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e ainda havia dúvidas sobre a distorção existente na distribuição dos recur-
sos arrecadados pela tributação, as manifestações populares ocorridas em 

junho de 2013 comprovaram que há algo de muito errado nesse assunto. Quando 
saíram às ruas, milhares de cidadãos deixaram claro que não estão satisfeitos com 
os serviços públicos, especialmente os prestados nas áreas de saúde, educação e 
transporte coletivo.
 Não é mera coincidência que as queixas se concentrem nessas três áreas, nas 
quais a responsabilidade dos municípios é grande. É apenas reflexo da injusta par-
tilha hoje definida no pacto federativo brasileiro, que deixa para as prefeituras a 
menor parcela dos recursos recolhidos por meio de impostos, ao mesmo tempo em 
que as sobrecarrega com pesadas responsabilidades.
 Esse desequilíbrio, cuja solução foi definida pelo Partido Social Democrático 
como uma de suas causas, é o tema deste 4º volume dos Cadernos Democráticos, 
série de publicações na qual o Espaço Democrático – fundação de estudos e forma-
ção política do PSD – vem divulgando os resultados dos debates que promove sobre 
as questões que estrangulam o desenvolvimento do Brasil.
 Este volume contém, na íntegra, as análises e propostas de especialistas no 
tema, convidados a dar sua contribuição para que o País possa desatar o nó do 
pacto federativo, que tantos prejuízos têm causado à Nação. Trata-se de ideias que 
poderão integrar o programa do PSD e, acima de tudo, de um exemplo do esforço 
que nosso partido vem desenvolvendo para que as futuras gerações de brasileiros 
possam viver em um país melhor.

S

Guilherme Afif
Presidente do Espaço Democrático

Partilha injusta
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Ideias do debate
O princípio federativo está quebrado. A União, 
sozinha, tem mais receita do que a soma das recei-
tas de todos os Estados e Municípios.

Os principais anseios do cidadão são de responsabili-
dade de Estados e Municípios: educação fundamental, 
segurança pública, sistema viário e urbano, Corpo de 
Bombeiros, limpeza pública, quase toda a saúde. Os en-
cargos estão nas mãos dos Estados e Municípios, mas 
a receita está nas mãos da União.

A concentração de recursos estabelece 
uma situação quase que de absolutismo 
para a União. Temos de criar um novo 
modelo.

É preciso limitar a desoneração 
tributária em imposto compar-
tilhado. 

30% da arrecadação do IPI e 15% do Imposto de Renda, 
que são divididos com Estados e Municípios, já foram 
dados como desoneração tributária. É fazer benesse 
com o dinheiro dos outros. 

Em 1988, 80% das receitas da União vinham da cobrança de im-
postos e 20% de contribuições. Hoje, os impostos respondem 
por 52% e as contribuições por 48%. A razão desta mudança 
é que a contribuição não é dividida com Estados e Municípios, é 
privativa da União.

Quem tem o dinheiro, tem o poder. Não se faz a 
repactuação da federação porque a União não quer 
perder poder. 
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Há uma questão tão importante quanto a do pacto federati-
vo: para onde vai o dinheiro arrecadado? Qual é o custo do 
Legislativo, desde as Câmaras de Vereadores, das Assembleias, 
até a Câmara Federal e o Senado? Qual é o custo do Poder Judi-
ciário? Qual é o custo dos Tribunais de Contas? Qual é o custo 
do Ministério Público? 

É preciso melhorar o perfil das dívidas dos Estados e Mu-
nicípios com a União. No ano 2000, a dívida dos Es-
tados totalizava R$ 198 bilhões. Em 2011, já tinham 
pago R$ 197 bilhões e estavam devendo R$ 450 bilhões. 

O Senado, que representa os Estados, não está 
cumprindo o seu papel. Está omisso nessa questão.

O gasto da máquina pública, nas três esferas, é muito 
grande. Então, precisamos discutir se é necessário ter 
três estruturas de todos os órgãos: Ministério da Educa-
ção, Secretaria Estadual de Educação, Secretaria Municipal 
de Educação; Ministério da Saúde, Secretaria Estadual de 
Saúde, Secretaria Municipal de Saúde... 

A União cobra dos Estados e Municípios para girar a dívida, 
juros de até 14% ao ano. Mas capta no mercado a 7,5%. O BNDES 
usa dinheiro do Tesouro para emprestar ao setor privado a 7%. 

É simples melhorar o perfil da dívida de Estados e Mu-
nicípios. É só acrescentar aos contratos um único artigo, 
que estabelece que os índices de correção ficam manti-
dos, mas com teto igual a 85% ou 75% da Selic. Em vez 
de pagar 14%, Estados e Municípios pagarão 7%. 
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Hanan, Colombo, Afif, Napoleão e  Rocha: princípio federativo quebrado

Debatedores

RAIMUNDO COLOMBO, governador do Estado de Santa Catarina.

HUGO NAPOLEÃO, deputado federal (PSD-PI), ex-governador do Estado do Piauí 
e ex-ministro da Educação e das Comunicações. 

SAMUEL HANAN, empresário e ex-vice-governador do Estado do Amazonas.
 
Mediadores

GUILHERME AFIF, vice-governador do Estado de São Paulo e presidente do Espaço Democrático.

RUBENS FIGUEIREDO, cientista político e diretor do Espaço Democrático.
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RUBENS FIGUEIREDO: Boa noite. Esta-
mos aqui em São Paulo, na sede do Espaço 
Democrático, que é a Fundação para Es-
tudos e Formação Política do PSD. Vamos 
realizar hoje mais um seminário do nosso 
ciclo, “Desatando os nós que atrasam o 
Brasil”. Vamos discutir, com especialistas 
e pessoas com grande conhecimento no 
assunto, as relações que se estabelecem 
na divisão de tarefas e de recursos en-
tre a União, os Estados e os Municípios 

brasileiros. O tema é Como garantir recursos para os municípios.
 Temos duas possibilidades de participação: no nosso auditório, receberemos 
perguntas escritas; e pela internet, já que esse encontro está sendo exibido para 
o Brasil inteiro, é possível a participação direta pelo site www.psd.org.br. 
 Conosco, temos o dr. Samuel Hanan, ex-vice-governador do Amazonas e ex-
secretário da Fazenda também do Estado do Amazonas, com grande experiên-
cia na iniciativa privada. É o nosso coordenador do Conselho Temático de Pacto 
Federativo e Tributação. O governador de Santa Catarina, Raimundo Colombo, 
três vezes prefeito de Lajes, também em Santa Catarina, e senador eleito da 
República. 
 Ao seu lado temos o presidente do Espaço Democrático e vice-governador 
do Estado de São Paulo, Guilherme Afif Domingos. Também como debatedor, e 
representando o Nordeste brasileiro, mais especificamente o Estado do Piauí, 
de onde já foi governador por duas vezes, o ex-senador da República e atual 
deputado federal pelo Piauí, Hugo Napoleão. E ao seu lado, o deputado federal 
pelo Estado de Goiás, vice-presidente do Espaço Democrático e coordenador do 
núcleo de relações internacionais do Espaço Democrático, dr. Vilmar Rocha. 
 Eu gostaria de abrir esse debate explicando como serão as regras. Teremos 
inicialmente a palavra dos três debatedores, que terão cinco minutos para fazer 
seus comentários iniciais. Depois disso, faremos um debate livre, mais acalorado, 
onde o fundamental será buscar, na divergência, a convergência partidária para 
que consigamos passar à frente nessa questão do federalismo, que é um dos 
aspectos mais conturbados da vida política e administrativa do nosso País.
 Samuel Hanan, a minha pergunta: quais seriam os fundamentos desse 
grande desequilíbrio que se encontra no Brasil em termos de recursos e de tare-
fas, principalmente no que se refere à União, e aos Estados e Municípios?
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SAMUEL HANAN



9

Como garantir mais recursos para as cidades

A pergunta do Rubens é muito fácil de ser 
respondida, mas eu prefiro começar por uma 
(frase) que eu gosto de usar sempre, lembrar 
que o cidadão nasce, vive e morre no Município.  
O cidadão comum nem sabe o que é Brasília. 
Raríssimas vezes sabe. As suas necessidades 
estão dentro do Município. Então, cobranças 
maiores se fazem, diariamente, junto a prefei-
tos e, depois, junto aos governadores. Somente 
em última instância é que pensam em Brasília. E 
embora a Constituição Brasileira de 1988 tenha 
estabelecido que nós temos três entes federa-
tivos (União, Estados e Municípios) autônomos, 
com liberdade econômica, liberdade administra-
tiva, liberdade política, na prática a liberdade 
econômica não existe, ou deixou de existir já há 
algum tempo. E como o tempo é curto, vamos 
ser bem pragmáticos. Mais números, menos co-
mentários.
 Eu digo, com muita clareza, que o princípio 
federativo está quebrado, ou seja, o Brasil hoje 
não é uma federação. Porque eu não concebo 
uma federação em que 57% das receitas públi-
cas sejam da União. A União, sozinha, tem mais 
receita do que a soma das receitas de todos os 
Estados e Municípios. Então, se a União sozinha 
tem mais receita do que todos os Estados e Mu-
nicípios, esse princípio federativo está bastante 
comprometido. 

“  Mas do outro lado, dos encargos, é muito 
claro: os encargos também foram desbalanceados 
ao longo do tempo. O que o cidadão espera do 
poder público? Eu acho que um governo é eleito 
pelo povo, pelo voto direto, com poder de cobrar 
tributos e devolver serviços para a população. En-
tre esses serviços que o cidadão comum tem como 
anseio principal está a educação. Hoje, a educação 
fundamental básica e média é toda do Município e 
do Estado. Saúde é do Município e do Estado, com 
raríssima participação do SUS, que chega a pagar 
para o Estado, como reembolso de uma consulta 
médica, R$ 10,00, R$ 12,00. Um engraxate, para 
engraxar um sapato, cobra mais que o reembolso 
de uma consulta que o SUS paga para Estado e 
o Município. Um exame de sangue, hemograma 
completo, chega a R$ 1,50. Então, saúde não 
existe. Segurança não existe. Estados e Mu-
nicípios, outra vez. Município, recentemente, com 
Guarda Municipal. Sistema viário e urbano, Estado 
e Município. Corpo de Bombeiros, limpeza pública... 
ou seja, os encargos principais, os anseios princi-
pais do cidadão, Estados e Municípios. A União 
entra de uma forma suplementar no sistema de 
saúde e no ensino superior, já comprometido. 
Porque hoje o número de alunos matriculados no 
ensino superior público não chega a 25% do total 
do ensino superior. Há carência de vagas no siste-
ma de ensino público federal. 
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 Então, essa é a primeira regra que está sendo 
comprometida: a receita na mão da União e os en-
cargos nas mãos dos Estados e Municípios. E isso 
agravou-se mais, dr. Afif – o senhor que gosta de 
falar muito nisso –, pós-Constituição de 1988. Se 
nós olharmos, em 1988, a razão era a seguinte: 
80% das receitas da União se davam em forma de 
cobrança de impostos e apenas 20% da receita 
sob a forma de contribuições. Hoje, 2012, a União, 
por uma mágica maquiavélica, transformou essa 
relação. Tem, ao invés de 80% de impostos, 52% 
só. 48% são de contribuições. Qual a razão dessa 
mudança, que (parece) uma simples mudança de 
terminologia? A contribuição não é compartilhada 
com Estados e Municípios, é privativa da União. 
Então, (vejam) o aumento da carga tributária do 
Brasil. Em 1988, era alguma coisa da ordem de 
22%, 23% do PIB; hoje, é da ordem de 35%, 36% 
ou 37% do PIB. Ou seja, em 24 anos pós-Consti-
tuição, subiu a carga tributária do Brasil em 60%. 
E a União fez isso, basicamente, como forma de 
retenção de poder. De domínio de poder, de tornar 
governadores e prefeitos reféns da União. Trans-
formou impostos em contribuição. Então, não mais 
compartilha, ou seja, fica privativo (dela, União). 
 E só pra terminar, que o tempo é curto, mas eu 
acho que é relevante. Nós temos um dado. Uma 
dessas contribuições chama a atenção de ma-
neira gritante. Ela se chama Contribuição Social 
sobre o Lucro Líquido. Quem conhece sabe: Con-
tribuição Social sobre o Lucro Líquido nada mais é 
do que uma alíquota suplementar, complementar, 
do Imposto de Renda. Quando o lucro excede um 
determinado valor, além do Imposto de Renda, a 
pessoa jurídica paga essa contribuição chamada 
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido. Então, 
até a base de cálculo é a mesma. Tudo é o mesmo, 

só mudou o nome. Se fosse Imposto de Renda 
complemento de alíquota, teria de distribuir com 
Estados e Municípios. Sendo contribuição, ficou só 
com a União. E essa contribuição, se chamasse im-
posto, para participar do FPE e do FPM – os fundos 
dos Estados e Municípios –, daria um aumento de 
20% no FPE e 20% no FPM. Daria R$ 12 bilhões 
por ano a mais de FPE e R$ 13 bilhões a mais de 
FPM. Além de R$ 3 bilhões, mais ou menos, em 
fundo constitucional. Somente essa contribuição 
está sangrando esse dinheiro. 
 Então, isso posto, mostra que nós temos de 
fazer muito mais coisas. Tem o assunto da dívida 
pública, que é uma agiotagem hoje em relação ao 
mercado... 
 Essas são as considerações finais. Acho que 
o nosso partido, o PSD, tem de levantar a ban-
deira de resgatar o princípio federativo. E res-
gatar significa não aceitar que se fale em refor-
ma tributária fatiada porque só vai agravar isso. 
Precisamos de uma coisa maior. Estudar encargos 
e responsabilidades e dividir entre os três entes 
federativos. Eram essas as considerações que 
o tempo permitiu nesses 5 minutos, 6 ou 7, e 
agradeço a paciência, a tolerância. “
RUBENS FIGUEIREDO: Governador Colombo, te-
mos aqui uma pergunta do Rodrigo Vieira, que 
é de Florianópolis. Ele pergunta pelo Facebook: 
qual o primeiro passo para mudar o federalismo 
brasileiro? E eu complemento: o senhor é governa-
dor e já foi prefeito, o que é mais difícil, ser gover-
nador ou ser prefeito?
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RAIMUNDO COLOMBO

“ Bom, Rubens, eu queria cumprimentar a você 
e a todos que estão aqui e nos assistem, dizendo 
da alegria de estar aqui presente. Cumprimentar o 
PSD, o nosso partido, por essa iniciativa. Eu acho 
que pra gente começar a mudar o pacto federa-
tivo, temos que começar por ter uma consciência 

do que nós queremos. Esse é um assunto, para a 
maioria das pessoas, meio abstrato. Ele não entra 
na pauta, todo mundo fala há muitos anos, mas 
nada acontece. E ele é a mãe de todos os defei-
tos. O Alexis de Tocqueville (pensador francês) es-
creveu, há quase 200 anos, analisando a América 
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do Sul, analisando a diferença com a América do 
Norte, o seguinte: em um vai dar certo e no outro 
vai dar errado. A diferença é que um é totalmente 
centralizado dentro de um modelo de Estado; o 
outro tem um modelo descentralizado, os Estados 
Unidos, em um modelo de nação. Essa é a grande 
diferença e as consequências nós pagamos até 
hoje. 
 De forma prática, qual é a realidade opera-
cional? O Samuel foi muito feliz na abordagem. 
A verdade é uma só: no Município, e essa é uma 
grande diferença, você trata com as pessoas, olho 
no olho, vendo a dificuldade, falando do problema 
da saúde, vivenciando esta realidade. Em Brasília 
você trata com papel, com a burocracia, sem ne-
nhuma sensibilidade. Isso faz toda a diferença. Se 
você quiser uma diferença entre o Município e o 
Estado, a verdade é que numa função de prefei-
to você fala diretamente com as pessoas, numa 
relação humana muito forte, muito intensa, que 
realiza o gestor público, o homem público. Já no 
Governo do Estado você trata com as lideranças, 
uma relação muitas vezes muito agradável, com 
bons resultados, mas muitas vezes longe daquilo 
que é o dia a dia das pessoas e o que são as verda-
deiras necessidades. Você acaba trabalhando mui-
to com prioridades falsas, o que foge totalmente 
dos princípios que nós defendemos. 
 Então, eu entendo que esse debate cria um es-
paço, uma oportunidade para nós criarmos um pro-
cesso, um momento de consciência. A organização 
de uma sociedade passa por mobilização, mas a 
essência é a conscientização: o que nós queremos 
e como vamos convencer o universo que influen-
cia pra que essa mudança seja feita. Porque todas 
as pessoas que foram candidatas à presidência... 
todo mundo defendeu isso. E aí você vai encontrar 
todos os grupos políticos que já governaram, que 
defendem que tem que haver federalização... mas 
quando estiveram no poder concentraram cada 
vez mais. 

 E aqui foi falado das contribuições. Elas são 
criminosas porque fogem totalmente do princípio 
federativo. E quando se teve alguma conquista, 
nós perdemos, como é o caso da CIDE. Ela era par-
tilhada com Estados e Municípios... pra não subir o 
preço dos combustíveis, zerou a CIDE. 
 E qual é a realidade hoje? Nós tivemos, des-
de o Plano Real, um momento de expansão na 
receita pública muito significativo. A gente cres-
cia 17%, 18%, 20% ao ano e isso acabava anes-
tesiando todo esse processo. A receita caiu muito 
e as dificuldades estão se acentuando. A maioria 
dos Municípios não fechou as contas no final do 
ano. Nos Estados, a situação é quase a mesma. 
Por outro lado, você perdeu a CIDE, você teve um 
incentivo forte na redução do IPI – só 46% do IPI 
pertence ao Governo Federal, o resto é dos Esta-
dos e Municípios. Então, é uma coisa importante. 
Agora se tomou uma decisão forte no setor elé-
trico. 
 É evidente que nós temos de reduzir o custo 
Brasil, que nós queremos ser competitivos e é im-
portante para a economia, mas da forma que foi 
feito e com um impacto muito grande nas receitas 
dos Estados e dos Municípios, nós vamos ter mais 
um processo de perda, né? Essa questão do com-
bustível, o congelamento dele, a perda da CIDE 
é outro fator. O combustível, em Santa Catarina, 
represente 22% da nossa receita. A Petrobras 
está tendo um prejuízo de R$ 1,2 bilhão todo 
mês. Até quando ela vai poder aguentar isso? 
 Outro debate importante é a questão dos 
royalties, que acabou se “judicializando”, como 
muitas outras coisas no Brasil. E esta é a reali-
dade brasileira. Nós temos uma coisa essencial: 
para colocar dinheiro nos Estados, é reduzir os ju-
ros da dívida. Conseguimos fazer isso com a inicia-
tiva privada e não conseguimos fazer com o setor 
público. E agora foi mandado para o Congresso, por 
lei complementar. É um debate muito importante.

RAIMUNDO COLOMBO
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RUBENS FIGUEIREDO: Obrigado, governador! 
Nós estamos realizando uma enquete, em tempo 
real. Você pode responder passando um torpedo 
para o número (61) 8289-5555. A pergunta é a 
seguinte: quem deve ficar com a maior parte dos 
recursos públicos nacionais? Se você acha que é 
a união, digite A, mensagem de texto com a letra 
A; se você acha que são os Estados e Municípios, 
digite B. 
 Deputado Hugo Napoleão, nós verificamos 
na mídia, recentemente, que vários Municípios 
deixarão de promover suas festas de Carnaval 
por falta de recursos – os Municípios que têm es-
sas festas como tradicionais. Sempre que ouvi-
mos falar de questões referentes ao federalismo, 
as pessoas em geral costumam achar que os Mu-
nicípios devem ficar com mais recursos. A minha 
pergunta é: existe, no Congresso Nacional, essa 
mesma cultura? É possível conseguir transferir 
mais recursos para Estados e Municípios que, afi-
nal de contas, são os entes federados que fazem 
mais nas áreas mais importantes?

 Olha, hoje, os Estados e Municípios começam 
com três problemas seríssimos: a folha; os inati-
vos, a previdência; e a dívida. Esses três consomem 
praticamente tudo o que se arrecada. E a gente foi 
esgotando, foi perdendo as forças. Acentuou-se 
com a questão do Congresso, agora, de começar a 
colocar piso em tudo quanto é coisa. Piso para pro-
fessores. É como se eu pegasse o cartão de crédi-
to de vocês e saísse gastando. É exatamente isso 
que está acontecendo. Quer dizer, todo ano você 
recebe uma paulada e isso serve de referência 
para os outros. Então, a verdade é que a gente foi 
para um estágio muito perigoso, de perder a ca-
pacidade de investimento, o que é muito ruim em 
todos os sentidos, inclusive no sentido econômico 
brasileiro.
 Esses são os desafios muito fortes que nós 
temos aí à frente e que agora exigem uma mu-
dança mais radical. Então, em paralelo à questão 
do federalismo, do pacto federativo, nós temos 
o operacional que se agravou muito nos últimos 
meses e que é uma preocupação de todo mundo. 
Algumas medidas já foram feitas, algumas ações 
já se desenvolveram, mas nós temos um cenário 
econômico internacional muito grave, muito difícil, 
e as consequências aqui, internas, estão aí. Quer 
dizer, nós tivemos um crescimento do PIB baixo, 
em que pesem todos os esforços e ações que, 
inclusive, foram desenvolvidas. Mas ainda assim 
nós tivemos esse crescimento baixo e eu tenho 
conversado com todos os governadores, ou com a 
maioria deles. É um processo de muito desespero, 
até, de como vai ser o ano de 2013. “

Como garantir mais recursos para as cidades
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HUGO NAPOLEÃO

“ Eu diria que existe, mas, na prática, não 
tem funcionado assim. Está no âmago, está no 
íntimo, está dentro de cada um de nós, mas, in-
felizmente, na prática não se vê a consequência 
positiva desse pensamento. Eu gostaria, tam-
bém, a exemplo do que fizeram brilhantemente 
o Hanan e o governador Colombo, que já ex-
puseram à saciedade a questão, dizer que toda 
a questão federativa começou em 1891, com a 

primeira Constituição, que estabeleceu o equilí-
brio entre os entes federativos: União, Estados 
e Municípios. Seguiu-se até 1930 – e na Con-
stituição de 1934 foi ratificado esse equilíbrio 
e foram estabelecidas as competências entre 
os três níveis administrativos. Ocorre que, em 
1937, com o Estado Novo de Getúlio Vargas, 
houve um corte, uma quebra, digamos assim, 
desse princípio. 
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 E, recomposto, resgatado na Constituição de 
1946, foi até 1964. E nos 20 anos do regime de 
exceção, do período militar, houve quase uma re-
tração completa e o estado ficou absolutista. Em 
1988, a grande esperança. A Constituição cidadã. 
Ela retoma as rédeas e leva adiante essa ideia 
da divisão federativa. Só que, na prática, ela não 
ocorreu. Infelizmente, lamentavelmente, dentro 
do próprio Congresso, conquanto sejamos eleitos 
pelas nossas bases e estejamos sempre em con-
tato direto, permanentemente, com os cidadãos 
e cidadãs. Isso é frequente? Aliás, não adianta 
o político hoje pensar que porque há rádio, tele-
visão, jornal e internet está tudo resolvido. Se ele 
não estiver sendo visto, sendo compartilhado, va-
mos dizer assim, nada se resolve. 
 Mas o fato é que os políticos, o Congresso Na-
cional, não deram curso a esse tipo de situação. 
Por isso o Supremo Tribunal Federal determinou 
que se fizesse a revisão que deve ser feita per-
manentemente dentro da divisão existente com 
relação ao fundo de participação. E isso não foi 
feito. Qual é a situação extremamente grave? Eu 
admiro muito o jornalista Gaudêncio Torquato, que 
escreveu recentemente, em O Estado de S. Paulo, 
que nós vivemos num estado, vamos dizer, quase 
que monárquico. Monárquico absolutista, lembran-
do aí Luís XIV, que dizia que o estado sou eu. 
 Pois bem, na verdade, a concentração de re-
cursos nesses índices, nesses níveis, de 58% 
praticamente, 25% e 18%, para União, Estados 
e Municípios, dá uma situação quase que de 
absolutismo total para a União. Para fazer o 
quê? Para criar um trem-bala do Rio de Janeiro para 

São Paulo, como se isso fosse resolver a vida da 
República? E aí cria-se uma empresa pública para 
gerenciar: novos diretores, novos assessores, mais 
pessoas para administrar? Ou fazer como fizeram 
agora? Criaram uma empresa para administrar os 
hospitais universitários. Eu, que fui ministro da 
Educação desse país, acho um absurdo. Quebrou-
se, feriu-se a autonomia universitária para criar 
mais um elefante, para dar mais diretorias, mais 
empregos e mais oportunidades para poucos que 
são privilegiados. É a isso que o PSD se manifesta 
contra. 
 Aliás, eu devo dizer também que, em ver-
dade, essa situação foi demonstrada agora há 
pouco. A Infraero, nos oito anos anteriores, quase 
que dobrou o seu pessoal. Ficou manietada, in-
capacitada de levar adiante seu plano, de de-
senvolvimento aeroportuário. O que aconteceu? 
Aconteceu o que eu já sabia e o que está correto: 
vão entregar à sociedade, e é assim que deve ser 
feito. Vão entregar à sociedade a direção e priva-
tizar aeroportos para a Copa do Mundo. Porque 
senão não sai. Aliás, eu acho isso. O estado deve 
ser enxuto, cuidar da saúde, da educação, do 
saneamento, da habitação popular, segurança 
e por aí vai. O resto entrega para a sociedade, 
no sentido da economia de mercado, que isso 
será bem tocado. Então, concluindo, para não 
me estender, esse é o meu sentimento. De um 
estado brasileiro com relação ao qual nós temos 
de criar uma nova modelagem, para retransmitir, 
sobretudo depois da criação das contribuições 
que enxugaram a participação dos Municípios. 
Temos de criar uma nova modelagem. “
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GUILHERME AFIF

“ Eu gostaria de ouvir a opinião de vocês a 
respeito desse ponto fulcral: como mexer na 
estrutura tributária sem mexer na estrutura 
política? “
RAIMUNDO COLOMBO

“ Eu acho de forma prática uma coisa fácil de 
fazer. O PSD anunciou nos seus primeiros momen-
tos uma proposta de revisão constitucional. Eu de-
fendo que por aí a gente possa avançar bastante. 
Nós temos que trabalhar muito para trazer esse 
debate à luz, para fazer que ele repercuta na so-
ciedade, que ele interesse às pessoas e, aí, nós 
podemos avançar. Porque, se não, eu não vejo... 
o governo federal é muito forte, sempre foi, este 
e o anterior, e o anterior. E acaba predominando a 
sua vontade, prevalecendo, e você não consegue 
avançar. 
 Então, na normalidade, no operacional – fui de-
putado federal e senador – a gente sabe: é prático, 
todo mundo pensa como a gente, mas na hora de 
votar você não alcança. Até porque a gente preci-
sa dizer: o governo federal também não tem folga, 
ele não vai abrir mão de receita. Tem que ser feito 
um planejamento a longo prazo e isso exige uma 
mudança grande do processo. Reforma política é 
ideal, ela deveria ser a primeira, antes de todas as 
outras. Ela criaria um novo momento. O Congresso 
parece que foi feito para não funcionar, é um pro-
cesso que não avança. 

“

RUBENS FIGUEIREDO: Temos aqui uma pergun-
ta de André Luiz Paranhos, de Blumenau, Santa 
Catarina. Eu vou perguntar para o deputado Hugo 
Napoleão, sobre Educação. Deputado, diz o An-
dré: Eu acredito que o problema da Educação no 
país não é a quantidade de dinheiro aplicado em 
uma determinada região, mas a gestão desses 
recursos. O senhor concorda com isso? E, depois, 
o Hanan pode complementar.

 Reforma tributária, se você for olhar nos úl-
timos 20 anos, todo mundo defendeu que ela 
acontecesse e ela não acontece. É esse o passo 
que nós temos exatamente que dar. Acho que a 
primeira questão está se fazendo hoje, aqui, e de-
ve-se fazer em todos os lugares. Chamar a aten-
ção para o problema porque a tendência é ele se 
agravar. Uma coisa, eu disse antes, é você fazer 
a gestão com excesso de arrecadação, todo mês 
surpreendendo positivamente, a economia dando 
resposta excepcional. Outra é você ter de cortar, 
cobrar, dificultar. E é esse o cenário atual. 
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HUGO NAPOLEÃO

“ Dentro do contexto do que nós estamos aqui 
conversando, dentro da questão federativa, não 
há dúvida nenhuma de que as contribuições, la-
mentavelmente, ajudaram o fundo de participação 
cair. E com isso caiu também o Fundeb. E caíram, 
de uma maneira geral, os recursos destinados à 
Educação. Então, não há dúvida nenhuma de que, 
muito, é má gestão. Há que se fazer uma opção. 
Educação é opção. Sobretudo educação básica. 
Mas daí até o ensino superior, ela tem de ser cui-
dada e moderada com prioridade. 
 Vejamos o seguinte: a Alemanha teve duas 
guerras e saiu dizimada. Começou o século passa-
do, o século 20, como a maior potência. Terminou 
o século 20 como a maior potência da Europa. Por 
quê? Educação. A Coreia, dividida entre Norte e 
Sul, cresceu e multiplicou-se. Por quê? Educação. 
Países árabes, com aquela grande crise da década 
de 1970 para 1980, ganharam muitos recursos na 
subida do preço do barril do petróleo e não foram 
muito adiante. A questão é educação. Assim, Jona-
than Kenneth Kaldrey também fala e cita a ques-
tão da Índia em seu livro, afirmando que a Índia, 
precipuamente, recebeu uma ajuda monumental 
dos Estados Unidos para a agricultura e naquela 
época não foi adiante. Por quê? Educação. Assim, 
os países da aliança para o progresso também não. 
Então, todo mundo fala em educação, mas pouco 
se trabalha em cima dela. “

SAMUEL HANAN

“ Educação, eu não tenho dúvida, é uma unani-
midade nacional, mundial. Na teoria. Mas vou dar 
um exemplo aqui de como se subtraiu o dinheiro da 
educação, pela União, em relação ao que estabele-
ce a Constituição Federal. Outra vez vamos para o 
detalhe. Pelo artigo 212 da Constituição Federal, 
o legislador buscou garantir recursos para a edu-
cação, ou seja, priorizar a educação. Então, disse: 
Estados e Municípios seriam obrigados a investir, 
no mínimo, 25% da sua arrecadação de impostos 
em educação. E a União não poderia gastar me-
nos de 18% da sua arrecadação de impostos em 
educação. Mas (vejam) a maldade que ocorreu ao 
longo desse período, através do desequilíbrio cria-
do entre a cobrança de impostos e contribuições 
– de 80% e 20% em 1988, para 58% e 42% hoje. 
Foi subtraído dinheiro da educação. Pegar 18%, na 
época, 1988, dava 14% da receita da União para 
educação. Hoje, com 58%, o que era 18% dá pouco 
mais de 10%. 
 Então, a União está deixando de investir em 
educação de ensino superior uma quantidade qua-
se igual à que investe. Quase metade, subtraiu. 
Por um simples artifício do uso da contribuição. 
Mais uma vez essa tecnicidade de tributos, impos-
tos e contribuição. Nomenclatura. E o que aconte-
ceu? Hoje, o número de alunos da rede pública de 
ensino superior – o dr. Hugo Napoleão acabou de 
falar sobre os países que investiram na educação 
e tiveram sucesso – é apenas ¼ de todos os alunos 
do curso superior. E rede pública, eu diria aí União, 
Estados e Municípios. E a rede privada tem 75%. 
Porque foi subtraído esse recurso da União, por 
esse artifício da contribuição. Então, eu acho que 
é possível fazer uma reforma tributária.
 Agora, eu acho que seria totalmente desacon-
selhável fazer reforma tributária. Por razões mui-
to óbvias. Todas as vezes que se fala em reforma 
tributária no Brasil, quem senta à mesa? União, 

Como garantir mais recursos para as cidades
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Estados e Municípios. Ninguém quer perder um 
centavo. Então, o produto dessas discussões é 
sempre um só. Vamos aumentar a carga tributária. 
Ninguém perde. Os três sentados. Mas não cha-
mam quem paga. Então, reforma tributária fatiada, 
ainda perde a visão de conjunto, não é? E quando 
perde a visão de conjunto... eu já vi reforma tribu-
tária, projeto de pessoas notáveis – não vou dar 
nomes porque são notáveis mesmo – PhDs, dizen-
do: vamos simplificar o regime tributário brasilei-
ro. Então, vamos unir ICMS, IPI, PIS, Cofins, botar 
em um tributo só. Eu me lembro que fiz parte de 
um grupo de trabalho desse. Eu digo tudo bem, é 
bonito. Agora, vocês já pensaram quanto vai valer 
um fiscal? Quanto vai valer a corrupção? O incen-
tivo à corrupção? Porque a hora que você somar 
uma alíquota de ICMS de 12% ou de 18%, mais o 
IPI modal de 15%, mais PIS e Cofins de 9%, vamos 
ter uma alíquota de 40%, 50%. Uma alíquota de 
incentivos. 40%, 50% é um incentivo brutal à cor-
rupção. E o fiscal vai valer um horror de dinheiro. 
Então, é preciso muito cuidado com reforma tribu-
tária, de simplificação através da técnica. “
GUILHERME AFIF

“ Depois eu quero ouvir o Vilmar. Aliás, o Vil-
mar tem um grande auditório lá em Goiás. Na últi-
ma transmissão, foi o que reuniu mais pessoas pra 
nos assistir. “
Vilmar Rocha

“ Repeti agora. “

GUILHERME AFIF

“ Está se repetindo agora. Então você precisa 
dar uma mensagem para o seu povo que está lá. “
VILMAR ROCHA

“ Boa noite a todos. Em especial para nossos 
companheiros aí de Goiânia, sob a coordenação 
do deputado (federal licenciado e secretário da 
Educação do Estado de Goiás) Thiago Peixoto. Es-
tão acompanhando e seguramente vão participar 
desse debate. Mas eu queria aproveitar porque 
político levantou a bola, a gente chuta. Deu um 
microfone, já está falando. Mas eu vou ser breve, 
presidente. Eu quero dar um foco nessa questão 
do pacto federativo. Isso não deveria estar na 
reforma tributária, não. Isso é um dos itens im-
portantes da reforma política e institucional. Por 
quê? Porque se trata de redistribuição de poder. 
Não se faz a repactuação da federação porque a 
União não quer perder poder. É isso. Então, o item 
é da reforma política e, talvez, o principal. Refor-
ma tributária, a questão tributária, econômica, é 
consequência. A raiz é uma questão política de re-
distribuição de poder. Por que não sai? Porque a 
União não quer. Não quer perder poder. 
 Os governadores estão enfraquecidos politi-
camente, com pouca expressão política. Histori-
camente, no Brasil, quando três governadores se 
reuniam, o país parava pra saber o que os governa-
dores estavam propondo e iam falar. Recentemen-
te reuniram-se vinte governadores com o ministro 
Mantega, deviam ter se reunido com a presidente, 
não com o ministro – pra ver a fragilidade da ex-
pressão política dos governadores. Saiu uma nota 
de rodapé nos jornais porque se sabia que dali não 
ia sair decisão relevante nenhuma. O que fazer? 
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 Bem, primeiro, como no nosso presidencialis-
mo o presidente controla a pauta do Congresso, 
controla o Congresso, é convencer ou arrumar um 
compromisso explícito, forte, de um candidato à 
presidência da República, com uma agenda em 
que ele cumprisse. Que pudesse dizer: “eu vou fa-
zer isso, eu me comprometo com o país, com estes 
itens aqui, da reforma tributária”. E o segundo é 
uma enorme articulação política dos governado-
res, dos prefeitos, do Senado... 
 O Senado Federal não está cumprindo o seu 
papel. Essa é uma pauta do Senado. O Senado re-
presenta os Estados, representa a federação. O 
Senado está absolutamente omisso nessa pauta. 
Acho que eventos como esse a gente pode iniciar, 
fazer pressões e articulações para que cheguemos 
a um reequilíbrio da federação, que todos sabem 
que é extremamente necessário, até para enraizar 
e aprofundar a democracia no Brasil. “
GUILHERME AFIF

“ Então, Rubens, agora eu posso colocar o meu 
ponto de vista. E eu estava até evitando falar, 
mas o assunto é tão candente... Primeiro, lembrar 
nossas bandeiras. A bandeira do partido e os prin-
cípios da sua fundação. Nós estamos nos prepa-
rando para apresentar uma proposta para a nação. 
Projeto de nação. Baseado nos princípios da fun-
dação do partido. E um dos princípios é a defesa 
do cidadão contribuinte. E aqui o Samuel disse que 
quando se fala em reforma tributária, só aparecem 
para a discussão do saque, né? União, Estados e 
Municípios, e a repartição dos recursos. E aí você 
pode colocar os especialistas, os advogados tribu-
taristas e somar o Sindafisco, que sempre compa-
receu em todo o debate. Só que esqueceram de 
chamar o principal: o contribuinte. Não avisaram 
ao contribuinte que é ele quem paga a conta. E 
esse contribuinte tem o direito de dizer pra onde 

ele quer que sejam redirecionados esses recursos. 
E aí estão as necessidades fundamentais de uma 
sociedade, que é a educação, como pilar básico 
junto com a saúde, da garantia da igualdade de 
oportunidade, que é o princípio fundamental do 
nosso partido. Garantir a igualdade de oportunida-
de é a educação e a saúde. 
 Como o Aloísio fala, meritocracia. Garantir os 
direitos individuais e coletivos, que é a justiça, a 
segurança. E quando nós olhamos estes quatro 
grandes pilares da nossa democracia, isso é exer-
cido pelo Estado e pelo Município. Quer dizer, o 
grosso do exercício da Educação, da Saúde, da Jus-
tiça e da Segurança é Estado e Município, que não 
têm os recursos para atender a essa demanda da 
sociedade. Por isso é que nós apresentamos isso. 
Eu labuto há tantos anos, colocamos na Constitui-
ção, que todo produto deveria ser acompanhado 
da carga tributária contida nele. Quanto o cidadão 
paga. E agora estão com medo de revelar isso. A 
presidenta foi muito importante nesse processo. 
Ela sancionou o projeto aprovado. Esse projeto 
é de articulação da nossa bancada, com o nosso 
princípio fundamental. Para vocês, militantes de 
todo o Brasil, saibam que essa foi uma luta de to-
dos nós para conseguir e vai ser regulamentado 
até o mês de maio. E aí, Samuel, vai se revelar a 
alíquota real. Vai se revelar os 40%, vai se reve-
lar os 45% embutidos em determinados produtos. 
Uns com maior carga, outros com menor carga, 
mas o cidadão vai passar a ter a consciência do 
taxpayer (contribuinte). Pago, logo exijo. Então, se 
eu pago e tenho direito, eu vou exigir a contrapar-
tida do serviço público naquilo que me interessa. 
 O segundo ponto, que vai pra reforma política, 
que é a pergunta da Carla Grasso, é: na reforma 
política, nós inserimos como nosso princípio o voto 
distrital. O voto distrital é aquele que vai devolver 
à representação a vinculação com a sua base. E aí 
nós temos de ter uma aliança entre Estados e Mu-
nicípios, com a bandeira do voto distrital, porque 
esta é a forma da descentralização do poder. 
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 Então, esse é um passo inicial que nós daría-
mos para fazer as reformas estruturais e o resta-
belecer o pacto federativo. Porque o pacto federa-
tivo vai ser (visto) pelo Congresso, e o Congresso 
representado pela sua base efetiva é um Congres-
so com muito mais legitimidade de representação. 
E hoje, quando se fala “mas tudo foi aprovado pelo 
Congresso”... o Congresso está a reboque do poder 
executivo central. É isso que tem acontecido. Por-
tanto, esse é o nosso ponto de vista para o grande 
debate. Aliás, nós estamos debatendo exatamen-
te os pontos que nós vamos levantar. São pontos 
polêmicos e aí vão discutir: “ah, mas você quer 
voto distrital puro ou voto distrital misto?” Olha, 
nós queremos um sistema que descentralize a re-
presentação para que o cidadão possa cobrar os 
seus direitos. Fica, aqui, lançada a semente para o 
debate e o contencioso. 

RAIMUNDO COLOMBO

“ Eu queria abordar uma outra questão. O tema 
aqui é muito importante, a questão do pacto fe-
derativo, mas tem outra questão que tem que ser 
colocada e o partido tem que ter a coragem de en-
frentar: pra onde vai o dinheiro arrecadado? Qual é 
o custo do Legislativo, desde as Câmaras de Vere-
adores, das Assembleias, até a Câmara Federal e o 
Senado? Qual é o custo do Poder Judiciário? Qual é 
o custo dos Tribunais de Contas? Qual é o custo do 
Ministério Público? Essa é uma questão que a gen-
te tem de avaliar porque esse dinheiro não chega 
para a sociedade. É muito. Olha, mais de 20% do 
que se arrecada nos Estados vai para esses pode-
res. E o que aconteceu na prática? Há uma “judicia-
lização” de todas as ações. Com a desmoralização 
e o desgaste da classe política, está se “judiciali-

zando” tudo. Então, você não consegue começar 
uma obra, você não consegue dar continuidade a 
ela. Esse é um outro problema. Um engessamento 
do poder público, a sua ineficiência. 
 Então, esse é um processo que a gente não vai 
poder fugir. Isso se agravou muito e a tendência é 
se agravar cada vez mais. Desequilibrou. Então, o 
que eu percebo é que há uma grande mudança e 
o nascimento do PSD pode ser uma oportunida-
de de transformação. Eu percebo que as pessoas 
querem discutir isso. O discurso político hoje está 
muito difícil. É muito difícil um político conseguir 
entrar em sintonia com a sociedade. Porque falar 
que tem de resolver o problema da saúde, isso é 
fato. Todo mundo fala. Falar que a prioridade é 
educação, todo mundo fala. Então, por que não 
acontece? Agora eu sinto que as pessoas querem 
ouvir falar sobre gestão, sobre o custo do estado, 
sobre transparência. Nessas coisas nós estamos 
evoluindo. Há um momento novo, há um espaço 
novo, uma nova forma de fazer política. Isso me 
dá esperança de que a gente possa fazer essas 
grandes transformações. 

“
“

SAMUEL HANAN

“ Eu queria, pegando o gancho, com a permis-
são, provocar um outro ângulo sobre o mesmo que 
o governador colocou. O nosso gasto na máquina 
pública é muito grande. Nas três máquinas. E cada 
vez maiores. Então, a pergunta provocativa... Nes-
se estudo de pacto federativo, precisamos discutir 
o seguinte: nós precisamos ter três estruturas de 
todos os órgãos? Ou seja, precisamos ter Ministé-
rio da Educação, Secretaria Estadual de Educação, 
Secretaria Municipal de Educação? Ministério da 
Saúde, Secretaria Estadual de Saúde, Secretaria 
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Municipal de Saúde? Ministério da Justiça, Secre-
taria Estadual? E agora Municipal, também, já está 
entrando no negócio. Ou seja, nós temos todos 
os gastos multiplicados por três porque os nos-
sos encargos não estão divididos. Educação todo 
mundo participa, Saúde todo mundo participa... 
porque ninguém quer abrir mão do poder. 
 Ou seja, o nosso problema, dr. Afif, está na dis-
cussão sobre o poder. Quem tem o dinheiro, tem o 
poder. Então, se eu não abrir mão do dinheiro, eu 
tenho o poder. Eu torno um governador meu re-
fém, não só da presidência, de um ministro. Gover-
nador vira refém de ministro, tem de frequentar 
antessalas permanentemente. E ele não foi eleito 
para viver em antessala de ministro. Mas precisa 
porque tem de pagar conta, o dinheiro não vem... E 
vem uma epidemia de dengue e não sei o quê... 
 Então, eu acho que a discussão é muito mais 
ampla e aqui eu vou me atrever a até errar, mas eu 
acho que hoje, no Brasil, o desperdício do dinheiro 
público chega a ser maior que a corrupção. Todo 
mundo fala na corrupção, mas pouca gente fala no 
desperdício do dinheiro público. A lata do lixo está 
cheia. Está na hora de limpar um pouco. “
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GUILHERME AFIF

“ Eu só queria lembrar a história da transparên-
cia dos gastos... Nós lutamos muito pela transpa-
rência dos tributos e agora estamos aí colhendo a 
vitória. “
Vilmar Rocha

“ O gastômetro. “

GUILHERME AFIF

“ É, o impostômetro. Quer dizer, primeiro foi 
o impostômetro, e agora vem o gastômetro. Exa-
tamente, nós estamos fazendo... Quando eu falo 
nós, é a turma da Associação Comercial, de onde 
eu sou oriundo. E o partido e o Espaço vão com-
partilhar essa ferramenta. E seremos divulgadores 
dessa ferramenta. O gastômetro é exatamente 
para a conscientização da sociedade de como está 
sendo gasto o dinheiro. 
 E quero lembrar também um princípio colo-
cado no nosso programa, que é o da subsidiarie-
dade dos poderes. Tudo o que o município puder 
fazer melhor, que os Estados e a União não façam. 
Tudo o que os Estados puderem fazer melhor, que 
nem os Municípios e nem a União o façam. E tudo 
o que a União puder fazer melhor, que Estados e 
Municípios não façam. E tudo o que a sociedade 
organizada puder fazer melhor, que nem a União, 
nem os Estados e nem os Municípios façam. E, por 
favor, não atrapalhem quem faz. Liberem para que 
possam fazer com mais competência, com mais 
eficácia.
 Então, o princípio da subsidiariedade está 
previsto dentro do nosso programa partidário. 
E eu acho que ele pode embasar essa discussão 
da distribuição dos encargos, como foi muito bem 
lembrado, para o ente mais competente, para não 
se jogar fora os recursos públicos. E respondendo 
uma das perguntas... Não é mais uma questão de 
eficiência, de gestão de recursos? É! Podiam, aliás, 
fazer muito mais gastando menos. “
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RUBENS FIGUEIREDO: Nós temos aqui uma per-
gunta do auditório, do professor e economista 
Roberto Macedo, que pergunta ao governador 
Colombo e ao deputado Hugo Napoleão: nos 
seus contatos com os prefeitos, nos Estados que 
vocês administram ou são representantes, quais 
dificuldades mais comuns em face a menores 
transferências do Fundo de Participação dos Mu-
nicípios em 2012 e também nos anos anteriores?

RAIMUNDO COLOMBO

“ O Sul do Brasil tem uma participação muito 
pequena no Fundo de Participação, apenas 15%. 
O Supremo está exigindo uma posição do Congres-
so, que não foi adotada, e por isso nós estamos 
com esse impasse. Então, o Fundo de Participa-
ção, por exemplo, para o governo de Santa Catari-
na, representa 5% da arrecadação. Porque ele já é 
tão injusto no bolo Sul e Sudeste, que participam 
apenas com 15%; o Nordeste tem 85%. Lá, sim, é 
expressivo. Mas a frustração da receita ocasionou 
o não cumprimento da Lei de Responsabilidade 
Fiscal e as consequências da inelegibilidade para 
grande número de prefeitos. Ninguém conseguiu 
fechar as contas. Muitos não conseguiram pagar 
o 13º salário, a grande maioria deixou recursos re-
presados. 
 A expectativa era de que o PIB crescesse 4% 
e o Fundo, 15%. No primeiro trimestre não alcan-
çou, mas recuperaria no segundo. Depois, no pri-
meiro semestre não deu, e daria no segundo. As 
coisas não aconteceram, o pessoal foi patinando e 
a situação ficou muito difícil. Sob o ponto de vis-
ta legal, não cumprindo a Lei de Responsabilidade 
Fiscal tem consequências. 

 O segundo aspecto, sobre o ponto de vista fi-
nanceiro: a grande maioria deu problema no 13º e, 
quase todos, problema com fornecedores. Termi-
nou o ano muito mal. Como foi um ano de eleição, 
o pessoal foi postergando na expectativa de que 
revertesse a situação econômica. Não aconteceu. 
O momento foi muito duro, muito trágico para a 
grande maioria dos Municípios, em que pese o 
Fundo de Participação não ter um peso especí-
fico na arrecadação. Apenas nos municípios com 
características rurais, e só os pequenos. Nos mu-
nicípios grandes, o Fundo de Participação já não 
representa mais nada. “
HUGO NAPOLEÃO

“ De minha parte, eu diria que a choradeira foi 
grande. E realmente houve um baque violento, 
inclusive com a redução do IPI no período de cri-
se para incentivo à indústria. Trouxe como conse-
quência a diminuição do bolo do Imposto sobre 
Produtos Industrializados, que compõe o Fundo 
de Participação dos Estados e dos Municípios. 
 Eu tenho a honra de ser colega do profes-
sor Ives Gandra da Silva Martins no Conselho de 
Política, Economia e Sociologia da Federação do 
Comércio do Estado de São Paulo. E em uma das 
suas brilhantes intervenções, não faz muito tem-
po, ele falou a respeito dos entraves burocráticos, 
dos anticorpos burocráticos – essa que é a expres-
são dele. Toda vez que se procura fazer – como 
no período Collor, como no período Itamar Franco 
– alguma modificação, os anticorpos burocráticos 
funcionam de uma maneira voraz, digamos assim. 
 Houve três tentativas de alteração constitu-
cional para a reforma tributária. Uma dirigida pelo 
meu saudoso amigo do Piauí, o deputado Mus-
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sa Demes; a outra pelo Germano Rigotto, do Rio 
Grande do Sul; a outra pelo Pedro Parente. E, fi-
nalmente, até no governo Lula. E diz o professor 
Ives Gandra, os anticorpos agiram tenazmente no 
sentido de procurar evitar essa situação. Então, 
isso prejudica os prefeitos que estão à frente das 
suas municipalidades, enfrentando dramas diários 
e vendo a escassez cada vez maior de recursos. 
Eu não quero me estender. Vou deixar comentá-
rios para outra vez, para fazer com que haja maior 
dinamicidade do debate.

SAMUEL HANAN

“ Eu vou só dar um dado a mais aqui sobre essa 
pergunta do Macedo. Porque é importante. Toda 
vez que no Brasil há alguma crise e é preciso de-
sonerar alguma coisa, a desoneração tributária só 
se dá em cima de imposto compartilhado. Sobretu-
do IPI e Imposto de Renda. Por quê? Como disse o 
governador, menos da metade é da União. Ou seja, 
vou fazer a benesse com o dinheiro dos outros. 
E hoje há renúncia fiscal para automóvel, fogão, 
geladeira... Toda crise que tem, vamos reduzir IPI. 
Ninguém fala em reduzir PIS e Cofins. Mas hoje, 
pelo dado do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômi-
ca Aplicada), cerca de 30% da arrecadação do IPI 
já foi dada como desoneração. E cerca de 15% de 
todo o Imposto de Renda já foi dado como desone-
ração. Então, está sangrando o dinheiro dos Esta-
dos e Municípios, do FPE e do FPM, através da de-
soneração do IPI e do Imposto de Renda. Eu acho 
que uma solução prática, que precisa o Congresso 
responder já, se quiser salvar da falência os Esta-
dos e Municípios, é estabelecer uma regra mínima 
de desoneração de impostos compartilhados. Ti-
nha que ter alguma compensação. Desonera PIS e 
Cofins. Desonera outros tributos que a União tem, 
próprios. Senão vamos só agravar a situação dos 
Municípios, sobretudo.

RUBENS FIGUEIREDO: Eu vou fazer uma provo-
cação. O pacto federativo tem a ver com divisão 
de tarefas e de recursos. Mas tem a ver também 
com articulação das diferentes esferas. Os sen-
hores não acham que falta um pouco de articu-
lação, principalmente nas regiões metropolita-
nas? Há exemplos de Fóruns Metropolitanos de 
Segurança, que se assistem em algumas regiões 
metropolitanas. Também consórcios para a con-
strução de hospitais em Municípios, que sozinhos 
não seriam capazes de fazer um investimento 
tão grande. Será que não poderia muito ser feito 
do ponto de vista prático na esfera da articulação 
entre Estados, Municípios e União? 

RAIMUNDO COLOMBO

“ Bom, a questão da articulação... Nós vivemos 
hoje um momento interessante no Brasil. Quem 
foi governo é oposição; quem era oposição virou 
governo. Então, não há um posicionamento polí-
tico claro. As grandes transformações se dão no 
debate. Então, se você tem grupos políticos iden-
tificados, nós conseguimos avançar. O que acon-
tece hoje é que há trinta partidos, há uma confu-
são completa e o movimento não é sólido, não é 
organizado, não há articulação. Então, hoje cada 
um cuida do seu quintal e nós vivemos um vazio 
terrível no Brasil em termos de posicionamento e 
de consequência dos debates. Esse é um grande 
problema que a gente tem. 
 De fato, a democracia é um processo lento, 
demorado. Nós estamos em uma fase de transi-
ção. Mas o problema da articulação é que faltam 
instituições que liderem o processo. Com essa 
flexibilidade, com essa falta de representação, a 
gente não consegue. O Vilmar Rocha colocou bem 
a questão dos governadores. Antigamente nós tí-
nhamos fóruns de governadores, tínhamos grupos 
regionais. A gente conseguia debater e fazer re-
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percutir, usar da força. Esses dois anos eu partici-
pei, acho, de três reuniões – cada um foi cuidar de 
si. Reuniões burocráticas, quase homologatórias. 
Não há um debate político, não há uma discussão 
política, não há uma ação política. Nós estamos 
em um vazio ideológico, em um vazio de posicio-
namento, num quadro partidário muito complexo, 
muito difícil. E o resultado é esse, não há um co-
mando geral. Isso não é defeito de quem comanda, 
é de quem aceita o comando por parte do grupo 
político que controla a política brasileira.

GUILHERME AFIF

“ E como é que o senhor vê a ação ou a forma-
ção do nosso partido nesse contexto? “
RAIMUNDO COLOMBO

“ Quando surgiu o PSD, eu, na hora, disse: 
quero ir para uma coisa nova. A gente tinha fei-
to uma eleição bonita, ganhou no primeiro turno, 
numa aliança bem ampla. Estava tudo favorável, 
o mais fácil era se acomodar. Mas eu pulei para o 
escuro e fui um dos primeiros a dizer: “estou jun-
to nessa pra gente construir um espaço novo”. E 
essa é a minha crença, minha esperança. Eu sei 
que isso não é fácil, que é uma longa caminhada, 
mas o meu sonho é que a gente consiga contribuir. 
Nós estamos muito desorganizados, nós estamos 
sem nenhuma atuação política. Isso é muito ruim 
para o País. Tem gente que tem vergonha de di-
zer que é político. Eu não tenho, não. Eu gosto. 
Eu estou há 30 anos, desde muito jovem. Fui de-
putado estadual, federal, minha vida foi isso. Eu 

gostaria muito de dar uma contribuição maior. 
Eu sou sincero, desculpem a franqueza. Eu acho 
que o estado brasileiro e todos os seus atores – 
Judiciário, Legislativo... – estão de costas para o 
povo. O nosso debate não consegue entrar no dia 
a dia das pessoas. Nós não estamos conseguin-
do ser eficientes. Então, espero que nasça uma 
situação. É claro que é circunstancial, conjuntural 
até. Se você olhar, quase 100 anos atrás, quem 
eram os líderes da sociedade? Eram os grandes 
gênios, as pessoas dotadas de inteligência inco-
mum. Depois da Primeira Guerra Mundial, houve 
realmente muito medo e as pessoas começaram 
a procurar líderes com personalidade forte. Foi aí 
que surgiram Getúlio Vargas, Perón. Enfim, eram 
estruturas fortes, em cima de líderes fortes. Quan-
do terminou a Segunda Guerra Mundial, a bomba 
atômica, a Guerra Fria, o medo, a insegurança, o 
que a sociedade quis? Ela quis os militares. Então 
foi no Brasil, na Argentina, no Chile, no Uruguai. 
Enfim, todos os países da Cortina de Ferro... eram 
os militares que mandavam. A ordem era a segu-
rança. Depois disso veio a televisão. Com a TV sur-
giram os personagens que se comunicavam bem, 
falavam bem. Os galãs. O Kennedy foi um exemplo 
disso, mais o Collor, o Tony Blair. Foram essas as 
pessoas que predominaram naquela época. De-
pois, nada disso respondia e as pessoas procura-
ram um igual. Então, foi um torneiro mecânico, um 
índio na Bolívia... foram pessoas de classe média, 
profissionais liberais que predominaram na forma 
de governar com seu posicionamento. 
 E hoje a gente está num vazio. Países que 
eram referências para nós... tudo dos Estados Uni-
dos era perfeito e agora a gente vê que os Estados 
Unidos também têm suas crises fortes. A Europa 
era uma das sociedades mais evoluídas, era uma 
referência para todos nós, e ela também se des-
manchou. Aí você vê a China, que cresce muito, de 
uma forma fantástica. Nós sabemos que o custo 
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da democracia é muito alto, que as suas dificulda-
des, o amadurecimento... tem um preço elevado a 
pagar. Mas é muito melhor a democracia do que o 
modelo que a China vive. Então, todo mundo está 
procurando um modelo e nós recebemos influên-
cia dessa realidade. É esse o grande momento. Nós 
temos de nos organizar. Este é um papel muito im-
portante que o PSD pode exercer. Qualificar o de-
bate. Porque não vamos nos iludir. O povo já está 
cansado de ver a gente no palanque prometendo: 
“nós vamos resolver a segurança, vamos resolver 
a saúde”. E com a maior boa vontade, com uma luta 
enorme, muitas conquistas a gente consegue. Mas 
muito longe daquilo que as pessoas esperam. En-
tão, a mudança não é um problema de governo, é 
um problema de estado. As mudanças têm de ser 
mais profundas. O PSD pode dar uma grande con-
tribuição, como começa hoje, aqui, e nos inspira a 
fazer o mesmo nos nossos Estados. Nós temos de 
qualificar a ação política. “
HUGO NAPOLEÃO

“ Eu achei interessante o governador Colombo 
dizer que não tem, como eu também não tenho, 
nenhuma vergonha de dizer que sou político. Ele 
tem os 30 anos dele, eu já vou para os meus 39. 
Mas o fato é que o ex-governador de Pernambu-
co, Roberto Magalhães, que é também membro do 
Conselho da Federação do Comércio do Estado de 
São Paulo, me disse um dia, em tom de blague, 
evidentemente: “Olha, eu, como governador, na 
parte da manhã, recebo os políticos, trabalho con-
tra Pernambuco. Para compensar o estrago que eu 
fiz, na parte da tarde eu recebo os secretários e 
presidentes de empresas para dar o equilíbrio na-
quilo que eu fiz na parte da manhã”. 

 Não é bem assim. Um político leva, evidente-
mente, as reivindicações que vêm dos prefeitos, 
vereadores, que recebem da base e nós todos re-
cebemos da base também. O que é preciso é levar 
a vida com espírito público. Entender que a mis-
são, seja ela qual for, no Congresso ou no Executi-
vo, e no Legislativo, é servir e não servir-se. Esse 
é o ponto número um. Esse é o ponto que eu acho 
que o PSD tem firmeza. E é composto, felizmente, 
de mulheres e homens que sabem que podem es-
pelhar sua vida. Não que sejamos perfeitos ou que 
não haja erros, pois existe. 
 Mas eu queria fazer um rápido comentário 
sobre a questão da injustiça com relação aos Mu-
nicípios. Hoje, no Brasil, os Municípios são 5.656, 
cresceram... Os municípios de até 10 mil habitan-
tes são 2.700 – praticamente a metade –, e rece-
bem apenas 4% de suas despesas. Os de 10 mil 
a 20 mil habitantes recebem 8,9%. Os de 20 mil 
a 50 mil habitantes, 13%; e as capitais e cidades 
com mais de 1 milhão de habitantes, 40%. É hora 
de fazer, realmente, uma revisão. E aí sim entra 
o político, com o seu bom senso, com a sua acui-
dade, com a sua sensibilidade, com o espírito pú-
blico que deve prevalecer e reger ações, e levar 
adiante. “
RUBENS FIGUEIREDO: Temos uma pergunta de 
Rio Branco, no Acre, do Lael Negreiro de Lima. 
Ele pergunta se a expressão dos impostos pagos 
pelo cidadão nas notas fiscais, uma vitória do 
PSD, obrigaria a cair o preço, automaticamente, 
dos impostos. Quer dizer, se seria uma ação que 
faria com que o próprio Estado baixasse os im-
postos para que a população não percebesse o 
quanto paga em cada mercadoria consumida. 
Hanan, tem alguma ideia?
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SAMUEL HANAN

“ Conversando com o dr. Afif várias vezes so-
bre isso, eu não acho que é automaticamente, mas 
vai criar uma consciência pelo cidadão do quanto 
ele está pagando. Ele vai cobrar isso, do prefeito, 
do governador, vai cobrar de todo mundo. O pro-
jeto original, que eu sonhava, ia um pouco mais à 
frente. Mas, às vezes, o bom é inimigo do ótimo. 
É que cada placa de preço do produto na loja ti-
vesse lá os impostos, no próprio preço. O cidadão, 
quando fosse comprar uma televisão, chegasse e 
visse que a TV custa R$ 2 mil e que R$ 1.050, 
R$ 1.100 é de imposto. Aquilo já criaria uma rai-
va ali na loja. Antes de comprar ele já começaria 
a cobrar, mas o risco seria de ele quebrar. Fazer 
um quebra-quebra porque ia ficar horrorizado de 
ver que os impostos sobre coisas essenciais, no 
Brasil, são gigantescos. Ao mesmo tempo, somos 
um estado rico e generoso, que para uma Copa do 
Mundo dá isenção de tudo. Ou seja, para a Copa a 
Fifa tem isenção completa até mesmo de dinhei-
ro especulativo. Aquilo que eu tiver de dinheiro a 
mais, sobrando no meu fluxo de caixa, e eu quiser 
aplicar no mercado financeiro, é isento também. 
 Eu acho que esse projeto é uma vitória do PSD 
– e me lembro que é uma vitória do Afif, que desde 
a época do grupo lá da Constituição, do trabalho do 
Centrão, sempre teve isso como Norte. O cidadão 
precisa conhecer o que paga. Eu acho que, ao lon-
go do tempo, vai acontecer isso, haverá uma pres-
são que vai resultar em benefício ao cidadão. Será 
cobrado o que está na Constituição. Pouca gente 
lembra que o imposto foi criado para ser cobrado 
em função da essencialidade. E hoje é tudo igual. 
Você cobra PIS e Cofins do caviar igual ao PIS e 

Cofins de uma outra coisa qualquer. A alíquota é a 
mesma para um gênero de primeira necessidade e 
para um gênero supérfluo. Não está sendo obede-
cida a Constituição. É para ser cobrado em função 
da seletividade e da essencialidade. E acho que o 
cidadão vai cobrar isso ao longo do tempo. Acho 
que vai melhorar. Não sei quando, mas vai melho-
rar. “
RAIMUNDO COLOMBO

“ Eu quero só colocar um ponto de vista. A 
maioria das pessoas sabe que paga apenas um im-
posto. Quer ver? Você aumente o IPTU para ver o 
tamanho da encrenca. Ela afere, ela traz o imposto 
que ela pagou no outro ano e pergunta: “o que é 
que aconteceu aqui?” 

“
GUILHERME AFIF

“ E o IPVA também. “
RAIMUNDO COLOMBO

“ Quer dizer, é impossível você aumentar por-
que as pessoas têm consciência. Elas resistem. 
Então, eu não tenho dúvida de que vai produzir 
uma cultura de acompanhamento muito impor-
tante. “
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RUBENS FIGUEIREDO: Mas isso não vai piorar 
para o prefeito?

GUILHERME AFIF

“ Se ele se aliar ao povo, não. Ou seja, ele vai 
ser um agente de reivindicação também. Por isso 
eu acho que vai ter um levante de baixo para cima. 
É a única forma de mudar. “
SAMUEL HANAN

“ Vai ter de aumentar o nojo pela carga tributá-
ria para melhorar isso. “
GUILHERME AFIF

“ É, mas veja. Primeiro, ninguém é contra o im-
posto. Imposto é importante. Aqui não está se fa-
zendo uma peroração contra o imposto. O imposto 
é fundamental. O imposto justo é fundamental. É 
aquele que o cidadão sabe que está pagando, mas 
ele tem certeza do retorno desses recursos em fa-
vor da sociedade. E essa certeza nós não temos 
em função da falta de qualidade do serviço públi-
co vis-à-vis o tamanho da carga tributária. 

 Nós temos uma nova classe no Brasil. Essa 
classe é aquela que está revolucionando o siste-
ma de consumo. Chamam de nova classe média, 
está certo? Mas é uma classe que hoje está segu-
rando a posição do Brasil em termos de consumo. 
Portanto, o mercado interno brasileiro – com a in-
trodução do financiamento – foi o grande fator de 
manter o país respirando no meio da crise interna-
cional. O mercado interno respondeu. E respondeu 
com uma incorporação extraordinária de novos 
consumidores. É só olhar a “bancarização”, o que 
aconteceu no sistema financeiro. Quantos novos 
correntistas, o acesso ao consumo, a mudança de 
cultura. 
 Aqui nós temos os nossos movimentos so-
ciais, dentro do PSD, demonstrando claramente 
que hoje, por pesquisa, grande parcela da classe 
trabalhadora aspira trabalhar por conta própria. 
Ou seja, ascensão social. O que o povo espera? 
Eu quero melhorar de vida. Quero melhorar de 
condição de vida. Então, eu acredito que nós te-
nhamos que analisar muito profundamente esses 
movimentos para ser um partido que nasça a par-
tir da visão da sociedade. Da nova sociedade. Não 
única e exclusivamente da visão da acoplagem ao 
poder. Portanto, esse conceito é fundamental e 
essa discussão a respeito de divisão de Estados 
e Municípios está diretamente ligada ao desejo do 
cidadão. É aquilo que o nosso governador falou: 
nós precisamos estar mais perto do povo porque a 
classe política está muito distante dessa realidade 
e de falar essa linguagem.
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VILMAR ROCHA

“ Eu só queria acrescentar uma coisa no deba-
te. A problemática está colocada de forma muito 
clara e, nem majoritária, é consensual a necessi-
dade de redistribuir o poder entre os entes fede-
rados. E a “solucionática”? Pela minha experiência 
no Congresso, nós não vamos fazer isso por ruptu-
ra. Não tem como fazer uma reforma completa, ra-
dical, substantiva. As mudanças têm de ser feitas 
por acumulação. Você faz, avança. Cria energia. 
Avança mais. Eu acredito que é por aí. E eu sou 
otimista. 
 Ninguém imaginava que era possível votar a 
Lei de Responsabilidade Fiscal. E a Lei de Respon-
sabilidade Fiscal está aí. Em vigor, com um baixo 
grau de eficácia, não pleno, mediano grau de efi-
cácia porque envolve uma questão cultural. A lei 
não muda a cultura. A mudança cultural é muito 
mais lenta do que a mudança legal. Mas de qual-
quer maneira representou um avanço. Dentro dis-
so é que eu destaco essa lei que você articulou, 
Afif, ao longo dos anos. Água mole em pedra dura, 
tanto bate até que fura. É assim: é pura acumula-
ção. Nós temos que pegar outros itens que podem 
reequilibrar a federação e bater neles. E ir avan-
çando. E parece que no mundo real, no processo 
real político no Brasil hoje, o caminho é este. Por 
partes, por acumulação. 

“

GUILHERME AFIF

“ É fundamental ter o foco. Onde nós vamos 
bater. E é a nossa preocupação, meu caro gover-
nador, agora que estamos criando nosso progra-
ma. O PSD é hoje um dos grandes do País, e agora 
nós estamos colocando a alma dentro do partido. 
Nós esperamos, dentro dos próximos 60 dias, por 
orientação do nosso presidente, Gilberto Kas-
sab – que vai começar a correr o Brasil –costurar 
a posição com respeito ao poder, mas ao mesmo 
tempo levando a proposta de projeto de nação. 
Nós queremos ser programáticos e pragmáticos. 
Programáticos dentro dos programas que quere-
mos levar. E pragmáticos nos pontos que nós va-
mos colocar como fundamentais para o exercício 
da ação do partido. Nós queremos começar com o 
pé direito. “
RUBENS FIGUEIREDO: Nós temos aqui uma per-
gunta da Fabíola Cruz, de Santa Catarina também. 
Essa é especialmente feita para o deputado Hugo 
Napoleão. Qual a sua posição sobre a polêmica en-
volvendo os Estados produtores e não produtores 
de petróleo na redivisão dos royalties?
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HUGO NAPOLEÃO

“ Parece que ela adivinhou que eu já tinha 
escrito aqui, como o próximo item pra falar: royal-
ties. Os royalties do petróleo hoje concentram-se 
à razão de 85% em um Estado, que é o do Rio de 
Janeiro. A divisão é feita de maneira esparsa para 
os outros. Ora, admito que se o petróleo advém 
da terra, é natural que o Estado onde a terra se 
situa tenha o seu percentual. Mas está no mar, e 
o mar territorial. O que nós estamos propondo é 
além das 200 milhas, que é o Tratado da Jamaica 
– nós já estamos tratando diplomaticamente de ir 
além para preservar o pré-sal. Daí porque eu sem-
pre digo que o Brasil, hoje, é a sexta economia do 
mundo, mas não é a sexta potência. Por quê? 
 Para ser a sexta potência, ou a quarta ou a 
quinta, faltam-lhe dois vetores. Primeiro: os nú-
meros sociais, ainda que tenham melhorado, ain-
da são baixos. Nosso IDH é sofrível. Nosso anal-
fabetismo ainda grassa. Segundo, Forças Armadas 
adequadas à continentalidade do Brasil. E esta-
mos procurando cuidar disso também. E é impor-
tante porque a Marinha do Brasil é aquela que é 
responsável pelo combate à pirataria e a eventu-
ais circunstâncias adversas, inclusive, nos poços 
petrolíferos e do pré-sal. Defendo o pré-sal para a 
educação? Sim, muito bem à presidente. Mas acho 
que nós deveríamos inserir um condimento de 
educação ambiental. Olha o nosso meio ambiente 
aí. Olha as dificuldades que nós estamos vivendo 
no nosso planeta e no Brasil. A camada de ozônio 
a ser permanentemente furada. É claro que isso já 
foi objeto de Kioto e de outras convenções. Não há 
o que se falar nisso, mas é uma verdade. O assore-
amento dos rios, o desmatamento, as queimadas 
e tudo mais. 

 Então, eu sou realmente favorável que nós 
aceleremos aquela questão legislativa dos vetos 
presidenciais a serem apreciados no Congresso 
Nacional. Mas eu sou a favor de uma justa e equâ-
nime divisão porque o mar territorial e o mar que 
vai além, esse mar não pertence aos Estados. Per-
tence à União. E a União é de quê? É de todo o 
Brasil. Por isso eu defendo uma repartição justa, 
equânime, equilibrada e bem dividida dos royal-
ties do petróleo. “
RUBENS FIGUEIREDO: Bom, antes de fazer 
uma rodada final de comentários dos nossos 
debatedores convidados, chegou a hora de 
fazer um comercial. Trata-se do livro Em busca da 
melhor cidade, da Fundação Espaço Democrático, 
lançado no mês de dezembro, aqui em São Paulo 
e também em Brasília. Contém uma coletânea de 
textos de especialistas cobrindo os mais diferen-
tes assuntos, os mais diferentes temas referentes 
às questões que envolvem os municípios, as ci-
dades brasileiras. 
 Como essa mesa concorda, é muito difícil 
fazer uma reforma tributária no curto prazo. Muito 
já foi tentado e parece que é mais viável, talvez, 
fazer algo reformista por acumulação. Mas o Brasil 
não pode esperar muito. E eu gostaria de pergun-
tar ao Samuel Hanan, ao governador Colombo e 
ao deputado Hugo Napoleão: o que pode ser feito 
já? O que pode ser feito sem grandes mudanças 
legislativas que possam melhorar essa articulação 
em relação à União, Estados e Municípios?
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SAMUEL HANAN

“ Em primeiro lugar, para discutir isso, são os 
partidos. Acho que a discussão é partidária. Isso 
deveria ser mais enfatizado e com muito mais pro-
priedade, com está sendo feito esse seminário em 
diferentes Estados. Mas enquanto isso, o quê fa-
zer? Eu acho que tem algumas coisas que podem 
ser feitas para melhorar esse desequilíbrio. Por 
exemplo: dívidas dos Estados e Municípios com a 
União. Os Estados e Municípios deviam à União, 
em 2000, no governo Fernando Henrique, algu-
ma coisa da ordem de R$ 198 bilhões. Em 2011, 
último dado que eu tenho, os Estados já tinham 
pago um valor praticamente igual a esse, R$ 197 
bilhões, e estavam devendo à União, em 31 de de-
zembro, R$ 450 bilhões, R$ 480 bilhões. Lembra-
va um pouco, para quem é mais velho, o BNH. O 
que pode ser feito? Hoje, a União cobra dos Esta-
dos e Municípios IGP, IGP-M ou IPCA, mais spread 
de 6%, 7%, 7,5%. Isso vira em torno de 12,5%, 
13,5%, 14% ao ano de juros. Mas a União capta 
no mercado a Selic a 7,5%, 7,25%. Ou seja, há de-
fasagem de 7,25% em relação aos 14%, 13%. E 
muito mais defasado em relação ao dinheiro que 
a União injeta no BNDES, dinheiro do Tesouro, e 
empresta ao setor privado, até para campo de fu-
tebol, a TJLP mais 1,5%, 2%. Estamos falando 5%, 
5,5%, 7%. Então, empresta para o governador, que 
vai fazer hospital, escola, saúde e saneamento, a 
13%, 14%. E empresta para quem vai fazer um es-
tádio de futebol ou qualquer outra coisa, não tão 
essencial como um hospital e uma escola, a 6,5%, 
7,5%. 
 Não é possível mais aceitar isso. E não preci-
sa nenhum estudo, nem grupo de trabalho, nem 
tempo para se resolver isso. Não precisa renego-
ciar cada contrato no Senado. É simplesmente pe-

gar todos os contratos que aí estão. Continuarão 
válidos, mas estabelecer um único artigo a mais. 
Fica estabelecido que todos os contratos vigentes 
permanecem com os mesmos índices, mas com um 
teto igual a 85% ou 75% da Selic. Em vez de pa-
gar 14%, estaria pagando 6%, 7%. Por que 75% 
ou 85%? Porque a União, quando capta a 7,25%, o 
banco está pagando imposto de renda: 15%, 20%, 
25%. Que no fundo, no fundo, é dos Estados e Mu-
nicípios e da União. Então, no mínimo poderia ser 
85% da Selic. Os Estados ganhariam quanto? 6% 
ou 5% ao ano. Uma barbaridade. 
 Eu acho que não precisa ninguém estudar 
isso. Se houver vontade política, pode fazer ama-
nhã. Sem nenhum grande trabalho, a não ser uma 
resolução do Senado muito simples. A União está 
botando dinheiro do Tesouro no BNDES. Autoriza 
o BNDES a emprestar dinheiro para os Estados e 
Municípios. A União vai pegar lá a Selic, vai pegar 
lá TJLP mais 1%, mais 2%, como pegaram para o 
Itaquerão. Empresta ao governador de Santa Ca-
tarina e o governador vai e paga a União uns 12%, 
13%, 14%, com dois anos de carência para pagar. 
E ganhou dinheiro para fazer hospital, escola, sa-
neamento e infraestrutura. Então, é fácil fazer a 
coisa já. Tem muitos instrumentos que podem ser 
usados se houver vontade política.
 Outro: limite de desoneração tributária em 
imposto compartilhado. Estabelecer regras. Então, 
coisas desse tipo eu acho que podem ser discuti-
das pelo partido sem grandes estudos de ministro 
da Fazenda, de presidente da República, grupo de 
trabalho. Isso não precisa. Pode ser feito já e é jus-
to que seja feito já. Hoje, o melhor banco que exis-
te, maior spread dos bancos, é o banco da União. A 
União tem o maior spread do que qualquer banco 
privado. Isso tem de mudar. E já. Acho que essa 
pode ser a bandeira número 1 do partido. Não pre-
cisa grupo de trabalho, é só mudar isso. “
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RUBENS FIGUEIREDO: Governador Colombo, 
nós estamos aqui falando e a enquete que nós 
fizemos está rolando na internet. O resultado foi o 
seguinte: 821 pessoas responderam e 92% vota-
ram na letra B. Portanto, 92% acham que a maior 
parte dos recursos públicos deve ficar com os Es-
tados e Municípios. É um resultado expressivo.

RAIMUNDO COLOMBO

“ Eu até achei que podia ser 100%. Não consigo 
entender que alguém veja diferente porque é tão 
óbvio isso. Mas eu queria seguir na mesma linha 
tua. Tem algumas ações práticas, pontuais, que 
podem ter grande impacto, imediato. A questão 
dos royalties eu acho que é uma coisa essencial. 
É muito injusta a distribuição. Ela não é eficiente 
porque Municípios têm demais e o resultado é um 
desastre. Então, vai ter que ser feito um esforço 
porque senão cai naquela vala comum e não sai. A 
questão do FPE, o Supremo está cobrando o resul-
tado de partilha melhor. 
 A questão dos juros da dívida... Como é uma 
medida complementar, uma lei complementar, a 
presidente Dilma mandou para o Congresso, ela 
está na pauta. Ela foi no final do ano. Então, na 
abertura, agora, vai ter de ser votada. Ela vai pro-
duzir um efeito prático muito interessante. No 
caso de Santa Catarina, nós devemos hoje R$ 19 
bilhões porque não para de subir com essa taxa de 
juros. Baixa para 14% e o desembolso mensal tem 
uma diminuição que não é tão significativa porque 
é só sobre o juro e sobre a correção, mas ainda 
assim, dá R$ 12 milhões ao mês a menor. O que já 
é uma conquista expressiva e diminui significati-
vamente o estoque. 

Mas eu também acho que pode ser feito, dentro 
do que você colocou, um programa com os Muni-
cípios. O governo de Santa Catarina está fazendo 
através da capitalização do nosso banco estadual, 
BADESC, um aporte de recursos significativo para 
nós emprestarmos para os Municípios. Santa Ca-
tarina tem 295 municípios. Não tem como fazer 
um convênio e ajudar em obras cada um porque os 
prefeitos ou foram reeleitos ou a grande maioria é 
de prefeitos novos e eles vêm com um monte de 
projetos e não tem como dar vazão a tudo. Então, 
o que a gente fez? Nós vamos fazer uma opera-
ção de crédito com os bancos, com as prefeituras, 
de tal forma que tem um ano de carência, cinco 
anos para pagar e o governo de Santa Catarina vai 
pagar os juros. Não vai ser cobrado o juro das pre-
feituras. E mais: nas áreas sociais, tipo educação, 
saúde e assistência social, nós vamos dar parte do 
programa que vai ser investido. 
 A presidente Dilma também desenvolveu al-
gumas ações que, inclusive, beneficiaram Santa 
Catarina. Nós temos alguns contratos que fizemos 
com o BNDES, com juro favorável, porque é uma 
compensação de uma medida que foi colocada lá 
em relação ao ICMS da importação, que já nos aju-
dou e nós passamos a fazer mais obras, dinamizar 
o volume de obras. E isso causa um impacto na 
economia brasileira porque nós temos que fazer 
infraestrutura. Então, essas medidas são pontu-
ais, são fáceis, e são medidas internas que devem 
ser feitas rapidamente. 
 Agora, sob o ponto de vista do partido, nós te-
mos que fazer de forma muito profunda, criar um 
convencimento no nosso grupo político. Nós não 
vamos poder atuar em todas as coisas ao mesmo 
tempo. Nós temos que eleger as nossas priorida-
des, o foco, e sair para sociedade e defendê-lo. A 
primeira tese é convencer quem está mais próxi-
mo da gente. Isso é um princípio de persuasão que 
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tem excelente resultado. Então, nós temos de for-
mar o nosso movimento. Hoje não há movimentos 
políticos, existem movimentos eleitorais. Movi-
mentos políticos não estão sendo feitos no Brasil. 
Há um vazio enorme e esse é o grande desafio 
para qualificarmos a nossa ação, para recuperar-
mos a credibilidade junto à sociedade, que está 
perdida. São tantos escândalos, e cada vez mais, 
que nos enojam... imagine ao cidadão. E também 
as pessoas não conseguem compreender o custo 
do estado, a sua ineficiência. E todo dia surgem 
problemas que ela quer ver resolvidos e não são. 
 Então, eu acho que a gente tem de ter um 
foco muito claro, qualificar esse debate e prepa-
rar o nosso pessoal para fazer com que essa tese 
nossa, esses princípios nossos, repercutam e se 
tornem importantes para a sociedade. Acho que 
o Brasil está esperando muito que isso aconteça. 
Eu concordo com o Vilmar Rocha: o projeto político 
que nós temos à frente, quem for o nosso repre-
sentante, nosso líder na caminhada, que assuma 
compromissos de transformação. Porque senão, 
não adianta, a gente não vai chegar a lugar ne-
nhum. O processo político brasileiro precisa ser 
assumido. Eu acho que ninguém mais quer saber 
de conchavo e de acerto político. As pessoas que-
rem ver de forma clara uma ação transparente e 
comprometida com aquilo que precisa acontecer. E 
eu não tenho dúvida que esse tem de ser o nosso 
posicionamento. “
RUBENS FIGUEIREDO: Deputado Hugo Napoleão, 
as suas observações finais, por favor.

HUGO NAPOLEÃO

“ Eu gostaria apenas de acrescentar que o im-
posto, no fundo, tem uma rejeição social. É natural, 
as causas já foram examinadas aqui e isso existe 
até em função das benesses e da má aplicação de 
recursos. Há uma rejeição. Então, o que se poderia 
fazer? Há um movimento chamado Brasil Eficien-
te, que examinou o imposto na Europa. Aqui no 
Brasil nós temos Imposto de Renda, o IPI, o ICMS, 
o Cofins, CIDE e por aí vai. Uma sequência de im-
postos. Na Europa existe um: o Imposto sobre Va-
lor Agregado, que o movimento Brasil Eficiente 
defende. Então, a Alemanha usa e a Alemanha é 
uma federação. E faz a repartição adequada entre 
a união, os estados e as comunidades, que são os 
municípios. Por que não pensar um pouco nessa 
linha também? De simplificação do imposto? O 
ministro Delfim Netto e o professor Ives Gandra 
já estudaram esse assunto também com vistas a 
essa possibilidade. Isso é um assunto que brotou 
e germinou nesta que é a locomotiva dos estados 
brasileiros, que é o Estado de São Paulo, grandio-
so, do qual todos nós fazemos parte. Para vir aqui, 
eu tive a oportunidade de debater esse assunto 
com um colega que é muito interessado na ques-
tão federativa, que é o presidente do PSD do Piauí, 
deputado federal Júlio César. Então, nós estamos 
voltados para, quem sabe, pensar um pouco na 
redução desse número ou desse sem número de 
impostos no Brasil. Muito obrigado! “
RUBENS FIGUEIREDO: Deputado Vilmar Rocha, 
suas considerações finais antes das palavras do 
nosso presidente Guilherme Afif. 
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VILMAR ROCHA

“ Boa noite a todos e parabéns! “
RUBENS FIGUEIREDO: Dr. Guilherme.

GUILHERME AFIF

“ Eu aqui quero agradecer imensamente as 
presenças tão ilustres dos nossos debatedores, 
começando pelo nosso querido governador, que 
aquiesceu ao nosso convite, saindo do seu Estado 
para poder participar e contribuir com este deba-
te. Eu agradeço ao nosso querido governador de 
Santa Catarina. 
 Quero também agradecer ao nosso querido 
amigo Hugo Napoleão, que tem toda uma histó-
ria, uma biografia, passando pelos mais impor-
tantes cargos públicos aqui no país. Hoje como 
deputado federal na bancada do Piauí, trazendo 
a visão do Nordeste. Como o Samuel Hanan traz 
a visão do Norte. E nosso governador, a visão do 
Sul e do Sudeste. E o Centro-Oeste representado 
com uma grande bancada que nos assiste, contri-
buindo para a nacionalização desse debate. 
 Essa é a nossa preocupação, a preocupação 
do nosso presidente Gilberto Kassab, em termos 
de se fazer efetivamente um debate nacional. O 
nosso partido hoje está em todos os cantos do 
Brasil. Elegeu uma bancada até surpreendente 
de prefeitos para o primeiro embate político. Hoje 
é a terceira maior bancada do Congresso Nacio-
nal. Aliás, tem uma disputa grave a respeito dis-
so, o partido quer dizer que ele é o terceiro... mas, 
enfim... nós estamos entre os quatro maiores 

partidos do país. Portanto, nós temos uma enor-
me responsabilidade. E o debate, levado a todo 
o país através da moderna tecnologia, nos per-
mite essa interação. Nós esperamos que para os 
próximos seminários tenhamos mais auditórios 
participando desse debate de forma interativa. 
Eu pediria até ao dr. Rubens que falasse o calen-
dário dos próximos temas a serem debatidos, in-
clusive, a respeito das parcerias público-privadas. 
Esse será um tema dos mais importantes a ser 
adotado como um caminho para o Brasil recupe-
rar o investimento em infraestrutura. 
 Portanto, nós estamos trabalhando com foco, 
em cima de temas candentes e objetivos. Espe-
ramos que o resultado seja um grande programa 
factível. Não daqueles feitos nos gabinetes, mas 
feitos nos debates como esse, um programa que 
inclusive está sendo coordenado pelo nosso pro-
fessor Roberto Macedo, que está aqui conosco, 
com larga experiência nesse sentido, e o nosso 
Espaço Democrático pelo dr. Rubens Figueiredo, 
a quem cabe agora o arremate final desse nosso 
encontro. Muito obrigado a todos que nos assisti-
ram até agora. “
RUBENS FIGUEIREDO: Eu acho que o debate foi 
muito produtivo, com uma série de ideias, inclu-
sive práticas, de curto prazo, que podem ser im-
plementadas e defendidas pelo partido. No nosso 
próximo seminário vamos tratar da Economia Cria-
tiva e das formas de empreender nesse Brasil. O 
Brasil da classe média nova.
 Boa noite a todos, muito obrigado e até a 
próxima!
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