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Reunião dos Governadores dos Estados da Região Nordeste com a 
Presidenta Dilma Rousseff para debate da pauta político-administrativa 

do Governo Federal, com vista à retomada do crescimento e à 

ampliação da distribuição de riquezas. 

 

O SR. RUBENS PEREIRA JÚNIOR (PCdoB-MA. Como Líder. Sem revisão do 

orador.) - Sr. Presidente, membros da Mesa, nobres colegas Deputados, 

imprensa, galeria e funcionários da Casa, venho, pela Liderança do PCdoB, 

registrar a reunião da bancada de Governadores do Nordeste com a Presidenta 

Dilma, realizada ontem, com uma pauta político-administrativa. 

Discutiu-se a defesa do Estado Democrático de Direito, o pleno exercício e o 

pleno cumprimento da Constituição Federal, como também a pauta 

administrativa, para que as políticas públicas possam ser elaboradas de forma 

integrada entre todos os Estados do Nordeste, garantindo, assim, a superação 

das desigualdades regionais. Como não discutir a continuação de todos os 

contratos sociais já assinados e que os Governadores não podem abrir mão de 

qualquer modo de execução, em especial o Minha Casa Minha Vida, os 

programas do PAC, eis que nós não aceitamos nenhum tipo de atraso, nenhum 

tipo de restituição nem tampouco nenhum tipo de limitação? 

É importante destacar também nesta Ordem do Dia, assunto cogitado entre os 

Governadores e a Presidenta Dilma, a importância da taxação, ou dos impostos, 

sobre as grandes fortunas, desejo do Constituinte originário, previsto na 

Constituição Federal, mas que até hoje não foi regulamentada por esta Casa.  

Um dos Governadores, Flávio Dino, do Maranhão, pelo nosso partido, entrou 

também com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade por omissão, no 

Supremo Tribunal Federal, para se solucionar essa grave omissão legislativa. 

É desejo da Constituição Federal que as grandes fortunas sejam tributadas, e é 

indispensável que parte dessa tributação seja encaminhada para a saúde, como 

está no projeto da nossa Líder Jandira Feghali. Isso daria um aumento na 

arrecadação de mais de 11 bilhões de reais. E eu duvido que... Qual é o 

Deputado Federal que irá se posicionar contra a taxação das grandes fortunas, 

pregando aquilo que é um desejo da Constituição Federal? 

Foi debatida também a necessidade - esta Casa atente para isso - de se colocar 

na Ordem do Dia uma reforma política. Ora, não serve qualquer reforma política, 

mas sim uma reforma política progressista que garanta a participação popular e 

a ampliação dos espaços, e que seja uma reforma política que venha para 

democratizar as eleições, afastando o abuso de poder político-econômico, 



afastando o uso desnecessário da vontade econômica sobre a forma de decisão 

das vontades políticas. Há também o combate à corrupção, que em momento 

algum pode ser afastado. 

Registre-se que toda essa pauta tem como objetivo a retomada do crescimento 

e a ampliação da distribuição das riquezas. Nós não podemos abrir mão do 

respeito à democracia. 

Desse encontro com os novos Governadores destaca-se a carta assinada por 

todos eles, a Carta dos Governadores do Nordeste, com respeito à democracia 

e à união e a favor da superação dessa instabilidade política e econômica 

passageira, da retomada do crescimento e, principalmente, da distribuição das 

riquezas. 

Destaco também o papel protagonista do Governador do nosso partido, do nosso 

Estado, Flávio Dino.  

 


