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O ex-governador Olívio Dutra vai disputar vaga ao Senado pelo Rio Grande do Sul. O

anúncio oficial aconteceu nesta segunda-feira (25), em coletiva de imprensa na sede do

PT RS, em Porto Alegre. Uma conversa, neste final de semana, entre Olívio, o

pré-candidato ao governo do Estado, Edegar Pretto, e o presidente estadual do Partido

dos Trabalhadores, deputado federal Paulo Pimenta, definiu a entrada na chapa

majoritária.

O nome de Olívio já vinha sendo cogitado, e a proposta ganhou corpo nos últimos dias. A

partir de agora será discutida a composição dos outros representantes que ocuparão as

vagas de suplentes. A oficialização dos nomes que vão compor a chapa da Federação

Brasil da Esperança (PT, PCdoB e PV) será na convenção partidária marcada para o

próximo domingo, dia 31 de julho, em Porto Alegre.

Olívio falou sobre o objetivo da proposta inovadora de formar um mandato coletivo ao

Senado, com participação ativa dos três integrantes (senador, 1º e 2º suplentes). Neste

caso, o titular usa a prerrogativa de parlamentar eleito, mas as decisões e resoluções

serão tomadas com os demais membros, que também vão assumir a titularidade por meio

de um rodízio.

"Há de ser um mandato que represente esse conjunto de forças, mas que tenha unidade

num ideário. Nós temos muito o que conversar sobre essa engenharia do mandato

coletivo, mas haveremos de tê-lo e praticá-lo. Não podemos fazer um discurso e depois

termos uma prática diferente", ressaltou.

Edegar Pretto agradeceu a generosidade do ex-governador em aceitar o desafio de

concorrer ao Senado. Lembrou da trajetória e legado de Olívio, como prefeito de Porto

Alegre e à frente do Executivo estadual, com ações como a implantação do Orçamento

Participativo, o Programa Família Cidadã, o Programa Primeiro Emprego e a criação da

Universidade Estadual do Rio Grande do Sul (Uergs).

"A nossa capital já foi modelo de participação popular para o mundo. Olívio Dutra sempre
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fez política olhando para as pessoas e de forma coletiva. A presença do nosso mestre

Olívio renova as esperanças de construirmos coletivamente um novo Rio Grande, com

mais oportunidades", celebrou.

Edegar ainda destacou a importância e influência de Olívio na sua vida pessoal e pública,

desde a época que seu falecido pai, Adão Pretto, era deputado. Disse que o nome do

ex-governador reforça a união da chapa, das alianças e de um palanque potente para

Lula no RS. "Olívio sempre nos manteve com os pés muito firmes nas nossas raízes. É

uma grande liderança, um grande militante e meu conselheiro político. Ao lado dele, e de

tantos outros companheiros e companheiras que acreditam no nosso projeto, estou com a

coragem redobrada", declarou.

Histórico

Olívio de Oliveira Dutra tem 81 anos. É missioneiro nascido em Bossoroca. Foi casado

por 54 anos com dona Judite Dutra - falecida em maio deste ano. Trabalhou como

bancário no Banrisul e foi presidente do Sindicato dos Bancários de Porto Alegre. Foi um

dos fundadores do Partido dos Trabalhadores, junto com Lula. Em 1986, foi eleito

deputado federal constituinte. Foi prefeito de Porto Alegre de 1989 a 1992, governador

entre 1999 a 2002 e ministro das Cidades no governo Lula entre 2003 e 2005. Em 2014,

foi candidato ao Senado Federal pelo RS.

Também participaram da coletiva de imprensa os representantes dos partidos aliados,

vereadora Daiana Santos, do PCdoB, e presidente do PV RS, Marcio Souza; o senador

Paulo Paim; o presidente do PT RS, deputado Paulo Pimenta; os deputados Dionilso

Marcon, Maria do Rosário e Sofia Cavedon; integrantes da coordenação estadual e

nacional do PT; além de representantes de movimentos populares e sindicais, vereadores

e vereadoras e pré-candidatos e pré-candidatas ao parlamento estadual e federal.


