equipe de Governo do BRB há
praticamente 20 anos.
Estudei em escola-parque e joguei basquete com vocês. Não sou tão bom,
claro, mas eu fui jogador de basquete da escola–parque pelo Distrito Federal. Então,
tem um significado especial.
Quando cheguei aqui, praticamente, fiz uma volta olímpica, na escola, só
para rememorar os meus anos de escola pública, de Escola Parque, que ficaram
cravados, como uma boa lembrança, como um conhecimento que não vai embora.
Em primeiro lugar, quero parabenizar os atletas, que superaram todas as
expectativas. Tiveram um investimento, cujo retorno é para a cidadania, é para o
esporte; para a educação – porque educação e esporte estão interligados: uma coisa
leva a outra. O Estado, na figura do Professor Júlio, tem enfrentando algumas
batalhas para fazer com que a educação vá mais à frente. É um momento muito
importante. O BRB tem buscado apoiar o esporte do Distrito Federal, porque sabe
que é um dos caminhos para a cidadania.
Sem me alongar demais, eu queria parabenizar o corpo docente e todo
mundo do Centro de Ensino Especial que estão envolvidos nesse projeto; os
Deputados aqui presentes, que estão envolvidos e buscando o apoio, dentro do
Governo, e em todas as instâncias. É essa união, como disse o Deputado Joe Valle,
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que vai levar a esse desenvolvimento. É isso. É o BRB. É a Secretaria de Educação. É
a Câmara Legislativa. São outras Secretarias. É a Novacap, envolvida com as obras.
É a Terracap, envolvida com os terrenos onde são construídas as escolas.
Tudo isso junto é que leva o Estado a algum lugar. Só frisando: o BRB, não
só como patrocinador, faz parte do Estado, é uma engrenagem do Governo do
Distrito Federal. A honra de patrocinar um esporte é uma oportunidade única de
estar presente também nisso. Não só pelo retorno de imagem, mas principalmente
por estar contribuindo para o desenvolvimento do Distrito Federal.
Muito obrigado pelo evento e pela participação. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Márcio.
Leve os nossos agradecimentos ao Presidente do Banco. Creio que posso falar, em
nome do Diretor da escola e coordenador do time, o Alan, porque eles têm grandes
expectativas da renovação, neste ano, do programa de apoio à continuidade desse
projeto.
Quero passar a palavra ao Sr. Administrador de Planaltina Vicente Salgado,
que é o representante local do Governo do Distrito Federal.
SR. VICENTE SALGADO – Boa tarde a todos e a todas.
Inicialmente, quero cumprimentar todas as autoridades da Mesa, na pessoa
do Deputado Distrital Wasny de Roure.
Quero agradecer também ao meu amigo pessoal, Deputado Distrital Agaciel
Maia, que me indicou para representar junto à Administração Regional de Planaltina.
Quero agradecer também ao meu amigo Enilson. Sinto-me muito honrado de
estar aqui, Enilson, porque fazer uma sessão solene, dentro de uma escola, é muito
gratificante, até porque todas as mulheres da minha família foram professoras.
Minha avó foi professora em Planaltina; posteriormente foi Juíza de Direito aqui, no
Tribunal. A minha mãe também foi professora aqui, posteriormente foi auditora
fiscal; e atualmente a minha esposa é professora ali no Setor Arapoanga, há dezoito
anos.
Então, Enilson, a minha mãe já dizia todos os dias que a escola é onde
nascem a dignidade e a cidadania de cada um de nós. Sinto-me muito bem, e o
senhor pode contar com essa parceria, Enilson e toda a comunidade de Planaltina,
que nós estaremos à disposição da Administração Regional de Planaltina, de todos os
senhores e senhoras e também de todas as escolas.
No mês de novembro, com o apoio do Deputado Agaciel Maia, com todas as
secretarias de Governo de Brasília e também graças ao convênio que nós fizemos
com o Exército brasileiro, nós reformamos totalmente uma escola, a Dona América.
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Está aqui o João, que é o diretor da nossa escola. Um abraço, João!
Portanto, a Administração Regional de Planaltina, em convênio com o
Governo do Distrito Federal e com o Exército brasileiro, reformou totalmente a
escola, inclusive a maioria das salas de aula tem ar-condicionado hoje.
Estamos dando continuidade a esse processo aqui nesta escola, assim como
em outras. A próxima parceria ocorrerá lá no Setor Arapoanga.
Você também está com sorte, viu, Enilson? Porque hoje dois Deputados
ofereceram emendas para fazer a cobertura aqui da escola. O Deputado Agaciel Maia
disponibilizou já, de pronto, dinheiro para que nós possamos fazer essa cobertura,
assim como o meu amigo Deputado Cláudio Abrantes, que é meu amigo também de
Polícia Civil, onde eu trabalhei por mais de quinze anos, ali na 16ª DP.
Eu quero dizer para você, Enilson, e para toda a comunidade aqui de
Planaltina, que a Administração, por determinação do Deputado Agaciel Maia,
deixará as portas abertas 24 horas por dia. Então, as portas da Administração
Regional estarão sempre abertas a todos da comunidade e também a todas as
escolas.
Para finalizar essa parceria e para finalizar essa conversa, Enilson, nós, com
a emenda do Deputado Agaciel Maia, ligamos uma escola a outra lá no Setor
Arapoanga, por meio de uma calçada que ligou o colégio Dona América à Escola
Classe nº 2, lá da Georgina. Vamos dar continuidade a isso, auxiliando todas as
escolas aqui de Planaltina.
Quero agradecer a duas pessoas que compõem a Mesa. Primeiro ao Prof.
Júlio, que me ensinou Química em 1978, 1979 e 1980, a quem agradeço – o meu
sonho era estudar em uma faculdade pública, onde fiz duas graduações. E eu não
poderia deixar de agradecer ao Diretor Administrativo da Novacap, o engenheiro
agrônomo, meu amigo Júlio Menegotto.
Quero lhe dizer, Júlio, que você tem ajudado muito Planaltina. O Deputado
Agaciel Maia tem nos dito para colar em você, para ajudar Planaltina. Então, Júlio,
em nome do Deputado Agaciel Maia, em nome da Administração Regional de
Planaltina, eu quero agradecer pela ajuda incansável que você vem nos dando.
Muito obrigado, gente. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Eu vou seguir a
recomendação do Salgueiro. Antes de começar esta sessão, alguém já me falou que
o Júlio resolve um bocado de coisas! Já vou mudar, não vou mais procurar o
Hermes, vou procurar você! (Risos.)
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Pessoal, nós já estamos caminhando para o encerramento, mas eu gostaria
de registrar a presença do Prof. Mauro Dumont, diretor do Centro de Ensino Especial
nº 1 de Brasília, representando todos os diretores de centros de ensino; do Prof.
Júnior, representando o Prof. Ulisses, do Ceteb; da Arabela Nóbrega, conselheira
escolar do Centro de Ensino nº 1 de Brasília.
Com a palavra a Sra. Queti Diettrich, coordenadora da Regional de Ensino,
que ajuda a coordenar os acontecimentos nas nossas escolas.
SRA. QUETI DIETTRICH – Boa tarde a todos.
Hoje é um dia especialmente feliz para a gente da área de educação.
Eu gostaria de agradecer a todos que compõem esta Mesa e a todos os que
colaboraram para que a gente conseguisse começar este ano letivo de forma um
pouco menos sofrida. A gente sabe que as demandas, às vezes, não são fáceis de
serem cumpridas, mas muitas pessoas nesse cenário nos ajudaram, viu, Deputado
Wasny de Roure?
Agradeço primeiramente ao meu chefe, Prof. Júlio Gregório, que confia na
gente, sabe do trabalho que a gente faz e tem uma ligação direta com a gente, seja
por Whatsapp, por telefone, e não tem hora. Então, sempre a gente está, durante o
dia, verificando as demandas de que precisamos.
Agradeço também ao Salgueiro pelo trabalho que tem feito, ajudando a
gente para o início do ano letivo, para a gente conseguir fazer com que as escolas
funcionem, principalmente quando se fala da participação da Novacap em roçadas e
outras coisas mais.
Agradeço também pelo trabalho que o senhor tem feito na cidade, Pastor
Ramalho, e por uma série de coisas que a gente vem fazendo para não deixar a
educação assim tão carente.
Eu queria dizer também que fiz uma retrospectiva do que é esse grupo aqui
de cadeirantes.
Em 2006 começou esse grupo, nas ruas, jogando nas quadras que tínhamos
na cidade. Depois, em 2011, ele passou para o Centro de Ensino Especial como um
projeto complementar. Em 2016, a gente conseguiu que a Secretaria de Estado de
Educação autorizasse realmente que o projeto fosse autorizado e regulamentado.
Então, não medimos esforços para que tivéssemos isto, todos os professores no
início do ano.
Quero dizer para vocês que temos hoje 109 professores aqui, neste
estabelecimento, com 119 atendimentos das mais diversas modalidades. Então hoje
não falta professor aqui para esse início de ano letivo.
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Quero dizer especialmente para o grupo de cadeirantes, do qual eu sinto
muito orgulho – tenho três alunos aqui que são desse grupo e fico muito feliz por
isso – que vocês vão ter o atendimento agora da coordenação regional. Porque
agora é um projeto regulamentado, vocês vão ter coordenação de Educação Física e
dois professores, Cirlene e Tomás, que vão tomar conta de vocês.
Esse projeto agora faz parte da Secretaria de Estado da Educação, está
regulamentado, não é mais um projeto complementar e não é mais, também, um
projeto qualquer que vai acontecer em qualquer outro lugar.
Quero aproveitar a oportunidade também, já que temos muitas autoridades
aqui, e fazer um pedido: precisamos do nosso complexo poliesportivo, porque
Planaltina merece. Nós precisamos. E, como a gente está vendo que todo mundo
está colaborando, acho que a gente também tem que brigar este ano por isso. É
uma questão de honra, viu, que a gente tenha esse complexo aqui. Está bom?
Outra coisa que eu queria falar, que está fora um pouquinho do contexto,
mas faz parte da educação, é que temos a honra de dizer que esta semana nós
ganhamos uma escola superior de magistério, que era uma briga antiga também, e
formaremos... Depois disso, estará acontecendo lá na escola paroquial. Em agosto
começará o funcionamento e teremos sessenta vagas para que formemos
professores com muita capacidade de atender os nossos alunos. Para nós isso é uma
honra.
Eu agradeço ao secretário por esse apoio também e por ter nos incumbido
de cuidar desse projeto.
Era o que eu tinha a dizer.
Agradeço a todos que fazem parte desta Mesa e aos nobres Deputados que
colocam as suas emendas. Nós temos muito o que fazer por esta cidade. Peço ajuda
a vocês. Obrigada. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Esta semana eu estive com
o Governador Rollemberg, mais especificamente na manhã do dia de ontem, num
evento na Capes, e nós destacamos para ele, Prof. Júlio, esse importante projeto,
sobre o qual há pouco conversava com o senhor, que é a Funap. É um projeto que
vem fortalecer a educação de ensino superior com que fico muito feliz, Queti, e que
tem tido uma contribuição singular do Deputado Cláudio Abrantes. Nós, inclusive,
hoje pela manhã, estávamos reunidos com o Prof. Murah, que é o mentor dessa
reformulação de um modelo de ensino superior vinculado ao sistema público no
Distrito Federal. Eu estou bastante esperançoso.
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Também quero fazer referência aqui, Prof. Júlio, vendo a Profa. Flávia, à sua
garra na ampliação que houve das novas unidades dos centros de línguas no Distrito
Federal.
No final de 2014 foram criados três centros. O senhor assumiu em 2015 o
novo governo, o senhor honrou, deu desdobramento e agora, no início deste ano, o
senhor já, por atos do Governo do Distrito Federal, criou a unidade no Núcleo
Bandeirante, em São Sebastião e no Paranoá. Deve acontecer, nos próximos dias,
em Samambaia.
E essa semana houve uma reportagem muito importante, que foi a abertura
das escolas para a sociedade fora da rede pública. Portanto, é importante destacar
esse avanço que está representando.
Então, Cláudio, nessas duas áreas.
Essa semana saiu, inclusive, o edital publicado da seleção para o curso de
pedagogia. Então, isso demonstra que o projeto educacional não pode simplesmente
falar dos problemas pretéritos. Temos que falar dos problemas que virão no futuro,
diante de uma geração que merece toda atenção. Eu não quero fazer outro discurso
porque já falei.
Passo a palavra à Subsecretária Adjunta de Esportes, Sra. Ricarda Lima, aqui
representando a Primeira-Dama, Sra. Márcia Rollemberg.
SRA. RICARDA LIMA – Boa tarde a todos. Eu queria cumprimentar o
Deputado Wasny de Roure e agradecer pelo convite. Cumprimento a todos na
pessoa do nosso atletinha campeão Andrei. Lindinho! Palmas para este atletinha
lindo! (Palmas.)
Eu, como mãe de um atletinha, fico muito emocionada.
Agradeço o convite, Deputado Wasny de Roure.
Depois de muitos professores terem falado aqui, eu vou ser muito breve.
Eu não poderia deixar de agradecer, porque há pouco tempo nos juntamos e
hoje somos Secretaria de Esporte, Turismo e Lazer. Tivemos o privilégio de
trabalhar, por quatro meses, com o professor Júlio, que não foi meu professor de
química, infelizmente, mas ele nos deu uma aula. Eu e Leila somos muito fãs dele.
A Primeira-Dama Márcia Rollemberg realmente milita em todo trabalho, e
não só no esporte, com pessoas com deficiências. Ela é fervorosa e apaixonada.
Todos falaram de paixão. O esporte não se move de outra forma, vocês
sabem disso. É a nossa história. Trabalho em equipe: não há outra forma. Basquete
é um esporte coletivo. Eu sou do vôlei, Leila também. Dependemos da ação do
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colega para termos resultado. E aqui não é diferente. Parabenizo todos que estão
aqui.
Não há como não reconhecer o trabalho de uma pessoa apaixonada pelo
esporte, treinador, professor e diretor da escola. Ele realmente conduz e faz a
diferença.
Leila hoje não pôde estar aqui. Ela é minha grande parceria e a nossa
Secretária. Não sei se vocês estão acompanhando, mas o Emanuel está parando de
jogar. Ele está fazendo realmente, neste exato momento, as suas últimas partidas.
Então, juntaram-se à família oitenta pessoas, para dar uma força para o Emanuel.
Ela gostaria muito de estar aqui para abraçar vocês e para dizer que, como em 2015,
também em 2016 todas as portas estão abertas. Todo o apoio, todos os programas
da Secretaria são para todos os atletas e para-atletas.
Agradeço ao BRB. Eu não poderia deixar de falar do BRB porque apoia o
esporte no Distrito Federal. Agradeço ao Presidente Vasco e aos atletas, mais uma
vez.
Eu, como ex-atleta, pós-atleta, realmente, o esporte mudou a minha vida,
como mudou a da Leila, que é apaixonada por Planaltina, gente. Ela já veio aqui
várias vezes. Inclusive, agora, como é Secretaria de Esporte e Turismo, em uma
reunião ontem com o Jaime, fazendo o trabalho da tocha, do torneio olímpico,
trabalhando a olimpíada, colocou Planaltina no guia turístico, como uma cidade
turística, representando, além do Plano Piloto, a nossa cidade. Leila ontem defendeu
Planaltina, que vai entrar no roteiro turístico da olimpíada. É a avó das cidades!
(Palmas.)
Parabéns, atletas, campeões. Estou muito emocionada. Realmente, eu tive
um grande treinador, que foi o Bernardinho, e vocês têm um treinador na mesma
altura, com a mesma paixão, que é o Professor.
Obrigada pela oportunidade, Deputado.
Um grande abraço a todos. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Ricarda.
Leve os nossos cumprimentos à nossa Secretária, a Leila, que tem sido uma
motivadora do esporte em Brasília. Eu sou muito empolgado pela Leila, porque,
assim que ela assumiu o governo, sentou conosco e deu desdobramento ao projeto
dos boleiros, que hoje está no segundo ano, no novo governo, com uma perspectiva
de recursos maior.
Vou passar a palavra ao Júlio. Após o Júlio, teremos a palavra do Enilson. O
nosso querido Pastor Ramalho vai fazer o encerramento desta sessão.
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Concedo a palavra ao Sr. Júlio Menegotto.
SR. JÚLIO MENEGOTTO – Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar
o nosso Deputado Wasny de Roure e dar os parabéns pela iniciativa. Obrigado pelo
convite. Eu conheci o Deputado Wasny de Roure, em 2010, na Estância – não sei se
o Deputado se lembra disso –, eu, pedindo voto de um lado, e o Deputado, do outro.
Passei, naquele dia, a admirar o Deputado pela conduta e pelo posicionamento que
eu presenciei. Quero cumprimentar o Deputado Agaciel Maia. Parabéns, Deputado,
pela escolha do nosso Administrador, o Salgueiro, que vem tocando a cidade. Não é
fácil ser prefeito de uma cidade como Planaltina. Na verdade, ser administrador não
é fácil em nenhuma cidade. É uma tarefa muito difícil. Como o Deputado Cláudio
Abrantes colocou – aproveito para cumprimentar o Deputado Cláudio também –, a
população precisa de muita coisa e, muitas vezes, nós não conseguimos responder à
altura e com a velocidade que a população espera. Quero cumprimentar o Secretário
Júlio. Parabéns, pelo trabalho, Secretário. A Novacap e a Secretaria têm feito uma
grande parceria. É como o Deputado Joe Valle colocou, a coisa só sai se existir
parceria, e o Secretário tem demandado bastante a Novacap. Nós estamos lá, de
fato, para contribuir. Fizemos uma grande ação no início do ano, encabeçada e
coordenada pelo Secretário Júlio: limpamos as escolas e podamos as árvores. Agora
estamos melhorando os acessos às escolas rurais. Quando chove, em algumas
escolas, o ônibus escolar não consegue chegar, a mãe tem de levar a criança no
colo, isso era manchete toda vez na imprensa. Graças a Deus, estamos conseguindo
fazer essas ações em várias cidades, estamos conseguindo melhorar o acesso às
escolas.
Cumprimento o Márcio, representante do BRB. Parabéns ao BRB por investir
no esporte, investir nas pessoas e acreditar no trabalho de cada um. Estivemos
agora cedo no Estádio Mané Garrincha, fazendo nosso compromisso e nossa ação
para deixar o estádio bonito para as Olimpíadas. E, com certeza, vai estar muito
bem, porque eu disse hoje que existe uma empresa que estava fazendo a
manutenção do estádio e ela acabou não dando conta. Eu disse a ela: “Agora você
pode ficar tranquila, porque quem entende da coisa vai resolver, que é a Novacap”.
Pode ter certeza de que o estádio vai estar muito bem para as Olimpíadas.
Cumprimento a toda a equipe: o Salgueiro e a Queti. Parabéns pelo trabalho
que você vem fazendo à frente das regionais de ensino. A Queti conseguiu agregar
os 14 coordenadores. Existe uma parceria muito grande entre os coordenadores de
regionais de ensino. Agradeço ao Secretário Júlio. Prof. Ramalho, parabéns pelo
trabalho que o senhor vem fazendo aqui. Como o Deputado Cláudio Abrantes
colocou o dinheiro, o Secretário Júlio disse que vai fazer, eu digo que o projeto vai
ficar pronto, Secretário. Pode ter certeza de que, em 20 dias, o projeto está na mão
do Deputado para ele trazer aqui na escola e tocar... Vamos trabalhar essa emenda
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com o Governador. Se Deus quiser, vamos licitar logo essa obra e entregar essa
quadra a todos vocês.
Muito obrigado. Até a próxima.
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Júlio.
O Deputado Joe Valle fez uma provocação e já está rendendo frutos. O
administrador do clube Acqua Cerrado, Sr. Raimundo Fernandes, a quem peço para
ficar em pé, oferece aos 14 atletas e a todos os seus familiares um título do clube,
para que eles possam treinar. É uma estrutura de piscina invejável. Há muitas
atividades físicas para vocês.
Neste momento, peço a atenção de todos. Teremos a grata satisfação de
passar a palavra ao Prof. Enilson, grande batalhador, que fez desse projeto o alcance
que tem. O Enilson, que eu conheci... Eu quero dizer agora, ouviu, Cláudio?
Permitam-me, Joe e Deputado Agaciel. Quando conheci o Enilson? Quando eu
conheci o PC? Esses professores estavam em uma regional de ensino, em uma sala
isolada, cinco professores estavam penalizados, num processo de saída do Governo
Cristovam Buarque para o Governo Joaquim Roriz. Esses reflexos, Prof. Júlio, no
início, quando V.Exa. assumiu, eu abordei este assunto, nós até hoje não
conseguimos resolver esse assunto. Inclusive professores têm sido aposentados,
estão pagando um alto preço no reflexo das suas aposentadorias. Cinco professores
foram punidos por terem suas opções políticas explicitadas. Algo absolutamente
desnecessário. Desde então, eu os acompanho.
Quero dizer, Prof. Júlio, que, com muita tristeza, a despeito de várias
tentativas, nós não conseguimos, no governo anterior, ao qual nós tínhamos tanto a
acesso e tanto diálogo, resolver esse processo tão desnecessário. Primeiro, porque a
função deles por si só reflete a qualidade do compromisso deles com a educação.
O Paulo é desnecessário dizer, pois todos o conhecem aqui em Planaltina, a
Escola de Saúde, a Escola Técnica do Governo do Distrito Federal são desenvolvidas
aqui. O Prof. Enilson, essa pessoa que tem o coração maior do que ele mesmo.
Enilson, é com muita emoção que estou aqui e passo a você a palavra. Você
agora é o condutor deste momento. Antes de transferir, quero anunciar a presença
do Sr. Igor Carvalho Ribeiro, que é o capitão e comandante da segunda companhia
do Batalhão Escolar aqui em Planaltina, da Polícia Militar do Distrito Federal.
SR. ENILSON ANTÔNIO DA SILVA – Wasny, você complicou um pouquinho a
minha fala, lembrando 2001. Foi muito difícil, algumas vezes, eu converso, na escola,
que não pode sair problema da escola para fora, não pode ir para a regional, não
pode ir para o governo; o que temos aqui dentro, temos de resolver aqui dentro.
Está de cabeça quente, esfria, vai para casa, volta e conversa, é preciso uma
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paciência extrema aqui na escola para resolver os problemas. Ultimamente, a gente
tem tido algumas situações de conflito, assim, a gente procura acolher os
professores. A direção acerta; a direção erra. Essa semana foi muito complicada
porque a gente estava brigando contra uma situação que a gente não podia divulgar,
não tornar pública porque poderiam fazer uso errado da situação e também este
evento, com o qual a gente estava sonhando. É um evento único e a equipe vem
bastante reconhecida.
Eu preciso falar em datas até para explicar o motivo de tantas tramitações de
documentos para essa equipe provar que existe.
Eu começo minha fala, pedindo desculpas e dando as boas-vindas a quem
está presente. Meu boa-tarde a todos e a todas.
Eu gostaria de agradecer demais a todos os professores da escola, servidores
de portaria do noturno, à minha equipe de direção; à Profª. Andréa de Carla,
supervisora; ao Prof. Cláudio, vice-diretor; à Nair, minha secretária; e à Profª. Elva.
A minha equipe tem muita paciência comigo porque, às vezes, eu cobro muito
e, às vezes e de uma forma muito ríspida. Mas a minha equipe tem a vida pessoal,
tem os seus problemas e cada um sabe pelo que está passando. A Andréa está com
a mãe em casa numa situação difícil. A minha supervisora administrativa perdeu a
mãe há pouco tempo. O Cláudio perdeu o pai durante esse momento de gestão
nossa. A gente tem mais casos na escola e se vai procurando dar um toque humano
na situação. Mas falar que essa equipe foi regulamentada agora, tenho de, com
muito carinho e respeito à Profª. Queti, contestar. Essa equipe é da Secretaria de
Estado de Educação, Prof. Júlio, desde 2006. Aqui está o coordenador, que
representa o Prof. Ulisses, que já foi meu chefe e coordenador, Prof. Júlio. Eu tive o
prazer de trabalhar com o Júlio. Inclusive, o meu primeiro contato com ele foi aqui
no centro. O Prof. Júlio vem implantar uma nova política de atendimento. Aí, eu
conheci o Prof. Júlio aqui no centro. Foi uma briga feia entre mim e o Prof. Júlior,
que mostrava ser impossível um professor atender mais de 130 alunos. E eu atendia
128 alunos deficientes. Aí, o Júlio falava assim: “Não tem como; é muito perigoso”. E
a gente discutiu por uma semana. Por fim, o prof. Júlio veio à escola e deu-me
algum apoio e acabou me convidando para trabalhar com ele no projeto. Esse
projeto do basquetebol já é daquela época. Ele sabe disso. O nome era Pró-PNE,
depois passou a ser chamado de CID-Paraolímpico. Eu trabalhava nesse projeto. Eu
saía de casa às 2h, de madrugada, para buscar o Antônio. O Antônio está aqui? Está
ali meu atleta. Eu o buscava 2h, de madrugada, para ir ao Elefante Branco treinar.
Voltava com o Antônio e pegava outra equipe para trabalhar atletismo, em
Planaltina, no asfalto de rua. Depois eu ia trabalhar na piscina do Funções. Quem
não mora em Planaltina, Funções é um clube ao lado da administração.
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Até peço ao meu parceiro, Salgueiro, se puder, um dia, trazer de volta essa
piscina para a gente voltar a trabalhar com o esporte de rendimento.
Então, é uma luta muito antiga; não é uma luta fácil, há pessoas mais antigas
que sabem dessa luta. E quando eu vejo alguém falar – que não é caso da Profª.
Queti, porque ela conhece basquete agora – que o basquete não existe... O meu
texto era para começar assim: a nossa equipe de basquetebol em cadeiras de rodas
existe! Eu já estive representando o Brasil no México, na Guatemala. Eu já tive o
prazer de estar no primeiro lugar do pódio, escutando o Hino Nacional; A Ricarda,
que está ao meu lado, sabe o tanto que a gente não se segura, a gente chora, não é
isso, Ricarda?
Não quero ganhar nada com isso. Se não querem apoiar, tranquilo. Mas o
respeito a essa modalidade, ao esporte adaptado e à educação especial, eu brigo por
ele. Eu exijo respeito! (Palmas.)
Quando eu fui convidado para assumir a direção do Centro, primeiro eu fui
convidado a assumir outro espaço da educação também do esporte adaptado. Eu
não aceitei, porque eu teria que deixar essa equipe. Eu vim para o Centro, conversei
com o coordenador da época, que era para ficar só seis meses, para não atrapalhar
o meu trabalho com eles. E estou até hoje. Para não parar o trabalho, em 2011, eu
trabalhava o dia inteiro na direção, que não era fácil, e à noite eu ia trabalhar como
voluntário com essa equipe.
Havia uma professora responsável que tinha de trabalhar o esporte adaptado.
Mas nem todo professor tem a mesma metodologia. E para trabalhar com
rendimento – há pessoas aqui que, à época, eram do governo passado, uma era até
chefe da pasta e sabe do que estou falando –, tem que haver entendimento e
compromisso com o esporte de rendimento. Não estou falando que não tem
compromisso com a educação, com o esporte educacional, é com o esporte de
rendimento não se tem horário para começar nem para terminar. Ricarda sabe do
que estou falando. Você tem que avançar um pouco mais.
Quando professor e treinador, você acaba muitas vezes – viu, Alan? – sendo
até pai do atleta. Então, você pega uma criança, como o Andrei, e começa a
trabalhar esporte de rendimento e você o vê crescer, você está preocupado com
alimentação dele, com a vida dele para não se envolver com coisas erradas, com
drogas, para ele não sair da escola. A contrapartida do projeto sempre foi esta: estar
em escola pública e não se envolver com o submundo.
Então, em 2011, Profª. Queti, quando eu assumi a escola, eu estava como
voluntário, eu tinha o apoio, no Centro nº 02, da professora Sonara, que tenho até
hoje. E nós enfrentávamos uma dificuldade muito grande lá, que era a questão de
espaço. E, nesse momento, o professor Misael, que era o Coordenador e que
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realmente tem de ser lembrado aqui, porque foi quem trouxe o basquete para o
Centro, com o apoio da professora Sonara, do Centro nº 02, para ser atendido aqui
dentro.
E eu tinha, como Coordenador, o professor Thomas, que está presente,
professor readaptado. E nós tínhamos uma professora mantida pela Secretaria de
Educação. Como ela preferiu trabalhar com outra modalidade, eu fui trabalhar, como
voluntário, para não parar o projeto. Só que o projeto, nunca foi um projeto
informal, sempre foi formal. A diferença é que o atendimento complementar, nos
centros – o professor Júlio sabe do que estou falando –, só existe no diurno. Para
existir à noite, teria de ter uma autorização da Suplav. Eu busquei isso, junto à
professora Fabiana, que está aqui presente, que, na época, era a responsável pela
pasta. E foi aprovado, foi autorizado. Nesse ano de 2015, essa aprovação foi
questionada. A sorte foi que o Subsecretário da Suplav ainda era o mesmo, e ele se
lembrou do projeto. Eu não tive dificuldades em mostrar que esse projeto é legítimo
e correto. E foi autorizado. Então, o basquetebol existe, ele é do Centro. E, com o
tempo, eu passei a entender que realmente o Centro não tem mais o basquete. O
basquete tomou uma proporção muito grande. E, no último encontro com o
Governador, proporcionado pelo Joe Valle, a Ana e a Bia, o Governador tornou bem
claro que essa conquista é de todos os professores do Centro, da Secretaria, do
Governo e do povo de Brasília. Essa equipe, a partir de hoje, é do Governador.
(Palmas.) Foi isso que ele falou. (Palmas.)
Então, hoje, o Governador pode até ser chamado de “pai dessa equipe”,
porque ela só pôde competir, em 2015, porque, logo em janeiro, ele me chamou
para uma conversa e perguntou do que eu estava precisando. E eu falei para ele que
era: transporte, a bolsa–atleta, para os atletas, e as cadeiras. Ele doou as cadeiras,
doou a bolsa–atleta, manteve a bolsa e doou as passagens aéreas. Nunca tive
problema de tratar esse assunto com a Secretaria. O professor Júlio sempre esteve
muito bem representado pelos Subsecretários e pelos demais assessores. Mas,
infelizmente, eu enfrentei muitas dificuldades, com o basquetebol, no âmbito de
Planaltina. Graças a Deus, a Queti sempre teve a tranquilidade de sentar, escutar e
conversar, para a gente buscar um entendimento. Isso ajudou muito. Então, essa
equipe é mais do que verdadeira. Essa equipe atende a alunos da rede pública e as
pessoas da comunidade.
Só foi preciso autorização da Secretaria porque o atendimento não acontece
no período noturno. O centro não abre à noite. Agora, ele está abrindo, autorizado
pelo Prof. Júlio. Então, a escola hoje existe para o basquetebol e vice-versa.
O Alan falou dos padrinhos da equipe.
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Eu quero reconhecer que o Governador Rodrigo Rollemberg já tem feito
muito por essa equipe e não tem como não reconhecer isso.
O Deputado Wasny de Roure tem uma memória muito boa e sabe do que
estou falando. A gente tem conseguido mais coisas, para essa equipe, nesta nova
gestão, com o Prof. Júlio, do que na gestão passada. Não tem como não reconhecer
isso. Não tem como!
A nossa equipe existe. A nossa equipe é respeitada. A nossa equipe é
competitiva. A nossa equipe é campeã. E, para tanto, eu destaco os padrinhos que o
Alan mencionou, cada um na sua função.
O primeiro padrinho é o Deputado Wasny de Roure. Ele é amigo de décadas,
é um fiel lutador em prol da causa. Isso todos podem comprovar. Esteve, por várias
vezes, no BRB pedindo apoio, praticamente de joelhos, junto com essa equipe.
O nome dessa equipe é CEE/SETEFE. O Deputado Wasny de Roure frequenta
o centro sem precisar agendar, sem nada, vem a qualquer momento. Ele é o camisa
12 da equipe. (Palmas.)
O Deputado Joe Valle assistiu a um jogo dessa equipe e se apaixonou. S.Exa.
assistiu ao jogo, do início ao fim, ficou encantado e já se prontificou para arrumar
patrocinador. Eu nem sonhava com a Poupex. O Deputado estava lá, apresentando a
Poupex para a gente. Não foi pouco, não, Deputado. A ajuda foi boa. A gente estava
sem material de reposição. Foi útil. (Palmas.)
O Cláudio, meu vice-Diretor, freia-me muito. Ele é muito medroso. Está ali o
Cláudio.
Eu quero quebrar uma parede, Secretário, ele não quer deixar. Vou contar a
ele um segredo que o senhor me falou ainda a pouco: Cláudio, o Prof. Júlio estava
acompanhando um processo e estava passando as imagens das escolas que tinham
puxadinho, para ele tomar providências. Quando ele olhou detalhadamente, estava
lá uma escola da qual foi Diretor, em que ele fez um puxadinho. Então, ele sabe
como funciona. A gente tem de botar a mão na massa.
Não tem como também não tornar o Salgueiro um padrinho da equipe. Por
que o Salgueiro padrinho da equipe?
Eu estava conversando com o Alan, que me perguntava sobre os pontos dos
padrinhos. Eu, explicando para o Alan, disse que o Salgueiro, quando assumiu a
Administração, a primeira escola pública que ele visitou foi na nossa. De lá para cá, o
Salgueiro vem tomar café da manhã aqui; fim de tarde ele vem aqui à escola, quer
saber como está; o Salgueiro, quando vê lixo no chão, ele pega; manda trator. O
Salgueiro já esteve comigo na Novacap, já esteve na Secretaria de Estado de
Educação, com o Governador. É o tempo todo correndo atrás. E o que ele falou aqui
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do Júlio Menegotto não tem como negar: o Júlio Menegotto, quando não vem,
manda a sombra dele, o Haroldo, que está ali.
Então, a escola está muito bem servida nesse momento, nesse governo. A
gente não tem como negar isso.
Quanto às madrinhas, uma das madrinhas que sempre deu apoio a esta
equipe é a Dona Márcia. A Dona Márcia, quando eu não conseguia falar com o
Governador, eu ia no Facebook dela – ela é minha amiga de Face. Lá eu conversava
com ela, e rapidinho a coisa vinha. Então, ela é a primeira madrinha.
A segunda é uma amiga, eterna amiga, coordenadora, para sempre no
coração: a Profª Ana Cristina. Quando alguém fala mal da educação especial ou da
equipe de basquete, a Ana fica igual a uma pimenta, fica vermelha! (Palmas.) A Ana
vai para cima.
A Bia, que é a Ana Beatriz – para quem não a conhece é aquela que está de
amarelo, ao lado da Ana –, ela se tornou uma grande amiga, madrinha da equipe, e
não mede esforços, também vai para cima. É uma energia tremenda para correr
atrás de patrocínio para a equipe. Parece que ela é assessora do Deputado Joe Valle
só para atender essa equipe.
Não tem como não chamá-las de madrinhas!
Também não tem como não citar a Arabela. A Arabela é conselheira do
Conselho Escolar do CE 01 de Brasília, mas veio brigar pelo Centro de Planaltina, por
conta da questão do basquete. Aí eu falei: “Não, Arabela, calma! Vai dar tudo certo!”
Ela é muito presente nessa causa.
Se tem padrinho, madrinha, tem anjo da guarda! O nosso anjo da guarda
será quem irá fechar esse momento, que é uma pessoa que desde o meu primeiro
dia na direção da escola tem ajudado: o Pastor Ramalho. (Palmas.)
Peço liberdade e autorização ao Pastor Ramalho para citar o Fernando
Catarxo, que está aqui presente. (Palmas.) O Fernando é o mestre-de-obras
responsável pela obra da piscina. Na pessoa do Fernando, eu mando um abraço a
todos os atendidos pelo CRDP.
Ainda na linha de agradecimentos, temos apoiadores que nunca nos
faltaram. Um deles considero como irmão: o Prof. Paulo César Ramos de Araújo, CEP
Saúde. (Palmas.) Há também a Profª Neide Samico, a quem chamo de Neide
Tampico, do SOT de Planaltina; o Prof. Mauro Dumont, diretor do CEE de Brasília,
que representa todos os centros. (Palmas.)
Uma coisa é boa é que quando batem num centro, bate-se em todos, e
todos são unidos.
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Dentro das escolas públicas de Planaltina, há muitos diretores aqui a quem
quero agradecer, mas um é especial: o Prof. João, diretor do CEDDAG, pois ele
sozinho fornece metade da equipe de basquetebol. (Palmas.) Ou seja, metade da
equipe é de uma escola pública. Realmente, o Centro não tem equipe. O Prof. João
tem metade. (Palmas.)
Agradeço ao Sr. Luiz, o Billie Gancho da escola, o faz-tudo. (Palmas.)
Aí, Prof. Júlio, vou citá-lo um pouquinho aqui. O nosso coordenador de
transporte, Neildson, está com medo de perder o emprego, porque, na quarta-feira,
precisamos fazer um passeio às pressas a um shopping, com todos os alunos da
escola, os pais e os professores, por conta de uma situação particular da escola. Nós
os levamos em ônibus amarelos da escola.
Parece que alguém fotografou os ônibus com os alunos, e fez uma denúncia.
Ele agora está com medo de perder o emprego, e ser multado, mas foi em prol da
escola e do pedagógico.
Peço um apoio ao senhor para que ele não perca o seu emprego. (Palmas.)
Para terminar, eu queria agradecer novamente à Profª Sonara, do Centro 2;
ao Prof. Paulo César; ao Prof. João, do CEDDAG; ao Prof. João Drumont, de todos os
centros; ao Prof. Júnior, que representa o Prof. Ulisses. O Cetefe não é parceiro à
toa. É ele que faz toda a parte logística de preparação dos meninos, até na
recuperação.
Quero agradecer à Profª Simone, que é a responsável pela Escola Classe nº
16, e pelo aluno Andrei; ao Prof. José Alberto, diretor do CED 3, no qual estuda o
aluno Elias.
E eu queria fazer um agradecimento, novamente, muito especial ao Prof.
Júlio Menegotto, que é o faz-tudo na escola.
Obrigado, gente. Desculpem-me. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Muito obrigado, Enilson.
Vai haver agora, no encerramento, dois momentos: um vai ser a entrega das
moções que o Cerimonial vai fazer para cada um dos atletas e, por último, para o Sr.
Ramalho, que lidera uma organização de recuperação de portadores de dependência
química com aproximadamente noventa pessoas, noventa homens. Ele é meu amigo,
nós o temos visitado, e é um amigo da comunidade de Planaltina.
Eu admiro muito o Ramalho porque acompanho esse trabalho dessas
entidades. Elas acabam vivendo muito isoladas.
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Inclusive, agora, dia 5 de abril, vamos ter uma grande audiência para ver se
conseguiremos sensibilizar o Governo do Distrito Federal com uma política pública de
apoio aos leitos. Já há um fundo para essa finalidade. Vamos ver se conseguiremos.
Para isso estamos nos mobilizando no próximo dia 5 de abril.
Antes de passar a palavra ao Cerimonial, eu quero registrar aqui – até o
vice-diretor da escola se encontrava, mas não sei se já foi – que a Escola Frigorífico
tem um belíssimo projeto, que estamos ajudando a copiar, que é o projeto da
difusão das sementes da Crotalaria, que é uma espécie vegetal, um vetor de
combate à dengue aqui no Distrito Federal. Depois vocês vão receber uma pequena
lembrança do nosso mandato para colocar essa semente no seu jardim.
Passo, portanto, ao Cerimonial para fazer a entrega, convidando inicialmente
um dos membros da Mesa.
MESTRE DE CERIMÔNIAS – Senhoras e senhores, neste momento, faremos a
leitura da moção de louvor.
Solicitamos à Mesa que, por gentileza, se poste à frente para que sejam
registradas as fotografias da entrega.
Obrigado.
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do Deputado
Wasny de Roure, confere a presente moção de louvor ao time do Centro de Ensino
Especial 01 de Planaltina, pela conquista da primeira etapa do Campeonato de
Basquete para Cadeirantes do Distrito Federal.
Brasília, 11 de março de 2016, centésimo vigésimo sétimo da República e
quinquagésimo sexto de Brasília. Assina a Deputada Celina Leão, Presidente da
Câmara Legislativa do Distrito Federal.
A moção será entregue ao Professor Claudomir, vice-Diretor. (Palmas.)
(Entrega da moção.)
Moção de louvor a Alan Sousa Marques de Oliveira, pela conquista da 1ª
Copa Centro/Sul/Sudeste de Basquete em Cadeira de Rodas em 2015. (Palmas.)
Moção de louvor a Antônio de Oliveira Rodrigues. (Palmas.)
(Entrega da moção.)
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do Deputado
Wasny de Roure, confere a presente moção de louvor a Diego Lima Costa. (Palmas.)
(Entrega da moção.)
Moção de louvor a Eduardo Antônio Marreiros. (Palmas.)
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(Entrega da moção.)
Pela conquista da 1ª Copa Centro/Sul/Sudeste de Basquete em Cadeira de
Rodas em 2015, moção de louvor a Neilson Aparecido V. de Alencar. (Palmas.)
(Entrega da moção.)
A Câmara Legislativa do Distrito Federal, mediante proposição do Deputado
Wasny de Roure, confere a presente moção de louvor a Valter de Almeida Pinto.
(Palmas.)
(Entrega da moção.)
Moção de louvor a José Wanderson Silva Maranhão. (Palmas.)
(Entrega da moção.)
Moção de louvor a José Wanderson Silva Maranhão. (Palmas.)
Moção de Louvor a Milley Nunes Lopes, pela conquista da Primeira Copa
Centro-Sul-Sudeste de Basquete em Cadeira de Rodas, em 2015. (Palmas.)
Moção de Louvor a Daniel Carvalho dos Santos. (Palmas.)
Moção de Louvor a Roni de Jesus Alves. (Palmas.)
Moção de Louvor a Pedro Barbosa da Silva. (Palmas.)
Moção de Louvor a Andrei Oliveira dos Santos, pela conquista da Primeira
Copa Centro-Sul-Sudeste de Basquete em Cadeira de Rodas, em 2015. (Palmas.)
Moção de Louvor a Elias Emanuel de Souza Moura. (Palmas.)
Moção de Louvor ao Professor Enilson Antônio da Silva. (Palmas.)
Moção de Louvor a Luiz Alberto Marques da Silva. (Palmas.)
Moção de Louvor a Neildson Araújo Ruiz, da comissão técnica, pela conquista
da Primeira Copa Centro-Sul-Sudeste de Basquete em Cadeira de Rodas, em 2015.
(Palmas.)
Moção de louvor a Sirleide Alves Sousa, também da comissão técnica, pela
conquista da 1ª Copa Centro-Sul-Sudeste de Basquete em Cadeira de Rodas, em
2015. (Palmas.)
Moção de louvor a Bruno Rodrigues Almeida. (Palmas.)
Neste momento, retornamos a palavra ao Presidente desta sessão solene.
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Nós já estamos encerrando,
mas eu deixei este último momento para o Professor Ramalho, que trouxe uma
grande equipe e é um grande apoiador, até porque é uma pessoa que serve de
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exemplo para nós pela sua dedicação ao semelhante. Na sua pessoa, quero
cumprimentar a cada um dos integrantes da casa Deus Proverá – e assim tem sido.
Concedo a palavra ao Sr. Francisco Ramalho Medeiros.
SR. FRANCISCO RAMALHO MEDEIROS – Glória a Deus! Deus abençoe a
todos. Boa tarde à Mesa na pessoa do Deputado Wasny de Roure. Este momento
não seria possível se Deus não o tivesse permitido.
Há um texto bíblico que diz que nós devemos nos alegrar com aqueles que
estão felizes. O Professor Enilson trouxe um presente para nós. Nós estamos saindo
daqui mais felizes do que entramos porque sabemos que, na nossa cidade, existe um
grupo nacional e internacionalmente reconhecido pela luta de um homem que
conseguiu fazer o que Paulo, na sua sabedoria, nos ensina: imaginem que todo o
corpo fosse orelha, como ficaria o nariz?
É impossível fazer uma obra dessa ou fazer um trabalho desse sem parceria.
E aqui está o exemplo de um abnegado, de um sacerdote que tem tirado o tempo da
sua família, tirado o tempo do seu lazer para se dedicar àqueles que, entre aspas,
são chamados de incluídos. Nós também temos essa visão. Fazemos parceria. E a
inclusão está justamente nessa forma de cada um doar um pouco de si. Estamos
nesta audiência pública de iniciativa do Deputado Wasny de Roure, com o apoio dos
Secretários de Estado e de três Deputados que se colocam à disposição como
Estado. Vemos também muitas pessoas na iniciativa privada se colocando à
disposição.
Eu quero fazer referência a algumas pessoas. Eu não vi o Enilson falando da
sua esposa. Ela está aí? (Pausa.)
Quero pedir uma salva de palmas para a esposa do Enilson! (Palmas.)
Fica de pé para todo mundo olhar! Mais forte! Uma salva de palmas mais
forte para a esposa dele! (Palmas.) Ao lado de um grande homem, sempre há uma
grande mulher.
Também está a minha esposa ali, a minha rainha, Maquilene. Eu te amo.
(Palmas.)
Vejam bem. Nós fizemos uma parceria. Eu nunca esperava que o Enilson
fosse fazer uma referência à minha pessoa. Lá atrás, quando eu conheci o Enilson,
apresentaram-me a ele e me disseram que ele trabalhava com pessoas especiais. O
que é ser especial, gente? Ser especial está no coração. Ser especial está nas
atitudes.
Temos aqui o Grupo Milagres, que vai cantar.
Quero pedir aos irmãos do CRDP que se coloquem de pé. (Palmas.)
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Glória a Deus, eles são homens que também estão lutando para serem
incluídos na sociedade. E nós não faríamos isso sozinhos. Obrigado, Enilson, por ser
nosso parceiro. Nós é que somos gratos.
Quero agradecer aqui ao Deputado Joe Valle, que tem também dedicado
tempo para nós. Agradeço ao Cláudio. Agradeço ao Deputado Wasny de Roure, que
tem estado conosco. Cada um aqui tem uma referência. O Cláudio, outro dia,
amanheceu lá no CRDP, em uma caminhonete bonita. Aí eu falei: “Deputado! A esta
hora aqui?” Ele tirou de dentro do carro um monte de terno, um monte de camisa,
um monte de sapato e disse: “Está aqui o que viemos trazer”. O Deputado Wasny de
Roure olha para o nosso alojamento e participa. O Deputado Joe Valle vai dar uma
ideia.
Enilson, você viu que o Deputado Joe Valle tem umas iniciativas meio loucas.
Dez para a gente. Dez. Ele falou: “Vamos colocar o nome nesses apartamentos de
cada um de uma família”, e ele já tem o nome do apartamento dele lá, que vai
acolher 6 pessoas. Nós vamos acolher 120 pessoas. São 20 apartamentos. Se me
permitem, eu quero faturar aqui pelo menos uns 5 apartamentos aqui.
Essas iniciativas partem de um conjunto. Está aqui o Raimundo, do Acqua
Cerrado, que faz esse tipo de iniciativa (palmas); o nosso Presidente do Copev, P.
Maílson – por favor, pastor, fique de pé –, que é do Conselho de Pastores de
Planaltina, meu presidente. Juntos, a gente faz uma parceria. Eu vi o PC aí... Eu não
estou vendo o PC... Nessa turma de nutrição, Sr. Secretário, um rapaz era mendigo,
um craqueiro. Hoje, ele está incluso. A Queti tem aberto a secretaria de ensino para
a gente de uma maneira muito especial. Nós formamos, nesse ano, Sr. Secretário,
um moço técnico em laboratório, análise clínica e nutrição. Ele era um bandido lá na
Estância. Inclusão social está nessa área. Você faz inclusão social, e é isso o que nós
devemos fazer.
Há um ditado popular que diz o seguinte: “Fazer o bem sem olhar a quem”.
É um adágio. Eu vou um pouco mais. O segundo mandamento do Senhor diz o
seguinte: “Ame o próximo como a si mesmo”. Nós temos diferenças, por isso nós nos
gostamos, porque somos diferentes. Se fôssemos iguais, talvez não teria sentido.
Eu quero agradecer por esta oportunidade. Quero parabenizar o Deputado
Wasny de Roure, o Deputado Joe Valle, o Deputado Cláudio Abrantes, o Deputado
Agaciel Maia, que estou conhecendo e com quem quero ter mais aproximação. Um
abraço forte ao meu amigo, se tornou amigo, o Salgueiro. Eu estou com a minha
mãe neste momento em uma UTI. O Salgueiro ligou para a Liliane, que é irmã do
Menegotto, e eu aqui quero agradecê-lo. Se o Secretário de Saúde me der licença
para falar dele, e eu vou falar, a Secretaria de Saúde só é difícil até a porta de
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entrada. Na hora que você passa da porta de entrada, você tem um atendimento de
excelência. Não sei se vocês reconhecem isso. Eu tenho reconhecido isso.
Quero agradecer a Deus esta oportunidade, porque esses homens, o que
está no coração deles também está no nosso coração, concordam? Eles estão felizes,
e nós estamos fazendo-os felizes, mas mais do que isso, somos nós. Então, eu quero
agradecer a Deus.
Parabéns a todos.
Prof. Enilson, muitíssimo obrigado.
A Ricarda talvez não lembre, mas naquele evento em que o Bernadinho veio,
vocês doaram para nós alimentos: você e a secretária. Nós recebemos alimentos. Há
gente que faz a obra, que ajuda e nem sabe.
Quero pedir uma salva de palmas bem forte para cada um de vocês. Essas
palmas são para vocês. (Palmas.) Que toda a honra e toda a glória sejam sempre
voltada a Deus. Que você ore e fale: “Meu Deus, eu quero colocar minha cabeça no
travesseiro e ter a certeza de ter ajudado alguém, seja político, seja empresário, seja
professor, seja o que for. Nós precisamos ajudar as pessoas.
Uma salva de palmas às mulheres que foram homenageadas no dia 8 de
março. Homens, vamos dar uma salva de palmas às mulheres. Ai de nós se não
fossem as mulheres. (Palmas.)
Muito obrigado, Deputado Wasny de Roure.
Que Deus nos abençoe. (Palmas.)
PRESIDENTE (DEPUTADO WASNY DE ROURE) – Obrigado.
Quero apenas fazer uma rápida correção e pedir perdão. São erros que
acontecem. Lembro-me de quando recebi meu diploma, na Universidade de Brasília,
quando eu fui ver, era só um canudo, não tinha diploma dentro dele. Não quero
fazer isso com o Wellington. Nós esquecemos dele. Quero pedir perdão a ele, em
nome de todos, e quero entregar-lhe pessoalmente isso. Nem vou mandar assessor.
Quero trazer isso aqui para me redimir com vocês desse equívoco. Peço uma salva
de palmas ao Wellington. (Palmas.)
Quero agradecer ao conjunto Milagres que é da Casa Deus Proverá.
Agradeço também a cada um dos colegas Deputados, secretários,
representante do BRB e aos nossos homenageados – Queti, Júlio, Sr. Ramalho,
Ricarda, Secretário Júlio –, bem como aos Deputados Deputado Cláudio Abrantes e
Agaciel Maia, além do Joe Valle.
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Quero agradecer a Deus, em primeiro lugar, a todos vocês e aos nossos
homenageados.
Agradeço a toda nossa equipe, que nos ajudou; à administração; ao pessoal
da Regional de Ensino, que cedeu os equipamentos; ao pessoal da escola; ao
Cerimonial da Câmara. Nossa gratidão a todos vocês.
Será oferecido um lanche pela Regional de Ensino, não é isso, Queti?
Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente sessão solene.
(Levanta-se a reunião às 17h06min.)

