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Collor protesta contra interferências nas regras do 
impeachment
Preocupado com o excesso de 

interferência de outros poderes 
nos assuntos de competência do Con-
gresso Nacional, o Senador Fernando 
Collor (PTB/AL) lembrou na terça-feira 
(15/12), em Plenário, os detalhes do 
processo de impeachment que sofreu 
em 1992 e fez um paralelo com a si-
tuação enfrentada atualmente pela 
presidente Dilma Rousseff.

Collor afirmou que, em 1992, o Su-
premo Tribunal Federal havia decidido, 
logo de início, que a definição do rito 
do processo de impeachment cabia 
ao Congresso Nacional. Ao passo que 
hoje o Ministério Público, a Advoca-
cia-Geral da União e o Poder Executivo 
querem opinar sobre o assunto. Essa 
interferência, na opinião do Senador, 
enfraquece ainda mais as instituições 
e, por consequência, o país.

“Até quando o Brasil pautar-se-á pe-
los conteúdos circunstanciais de parece-
res e interpretações momentâneas, ao 
sabor das conveniências? É inaceitável, 
numa democracia que se diz norteada 
pelo Estado de direito, as principais ins-
tituições do País se sentirem com au-
toridade de opinar e intervir nas prer-
rogativas do Parlamento”, protestou. 

Ao analisar o processo que culmi-
nou com sua renúncia e a cassação 
de seus direitos políticos, Collor disse 
que, àquela época, optou-se por um 
trâmite sumário que permitiu que, em 
28 dias do recebimento do pedido de 
impeachment, a Câmara dos Deputa-
dos decidisse pelo seu afastamento.

O Senador alagoano também co-
mentou a rapidez com que o Senado, 
em menos de três meses, cassou seus 
direitos políticos por oito anos.

“O atual pedido de impeach-
ment foi inicialmente apresentado 
à Câmara, numa primeira versão 
posteriormente aditada, também no 
dia 1º de setembro – não por obra 
do acaso, tenham certeza disso, 
a mesma data de 1992. Portanto, 
se os mesmos critérios, os mesmos 
prazos e, principalmente, se as 

mesmas disposições políticas de 
outrora tivessem sido adotados agora, 
a Presidente da República, hoje – 
imaginem –, já estaria afastada há 75 
dias. Estaria, ainda, a apenas 14 dias do 
julgamento final no Senado Federal”.

De acordo com Collor, de lá para 
cá as regras sobre o impeachment não 
sofreram alterações. As personagens 
envolvidas é que mudaram.

“O fato é que, entre tantas leituras 
e releituras, entre tantos fatos e ver-
sões, seria até passível de se questio-
nar, diante de novas regras que querem 
impor, a possibilidade de um direito 
readquirido. Ou seja, não seria o caso 
de se rever aquela decisão de 1992 e 
reconhecer, pelos novos fatos, pelas 
novas interpretações e pelo novo rito 
processual, um vício de origem naque-
le processo de 1992?”, questionou Col-
lor da tribuna do Senado.
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[...] não seria o caso de se re-
ver aquela decisão de 1992 e 
reconhecer, pelos novos fatos, 
pelas novas interpretações e 
pelo novo rito processual, um 
vício de origem naquele pro-
cesso de 1992?”

“

http://www.fernandocollor.com.br/
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No discurso, o Senador apontou 
que as mais recentes iniciativas sobre 
o assunto, sejam jurídicas, políticas ou 
partidárias, confirmam sua preocupa-
ção e seu temor com os rumos institu-
cionais que o país está tomando, so-
bretudo pelo desgaste do modelo de 
“presidencialismo de coalizão”.

Collor lembrou que há muito tem-
po vem alertando sobre o esfacela-
mento institucional por que passa o 
Brasil, sobretudo nos últimos meses. 
O Senador também se referiu aos aler-
tas efetuados no próprio Senado Fe-
deral, tendo como foco a degradação 
dos poderes da República. Ele já exter-
nou preocupação em relação ao fato 
de o Poder Legislativo abrir mão de 
atuar como contrapeso nas relações 
entre os poderes da União.

“Há tempos venho denunciando a 
orquestração de uma nova configura-
ção institucional no país, em que ór-
gãos públicos auxiliares estão se apo-
derando de prerrogativas além dos 
limites constitucionais. Sabemos que 

na política não há vácuo. Por isso, a 
judicialização da política é até previsí-
vel e, talvez, inevitável em períodos de 
crises e deterioração do sistema polí-
tico”, frisou.

Contudo, alertou o parlamentar, 
o País não pode correr o risco – “sob 
pena de toda a sociedade perder de 
vez seus valores, sua referência e sua 
segurança maior” -, de a politização da 
Justiça assumir o protagonismo.

Collor ressaltou que, tanto a Consti-
tuição como a lei do impeachment e os 
regimentos das Casas do Congresso po-
dem ser alterados. Para tanto, lembrou 
ele, duas condições são necessárias: que 
sejam efetuadas pelo Parlamento e que 

Há tempos venho denunciando a 
orquestração de uma nova configu-
ração institucional no país, em que 
órgãos públicos auxiliares estão se 
apoderando de prerrogativas além 
dos limites constitucionais”

“

A Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo (CDR) aprovou, 

na quarta-feira (16/12), o relatório 
do Senador Elmano Férrer (PTB/PI), 
favorável ao Projeto de Lei do Sena-
do (PLS 656/2015), do Senador Euní-
cio Oliveira (PMDB/CE), que prorroga 
incentivos fiscais para empresas com 
projetos nas áreas de atuação da Su-
perintendência do Desenvolvimento 
da Amazônia (Sudam) e da Superin-
tendência do Desenvolvimento do 
Nordeste (Sudene). 

De acordo com a proposta, o pra-
zo para que as pessoas jurídicas com 
projetos aprovados tenham direito à 

redução de 75% do Imposto de Ren-
da, calculado com base no lucro da 
exploração do empreendimento, pas-
sa de 2018 para 2023. O Senador El-
mano Férrer reforça que a aprovação 
do projeto garante a continuidade da 
formação do capital fixo e social nas 
regiões do Nordeste e da Amazônia, 
gerando emprego e renda e estimu-
lando o desenvolvimento econômico 
e social, a partir de estímulos fiscais 
ao setor produtivo das regiões menos 
desenvolvidas do país.

“A prorrogação dos incentivos fis-
cais é desejável, a fim de evitar futuros 
prejuízos, uma vez que, além da insegu-
rança jurídica provocada pelo término 
do prazo para aprovação dos empreen-
dimentos, a perspectiva de extinção 
de benefícios fiscais gera tendência 
natural de migração dos investimen-
tos para ambientes mais competitivos 
nas regiões mais desenvolvidas”, res-
saltou o parlamentar em seu relatório. 

A proposta segue para o exame 
da Comissão de Assuntos Econômi-
cos (CAE), em decisão terminativa.

Rota das Emoções

Também foi aprovado na referi-
da Comissão o Projeto de Resolução 
do Senado nº 35, de 2015, que insti-
tui a Frente Parlamentar da Rota das 
Emoções. A formação da Frente, de 
iniciativa do Senador Roberto Rocha 
(PSB/MA), busca atuar no interesse do 
roteiro turístico que inclui os estados 
do Piauí, Ceará e Maranhão. A rota 
abrange paraísos naturais como o Par-
que Nacional dos Lençóis Maranhen-
ses (MA), o Delta do Parnaíba (PI) e o 
Parque Nacional de Jericoacoara (CE).

Para o Senador Elmano Férrer, in-
tegrante da Frente, a agremiação con-
tribuirá para fomentar o debate com 
diversos setores da sociedade e o Con-
gresso Nacional, em defesa da Rota 
das Emoções. “O objetivo é fortalecer 
a exploração econômica de roteiros 
turísticos como o Delta do Parnaíba, 
no nosso Estado do Piauí, atraindo no-
vos investimentos e, por consequên-
cia, gerando emprego e renda e me-
lhores estruturas”, frisou Férrer.

Senado aprova prorrogação de incentivo fiscal em áreas da 
Sudam e da Sudene
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as modificações ocorram em períodos 
de estabilidade política e institucional.

RITO SUMÁRIO

Em 1992, Collor foi alvo de um pro-
cesso de impeachment e, após 

todo o processo ser marcado por uma 
agilidade incomum dos Poderes – com 
o STF recepcionando dispositivos de 
uma lei de 1950 e delegando ao Con-
gresso a doutrinação do rito do proce-
dimento, o então Presidente da Repú-
blica foi afastado do cargo.

“Hoje não tenho mais dúvida de 
que o impeachment virou uma solu-
ção que, a despeito de se tratar de um 
instituto constitucional, varia ao sabor 
do governo de ocasião, do Presiden-
te do momento e dos partidos e au-
toridades de plantão. Sabemos que a 
aplicação desse instrumento está inte-
gralmente ancorada no fator político”, 
ressaltou.

Agência Senado, com Assessoria do Senador

http://www.elmanoferrer.com.br/
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Comissão sugere seleção de projetos prioritários na área de mobilidade 
urbana

A Comissão de Desenvolvimento Re-
gional e Turismo (CDR) aprovou, na 

quarta-feira (16/12), o PLS 668/2015, 
do Senador Wellington Fagundes, que 
muda a destinação de recursos à Su-
perintendência do Desenvolvimento 
do Centro-Oeste (SUDECO) e as fontes 
de recursos do Fundo de Desenvolvi-
mento do Centro-Oeste (FDCO).

Na justificativa da proposta, Wel-
lington Fagundes lembra que a Su-

dam e a Sudene têm como receitas 
próprias não só as transferências 
dos respectivos fundos de 
desenvolvimento das regiões em que 
atuam, como ainda contam com 1,5% 
do produto de retorno das operações 
de financiamento concedidas com 
recursos desses respectivos fundos.

Pela proposta, as transferências 
do FDCO, equivalentes a 2%, passam a 
constituir receita da Sudeco a título de 

remuneração por sua gestão. Por ou-
tro lado, 1,5% do produto do retorno 
das operações de financiamento con-
cedidas com recursos do FDCO passa 
a ser aplicado de acordo com orienta-
ções do Conselho Deliberativo do De-
senvolvimento do Centro-Oeste, não 
só para custeio de atividades em pes-
quisa, desenvolvimento e tecnologia, 
mas também para os investimentos 
públicos e privados.

A Comissão Senado do Futuro apro-
vou na quarta-feira (16/12) o rela-

tório do Senador Wellington Fagundes 
(PR/MT) que avaliou, em 2015, as po-
líticas públicas “O futuro das cidades: 
desafios para a urbanização sustentá-
vel e eficiente”.

No relatório, Fagundes propõe 
a apresentação de um projeto de 
lei atualizando a atual Política Na-
cional de Mobilidade Urbana (Lei 
12.587/2012), principal instrumento 
de política de desenvolvimento urba-
no em vigor no País.

Wellington Fagundes recomenda 
também a aprovação do Projeto de 
Lei 7.898/2014, que estende por três 
anos o prazo para a elaboração do Pla-
no de Mobilidade Urbana. Argumen-
tou o Senador que esse é o instrumen-
to primordial da política urbana em 
vigor, sendo importante mecanismo 
de planejamento para enfrentar os 
desafios do setor. O projeto ainda está 
em tramitação na Câmara dos Depu-
tados. Ele pediu prioridade de análise 
quando a proposta chegar ao Senado 
e sugeriu a realização de audiências 
públicas para debater com gestores 
municipais os casos de sucesso na ela-
boração e implementação de PMU.

O Senador explicou que a ple-
na efetivação da política depende da 
aprovação do Plano de Mobilidade 
Urbana (PMU) por parte dos municí-
pios com mais de 20 mil habitantes. O 
prazo para a elaboração desse plano, 
entretanto, acabou em abril de 2015 
e mais de 70% das capitais e cidades 
brasileiras acima de 500 mil habitan-

tes, e 95% do total de municípios aci-
ma de 50 mil habitantes não consegui-
ram finalizá-lo.

A sugestão do Senador é incluir na lei 
a possibilidade de escolha de projetos-
piloto em cada estado para serem 
tratados com prioridade, avaliados 
e corrigidos e poderem servir de 
referência para os demais municípios.

“Essa medida é importante, pois 
o PMU é o instrumento primordial da 
política urbana atual e deve ser ela-
borado não apenas para cumprir a lei, 
mas para servir de mecanismo de pla-
nejamento para que os desafios urba-
nos sejam enfrentados de forma efeti-
va”, defendeu o Senador no relatório.

Fagundes também solicita, em 
seu relatório, o envio de requerimen-
to de informações ao Ministério do 
Meio Ambiente sobre o andamento 
da gestão das áreas urbanas de pre-
servação permanente.

Avaliação pelo Senado

A avaliação de políticas públicas 
do Poder Executivo foi implantada no 
Senado em 2013, como medida com-
plementar ao papel fiscalizador do 
Congresso Nacional. O procedimento 
está previsto na Constituição Federal, 
que concede às comissões temáticas 
da Câmara e do Senado a prerrogativa 
de avaliar programas de obras, planos 
nacionais, regionais e setoriais de de-
senvolvimento, conforme sua área de 
competência.

A prática tem objetivo de tornar 
mais eficiente o gasto governamen-
tal e agrega mais transparência à ad-
ministração pública. Os relatórios, 
aprovados pelas comissões temáticas 
ao fim de cada ano, são publicados e 
enviados aos ministérios responsáveis 
pela política analisada.

Wellington Fagundes cobra conclusão das obras do VLT em Cuiabá
Agência Senado

Agência Senado
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http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12587.htm
http://www2.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=621861
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O Senador Wellington Fagundes co-
brou, na segunda-feira (14/12), 

a continuação das obras do Veículo 
Leve sobre Trilho (VLT) em Cuiabá e 
de todas as obras inacabadas da Copa 
do Mundo. Fagundes registrou a ins-
talação da Frente Parlamentar Pró-
VLT, frisando que a obra mais cara é 
a inacabada, justamente porque são 
investidos recursos públicos dos quais 
a população não usufrui. Ele informou 
que já foram investidos mais de R$ 1 
bilhão nas obras do VLT.

O Senador ressaltou que o VLT 
não tem apenas o objetivo de carre-
gar passageiros, mas faz parte de todo 
um projeto urbanístico da cidade. Se-
gundo disse, o projeto não pode ser 
abandonado e garantiu que serão en-
vidados todos os esforços para que a 

obra seja concluída. Para ele, será pre-
ciso envolver as prefeituras e câmaras 
de vereadores de Cuiabá e de Várzea 
Grande,  já que esse transporte é tam-
bém intermunicipal.

Fagundes também criticou a polí-
tica econômica do governo: “É incrível 
que especialistas em economia, 
no governo, possam imaginar que 
aumentando impostos promoverão 
crescimento econômico”, disse, ao cri-
ticar a proposta de recriação da CPMF 
“de forma sorrateira e malandra”.

Por outro lado, o Senador re-
gistrou sua participação no evento 
de posse da diretoria da Associação 
Brasileira dos Produtores de Soja de 
Mato Grosso e destacou que a soja é 
responsável por metade da receita ge-
rada pelo agronegócio do estado. Ele 
ressaltou a necessidade de diminui-
ção dos custos logísticos para maior 
competitividade dos produtores.

CDR aprova aumento de recursos para Fundo de Desenvolvimento do 
Centro-Oeste

O Senador Eduardo Amorim (PSC/
SE) apresentou na terça-feira 

(15/12), requerimento à Comissão 
de Assuntos Econômicos do Senado 
Federal para a realização de audiên-
cia pública para tratar do problema 
do déficit previdenciário dos Estados 
brasileiros, seus desdobramentos e as 
estratégias para seu enfrentamento.

Para Amorim, a questão do déficit 
previdenciário dos Estados está longe 
de ser equacionada. “O rombo finan-
ceiro total do Regime Próprio dos Ser-
vidores Públicos (RPPS) dos Estados 
somou R$ 50,898 bilhões em 2014”, 
explicou Amorim, ao afirmar que esse 
número representou um aumento da 
ordem de 4,4% com relação a 2013.

“Um dos responsáveis por esse au-
mento é o atual ambiente recessivo, 
que provoca queda da atividade eco-
nômica e a consequente redução da 
arrecadação de impostos. Outro fator 
complicador refere-se ao fato de que 
muitas unidades da Federação ainda 
adotam o regime de repartição sim-
ples”, disse o parlamentar.

Segundo Eduardo Amorim, isso 
significa dizer que os trabalhadores da 

ativa financiam os aposentados e pen-
sionistas e, “se faltar dinheiro”, o go-
verno estadual tem que cobrir a dife-
rença. “A atual legislação prevê como 
indexador da dívida previdenciária de 
Estados e municípios a taxa Selic mais 
1% ao mês”, disse.

“Tenho certeza de que a audiência 
pública, com a presença de secretá-
rios estaduais de algumas das prin-

cipais unidades da federação, bem 
como a participação do ministro do 
Planejamento, trará à luz o debate e, 
seguramente sugestões e trocas de 
experiências que serão importantes 
para o equacionamento e a solução da 
questão do déficit previdenciário dos 
Estados”, afirmou.

Eduardo Amorim propõe debate sobre o déficit previdenciário 
dos Estados

Agência Senado

Assessoria do Senador

Ge
ra

ld
o 

M
ag

el
a/

Ag
ên

ci
a 

Se
na

do

M
ar

co
s O

liv
ei

ra
/A

gê
nc

ia
 S

en
ad

o

http://www.eduardoamorimse.com.br/


5

O S e n a d o r 
Vicentinho 

Alves (PR/TO), 
conseguiu, jun-
to à Casa Civil 
da Presidência 
da República, 
a liberação de 

emendas individuais da ordem de cer-
ca de R$ 1,75 milhão para obras de 
pavimentação e calçamento de vias 
públicas e estruturação de Rede de 
Serviços de Atenção Básica de Saúde 
e de Unidades de Atenção Especiali-
zada em 11 cidades do Tocantins. Os 
recursos, oriundos dos Ministérios das 
Cidades e Saúde, serão distribuídos 
para as seguintes cidades: Brejinho de 
Nazaré; Carrasco Bonito; Cariri do To-
cantins; Combinado; Formoso do Ara-
guaia; Fortaleza do Tabocão; Ipueiras; 

Natividade; Novo Acordo; Pindorama 
e Tupiratins.

Verbas para a Saúde

Em audiência realizada na quarta-
feira (16/12), no Ministério da Saúde, 
o Senador Vicentinho Alves e o depu-
tado federal Vicentinho Junior solicita-
ram ao Ministro Marcelo Castro a libe-
ração de R$ 4,5 milhões em recursos, 
referentes a emendas individuais dos 
dois parlamentares, para os seguintes 
municípios: Aurora do Tocantins; Buriti 
do Tocantins; Conceição do Tocantins; 
Cristalândia; Figueirópolis; Itacajá; Ita-
guatins; Lagoa do Tocantins; Luzinópo-
lis; Mateiros; Maurilândia; Miranorte; 
Natividade; Novo Jardim; Palmeiran-
te; Paranã; Presidente Kennedy; Santa 
Rosa do Tocantins e Taguatinga. 
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A Frente Parlamentar Mista da Famí-
lia, presidida pelo Senador Magno 

Malta (PR/ES), enviou solicitação ao 
presidente da Academia Brasileira de 
Letras, Geraldo Holanda Cavalcanti, 
para retirar do Dicionário Ortográfico 
da Língua Portuguesa a expressão pre-
conceituosa que define o cigano como 
trapaceiro, avarento e sovina.

“Esse povo nômade, de diversas 
etnias, chegou ao Brasil em 1570 e 
hoje são mais de um milhão de indiví-
duos estigmatizados que sofrem pre-
conceitos absurdos, a ponto de serem 
sinônimo de enganadores, mas, na 
verdade, são famílias trabalhadoras, 
que mesmo com cultura própria, es-
tão inseridas no desenvolvimento de 
nossa nação’, explicou Magno Malta.

Durante o lançamento da Campa-
nha “Sou Cigano! Sou Brasileiro! Não 
Sou Trapaceiro!” no Senado Federal, 
líderes de várias etnias registraram 
indignação com o descaso das auto-
ridades e revelaram fatos que burlam 
a Constituição Brasileira. “Somos tra-
balhadores, cristãos, respeitadores da 
legislação do país e temos também 
nossos direitos. É muito triste ver nos-
sos filhos, nas escolas, serem obriga-

dos a conviver com a difamação, até 
no dicionário”, denunciou Alexsandro 
Castilho, líder da etnia Rom Caldarax 
e presidente da Associação Internacio-
nal da Cultura Romani.

“Para o Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), não há 
ciganos no Brasil, pois, ao contrário 
dos índios, negros, pomeranos e ou-
tros povos, eles não são inseridos no 
censo. Em todo o Brasil, o número de 
ciganos já excedeu mais de um milhão, 
e eles estão dando aulas em faculda-
des, advogando, medicando em hos-
pitais, trabalhando como servidores 
públicos, enfim, estamos inseridos na 
sociedade como povo direito e temos 
nossos direitos desrespeitados. Nossa 
cultura, os trajes, hábitos e dialetos 
estão em nossa alma e não podemos 
esquecer nossas origens, mesmo le-
vando uma vida normal como qual-
quer cidadão de bem”, revelou Zuleica 
Aparecida Rovanocich Torsani, advo-
gada e cigana Rom Matchuaia.

O Senador Magno Malta também 
enviou expediente ao Ministro da 
Saúde, Marcelo Castro, para apurar a 
denúncia de que os ciganos não têm 
acesso aos programas de saúde públi-

ca, como o programa Rede Cegonha. 
“São absurdos que remetem ao tempo 
do Brasil imperial. Esse povo alegre, 
de boa vontade, chegou ao nosso país 
fugindo de perseguições históricas. 
Hoje, temos no Espírito Santo, em Bai-
xo Guandu, o vereador Lucas Cigano, 
homem direito, humanitário e de bom 
princípio, que defende os direitos da 
família brasileira. Quero sensibilizar 
nossas autoridades para esta realida-
de, pois o povo Cigano não é trapacei-
ro, como insinua o nosso dicionário, 
mas brasileiros honrados e dignos de 
reconhecimento pelo amor à pátria”, 
concluiu Magno Malta.

Malta pede retirada de expressão preconceituosa contra ciganos 
nos dicionários

Vicentinho Alves consegue liberação de R$ 1,75 
milhão para cidades do Tocantins
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