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No mundo ideal, o ato de hoje era para ter acontecido no primeiro dia do nosso 
governo. No mundo real, só conseguimos nesta data. No mundo ideal, o ato de 
hoje era para ser muito mais abrangente e profundo. No mundo real, fomos ao 
limite do possível e do responsável, até aqui. 
 
Essa diferença entre o ideal e o possível tem o tamanho da defasagem da 
estrutura do Estado. 
 
E aí eu volto a algo sobre o que tenho falado desde o início do nosso governo. O 
Estado foi se voltando tão para dentro, mas tão para dentro, que perdeu as 
condições de atender às necessidades mais essenciais da sociedade. 
 
Não é admissível, por exemplo, que, para anunciar medidas emergenciais na 
área da segurança, nós tenhamos passado por tantas dificuldades. Mas essa é a 
realidade que nós temos à nossa frente. 
 
Então, hoje cumprimos um papel importante e necessário. Mas sou muito claro e 
transparente ao dizer: ele é insuficiente e temporário. Nós não podemos esquecer 
que, antes de termos um quadro de normalidade nos serviços públicos, 
precisamos aprofundar as reformas de Estado – algumas das quais levarão anos 
para acontecer. 
 
Muitas dependem de nós, muitas dependem da União. Mas todas elas dependem 
de uma nova cultura e de uma nova consciência política. Ou o Estado brasileiro 
se volta para a maioria da população ou ficará apenas refém do seu processo de 
retroalimentação. 
 
Isso não é ideologia. Isso é realismo. Isso é priorizar quem mais precisa. Isso é 
priorizar as famílias que têm medo. Isso é rejeitar o populismo, a demagogia, o 
mero corporativismo. Essa visão, de uma nova política, é o que de mais nobre a 
atual crise precisa nos ensinar. Por isso eu repito: precisamos plantar uma 
semente de mudança. 
 
Só essas transformações – que precisam ser profundas – vão permitir um 
atendimento mais digno do Estado nas áreas da Educação, da Saúde e 
principalmente da Segurança. Falo de uma questão maior, federativa – assunto 
sobre o qual tenho conversado muito com o presidente Temer. 
 
O Brasil precisa colocar-se de frente com seu caótico pacto federativo. Precisa 
criar uma política nacional de segurança e da área penitenciária. Precisa rever a 
ultrapassada legislação penal e de execução penal, que gera o constrangedor 
prende-e-solta de todos os dias. O Brasil precisa cuidar mais e melhor das 
pessoas. E eu não poderia deixar de reforçar esta mensagem no evento de hoje. 
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Mas, se chegamos até aqui, com a possibilidade de compartilhar alguns avanços, 
é porque a gente fez o dever de casa. E o dever de casa implica tomar medidas 
duras, contrariar interesses e enfrentar o problema com transparência.  
 
Teria sido mais fácil, como se fez num passado recente, anunciar aumento, 
anunciar contratação, abrir concurso, “fazer e acontecer” – mas sem ter dinheiro 
para pagar a conta. O Brasil ruiu por causa disso. O Rio Grande do Sul ruiu por 
causa disso. Perdoem-me, mas chegou a hora de mudar essa prática. 
 
Creio que nós encontramos um ponto de maturidade e responsabilidade. A 
Assembleia Legislativa foi muito importante nesse contexto, pois soube cumprir 
seu papel. Agradeço a todos os que nos ajudaram. Eu sempre disse: havendo 
espaço financeiro, a primeira área que vai ter ampliação de investimentos é a da 
Segurança Pública. Pois bem, aí está. 
 
Mas alguns podem perguntar: de onde tiraram dinheiro agora? Eu respondo: 
Lá, no dia 2 de janeiro do ano passado, no primeiro dia útil do nosso governo, eu 
já anunciava um decreto de contingenciamento de gastos. Enquanto muitos 
achavam que a crise era passageira, nós já estávamos economizando. 
Outro ponto: a renegociação da dívida com a União também fez surgir uma 
pequena possibilidade de construirmos esses avanços. 
Um terceiro motivo: a aprovação da LDO realista, compartilhando sacrifícios 
entre todos os poderes. 
E, por fim, vislumbram-se no horizonte alguns sinais, mesmo que tímidos, de 
recuperação da economia nacional. Nós apostamos nessa possibilidade. 
 
Mas não nos enganemos (não vou esconder isso de ninguém): o anúncio que 
estamos fazendo significa ampliação de despesas. Isso vai impactar na folha dos 
servidores, no pagamento de fornecedores, nos repasses para outras áreas e em 
outros problemas na gestão do fluxo financeiro.  
 
O que conseguimos até aqui foi um equilíbrio entre ampliar os investimentos em 
segurança e amenizar os impactos financeiros através de gestão. 
 
Governar, nesta situação, não é uma dicotomia entre ter coragem ou não. Não é 
uma questão de vontade política. Não é uma questão de sensibilidade. Não é 
discurso. Vocês conhecem minha origem, sabem de onde eu vim... Sou pai de 
família. Sei muito bem o que a sociedade está passando. Eu sou o primeiro a 
querer mais segurança. E é por isso que nós não podemos abandonar o debate 
sobre o papel do Estado. 
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Não adianta imaginar que dinheiro dá em árvore. Não dá! Não adianta imaginar 
que as coisas acontecem simplesmente porque a gente quer. Não acontecem! 
Vamos fazer esses investimentos emergenciais em segurança, mas vamos 
construir um ambiente político e social para avançar nas transformações do setor 
público. 
 
O que o secretário Jacini acabou de mostrar é que, mesmo com todas essas 
dificuldades, nós avançamos. Fizemos mais com menos!  
 
É por isso que não me canso de elogiar o trabalho da Brigada Militar, da Polícia 
Civil e dos demais órgãos da Segurança Pública (IGP e Susepe). Tivemos uma 
significativa evolução, em termos de profissionalismo, nas operações policiais! 
Nunca se prendeu tanto! Nunca se combateu o crime de maneira tão contundente 
e inteligente! Nunca o trabalho foi tão integrado! Nunca o tráfico de drogas 
sofreu tantos golpes! Mas claro, eu sei disso: é preciso muito mais. 
 
E, nesse sentido, eu saúdo desde o praça da Brigada até o coronel, desde o 
agente da Polícia Civil até o delegado – todos! Mas saúdo também o comando, a 
perseverança e o conhecimento que nos trouxe o secretário Wantuir Jacini. 
 
Delegado da Polícia Federal de carreira, já ocupou os mais altos postos de 
comando da Segurança do país. Tem um importante papel nesse 
profissionalismo que referi. E, cá entre nós, ele teve resiliência pessoal e 
fidelidade política para lidar com toda a espécie de crítica e contestação. De 
modo que, dr. Jacini, eu faço questão de agradecer pelo seu trabalho. 
 
Eu poderia aqui dirigir uma palavra às vítimas e aos familiares das vítimas da 
criminalidade. Mas sei que, mais do que palavras, o que a população espera de 
um governante é atitude. Talvez as sementes demorem a florescer, mas estou 
certo de que nós estamos construindo um Estado mais moderno, mais voltado às 
pessoas e mais desenvolvido. 
 
E a criminalidade que não se engane. Nós temos lado: o lado da sociedade, o 
lado do bem, o lado da justiça social, o lado das polícias, sempre dentro das 
garantias da lei. Não vai ter vida fácil para a criminalidade no Rio Grande do 
Sul. 
 
Vamos em frente. Muito obrigado! 
 


