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Srª Presidente Marta Suplicy, eu gostaria apenas de registrar os meus cumprimentos ao Pre-
sidente do Senado, o Senador Renan Calheiros,  / pela apresentação dessa proposta de colaborar 
para que possamos sair da crise em que o País se encontra. 

 Eu não // gostaria, até porque a esta altura o plenário já está, de certa forma, esvaziado, e 
não está aqui o nosso /// Presidente, de polemizar, particularmente em relação à última eleição pre-
sidencial, e polemizar a respeito do passado. Porque, se nós formos  (1) falar em crise do passado, 
e eu já passei por esta Casa e pelo Congresso, eu teria que falar do / Proer,  não é isso?, O que é que 
aconteceu à época, eu teria que falar da privatização das companhias telefônicas,  // como é que foi 
montada neste País.

 Eu não tomei conhecimento, até aqui, que nenhum ministro tenha telefonado para a /// Pre-
sidente Dilma para dizer a ela que chegara ao limite da irresponsabilidade, mas eu estava aqui no 
Senado quando isso (2) ocorreu. Haviam chegado ao limite da irresponsabilidade. E mais: quando 
fizeram as privatizações, que dividiram em quatro lotes, era um / lote certo para cada um dos lici-
tantes.

Então, eu não gostaria, francamente, porque acho que a esta altura não colabora,  // certo? 
Nós ficarmos voltando ao passado, principalmente no campo da ética, para relembrar determinados 
fatos, determinadas circunstâncias, nem também sobre /// os métodos usados na eleição.

Eu, por exemplo, fico de certa forma assustado quando dizem que toda a colaboração finan-
ceira (3) da última eleição para a Presidente Dilma beira o ilícito. E eu pergunto: não se questiona 
que são as mesmas / empreiteiras, os mesmos grupos econômicos que também repassaram para o 
nosso ilustre colega Aécio Neves colaboração na última eleição? Será // que só os recursos dirigi-
dos à Presidente Dilma são contaminados pelo petrolão? Se nós fizermos um levantamento para ve-
rificar quem /// foi que colaborou com a campanha dela e quem colaborou com a campanha do Aé-
cio, não é isso? Nós vamos (4) verificar que praticamente são os mesmos, só que se questiona que 
a origem dos recursos para ela são recursos que / derivaram do ilícito, para o Aécio não.

Então, eu não gostaria, francamente, porque acho, e concordo com aqueles que abordaram // 
aqui, que a questão do País é muito maior do que essas picuinhas de natureza política. E eu, que no 
/// passado aqui fui obrigado a me envolver em debates em que, olhando para trás, acho que eu não 
deveria absolutamente... (5)


