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JUSTIFICATIVA 

São muitas as razões que justificam a presente proposta. Os dados biográficos do 
homenageado dispensam redundância, razão pela qual anexamos ao presente projeto de 
decreto legislativo que esperamos seja aprovado pelos nobres pares.. 
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Currículo 
O Senador Ronaldo Cunha Lima voou de Guarabira, o ninho das 
garças do brejo paraibano, e foi acolhido nos braços da Rainha da 
Borborema - Campina Grande -, onde iniciou a vida pública. 

A verve poética fácil, comprometida com a cultura e os anseios 
populares, e a advocacia militante abriram-lhe os caminhos da 
política, iniciados com a eleição para Vereador em Campina 
Grande, cidade que representou na Assembléia Legislativa da 
Paraíba por dois mandatos.A eleição para Prefeito de Campina 
Grande representou um momento particularmente importante na 
atividade do político, ao transformar o destino do legislador em 
condutor da administração pública. A sanha liberticida do golpe 
militar de 1964 cassou-lhe o mandato como a revogar a vontade 
do povo e, mais ainda, forçou sua aposentadoria no cargo de 
Promotor Público, no qual havia ingressado por concurso público. 

O aprendizado do jovem que perdera o pai nos primórdios da 
infância deu-lhe a compreensão e a resistência ante as injustiças, 
que a vida cobrava naqueles instantes da ditadura militar. 

Fora de Campina Grande e da Paraíba foi advogar nos Estados de 
São Paulo e Rio de Janeiro, com destacada atuação, o que lhe 
valeu a condução ao Conselho Federal da Ordem dos Advogados 
do Brasil, em um momento em que a entidade abrigava a 
resistência popular ao regime de exceção. 

A cassação, tirando e difièultando os meios mínimos de 
subsistência, como sói acontecer com as ações da prepotência, 
deu ao Brasil a oportunidade de conhecer sua personalidade 
cultural quando, em rede nacional de televisão, respondeu sobre 
a vida e a obra de outro vate Paraibano: o grande poeta Augusto 
dos Anjos. 

Com a anistia voltaram-lhe a cidadania e o cargo de Promotor 
pela lei. Pela vontade do povo retornou ao cargo de Prefeito de 
"sua" Campina Grande, para o qual foi eleito em 1982, 
conseguindo eleger como sucessor seu filho Cássio Cunha Lima. 

Em 1990 chegou ao Governo da Paraíba, desempenhando uma 
administração responsável e de profundo equilíbrio 
administrativo, retirando o Estado de uma situação precária, 
apesar do curto período do mandato. Apenas três anos. 

Saindo do governo elegeu-se Senador com votação consagradora, 

http://www.senado.gov.br/web/senador/rclima/biol.htm 	 28712/00 



1 ub'tlit.a 	v 

quebrando uma tradição local pela qual os Governa 
elegiam ao Senado, após imediatamente findo o m 

No Senado tem projetado o nome da Paraíba. Logo 
escolhido Presidente da Comissão Elaboradora do Nckdotig•%196 0ne Ass. Parlamentar  
Civil, que após vinte anos no Congresso Nacional foi aprovado RF. 100.406 
pelo Senado Federal; e membro da Comissão de Constituição, 
Justiça e Cidadania. Posteriormente foi escolhido Primeiro- 
Secretário, cargo para o qual foi reeleito em fevereiro de 1999. 

Proposições como o efeito vinculante para as decisões do STF, 
mostram a envergadura do pensamento parlamentar 
comprometido, sem esquecer a preocupação com o 
desenvolvimento regional e local, com maior dedicação para o 
Nordeste, caso do Projeto de Lei do Senado no 84, de 2000, que 
institui, nas regiões afetadas pela seca, o Programa Especial de 
Garantia de Renda Mínima. 

Seus discursos poéticos renovaram a atenção popular para a Alta 
Câmara. Destarte, são de Ronaldo Cunha Lima os discursos em 
homenagem a Castro Alves; sobre a Transposição das Águas do 
São Francisco; e o inolvidável parecer em versos, aprovando o 
Prêmio Cruz e Souza. São mensagens políticas que merecem, em 
paralelo indispensável, uma análise literária pela beleza estética 
como se põem as palavras. 

A produção do poeta tem se multiplicado nos últimos anos. 
Poemas de sabor romântico com feições próprias são lançados no 
improviso ou na construção esmerada, como nos sonetos. Vale 
dedicar-se à leitura de seus trabalhos postos ao público em livros 
como: Poemas de_Sala Quarto;13_Poemas; Versos Gramaticais; 
Cinqüenta_Canções de Amor e um Poema de Espera; e, o último, 
Livro dos Tercetos. 

O seu Habeas  Pinho,  escrito ainda quando jovem, fugiu-lhe à 
vigilância para se abrigar nas paredes de escritórios de advocacia 
e nos redutos de boemia. 

De Ronaldo Cunha Lima pode-se dizer muito. Mas muito ainda 
será pouco, frente ao dinamismo e velocidade com que ele se 
conduz e como as coisas acontecem ao seu redor. O Ronaldo 
político, o Ronaldo poeta, o Ronaldo cidadão, o Ronaldo amigo é 
um só e todos ao mesmo tempo. Por esta página, é facultado à 
todos os visitantes conhecer o pensamento político do Senador 
Paraibano, e um pouco de sua produção literária. 
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Discursos 
Apartes 

Emendas 
Norma Jurídica 
Pec 
Pis 
Requerimentos 
Resoluções 

Audiências 
Pareceres 
Pronunciamentos 

MAIDa 
Pronunciamentos 

Comissões 
Pareceres 
Monopólio do 
Petróleo 
Novo Código Civil 
DESTAQUE 

• 

O Poder legislativo toma suas deliberações num 
processo decisório coletivo, apurado através do voto 
dos parlamentares. Os instrumentos utilizados para 
superar a imensa pulverização do poder nas Casas do 
Congresso, são os da organização de bancadas da 
situação e da oposição, colocados sob lideranças que 
orientam o voto da cada partido ou coalização 
partidária. É importantíssima a influência que alguns 
parlamentares exercem na formação de opiniões e na 
definição de tendências dentro do Congresso 
Nacional. 
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