2015/2022

PRESTAÇÃO
DE CONTAS
#DÁRIOÉTRABALHO

#DÁRIOÉRESULTADO

1
+
de
R$

BILHÃO
PARA
SANTA
CATARINA

Municípios de todas as regiões catarinenses já foram

contemplados com recursos para investimento e ações em
diversas áreas. Os valores foram viabilizados pela atuação
destacada do senador Dário Berger como presidente da Comissão
Mista de Orçamento do Congresso Nacional (CMO), também por
meio de suas emendas individuais, de bancada, e de recursos
extra orçamentários, fruto do trabalho e articulação junto aos
ministérios desde o início do mandato.

Diversos hospitais
receberam recurs
os
para compra de ap
arelhos
e equipamentos m
odernos

cursos
O CEPON recebeu re
para investimento em
entos
reformas e equipam

Diversos municípios do
interior de SC receberam
máquinas e implementos
agrícolas

HISTÓRICO

O PRIMEIRO PARLAMENTAR
CATARINENSE NA HISTÓRIA
A PRESIDIR A COMISSÃO
MISTA DE ORÇAMENTO DO
CONGRESSO NACIONAL
RESULTADO?
Aprovação de R$ 838 milhões
para Santa Catarina - o maior
volume de recursos já previstos

ÁREAS | VALORES

no Orçamento Geral da União para
garantir o início e/ou a continuidade
de importantes obras e ações no
estado em diversas áreas.

DESTAQUE PARA A
INFRAESTRUTURA
RODOVIÁRIA
Foram conquistados mais de

149,2MI

SAÚDE: R$

50MI PARA HOSPITAIS

SENDO R$

23,2MI

ASSISTÊNCIA SOCIAL: R$

14,2MI PARA APAES

SENDO R$

37,5MI

AGRICULTURA: R$

21,6MI

TURISMO: R$

42,1MI

INFRA. URBANA: R$

146,7MI

DEFESA CIVIL: R$

R$ 575 milhões para investimento
nas rodovias catarinenses. Foram
R$ 453 milhões a mais do que o
proposto pelo governo na peça
orçamentária original de 2018.
Foram beneficiadas as Br’s: 470,
280, 282, 285 e 163.

838MI

COMISSÃO DE ORÇAMENTO: R$

3,4MI

EDUCAÇÃO, CULTURA
E ÁREAS DIVERSAS: R$

+ DE

R$

1,2

BILHÃO

ATUAÇÃO RECONHECIDA
A ATUAÇÃO DE DÁRIO NA CMO FOI RECONHECIDA
POR DEPUTADOS E SENADORES DE DIFERENTES
SIGLAS PARTIDÁRIAS PELA CONDUÇÃO DE FORMA
RESPONSÁVEL E EQUILIBRADA

ANTONIO ANASTASIA
EX-SENADOR (MG)
“O senador Dário realizou com imenso brilho e
grande aplaudo dos seus colegas o seu trabalho
na Comissão de Orçamento. Muito sensato,
ponderado, com muita serenidade, conduziu
essa tarefa, que é extremamente complicada
e de muita polemica, com muita proficiência
e equilíbrio. Parabenizo pelo seu trabalho que
é fundamental para o desenvolvimento do
Brasil e para a alocação correta de recursos
públicos às diversas políticas do país.”

DOMINGOS SÁVIO
DEPUTADO (MG)
“O senador Dário é um dos homens mais
respeitado no Senado e tive o privilégio de
conhecê-lo melhor como presidente da CMO.
Posso testemunhar que age com espírito
republicano e democrático, ouvindo a todos.
Sabemos que na Comissão vale o interesse
do país e, com a liderança do senador
Dário, conseguimos encontrar um consenso
nas matérias. Por isso, mesmo em meio a
uma inegável crise política, a CMO aprovou
os projetos mais importantes em tempo
recorde. Não tenho dúvida de que o senador
foi fundamental para esse entendimento em
favor do Brasil”.

CACÁ LEÃO

DEPUTADO (BA)
RELATOR GERAL DO ORÇAMENTO
2018

“Foi muito válido trabalhar ao lado do senador
Dário na Comissão Mista de Orçamento. Um
homem sério, competente, à frente do seu
tempo, e que busca sempre colocar Santa
Catarina e o Brasil em primeiro lugar.”

MAURO MARIANI
EX-DEPUTADO (SC)
“Santa Catarina pode se orgulhar do
senador Dário Berger, que tem feito um
trabalho importante para que o Estado seja
valorizado no Orçamento da União. Tem
inclusive enfrentado o governo em defesa dos
catarinenses. Ouve os anseios da população e
trabalha pelas principais demandas em áreas
essenciais como infraestrutura e saúde.”

ROMÁRIO
SENADOR (RJ)

“Cumprimento o senador Dário Berger pelo
trabalho comprometido que realizou à frente
da Comissão Mista de Orçamento, uma das
mais importantes do Congresso Nacional.
Com certeza, uma grande responsabilidade,
exercida com comprometimento pelo senador.

COMISSÃO DE EDUCAÇÃO
FOI UM DOS COLEGIADOS MAIS
PRODUTIVOS NA GESTÃO DE DÁRIO
Mesmo com todas as dificuldades impostas pela pandemia, a Comissão de
Educação, Cultura e Esporte (CE) do Senado foi o segundo colegiado mais produtivo
da Casa, ficando atrás apenas da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ). Foram
realizadas 79 reuniões do colegiado, sendo 40 audiências públicas e 39 reuniões
deliberativas onde foram aprovados 102 projetos de lei e 104 requerimentos.

NOVO FUNDEB

MAIS RECURSOS PARA A
EDUCAÇÃO PÚBLICA DO BRASIL
Foi na gestão do senador Dário Berger

Dário

foi

reconhecido

como

como presidente da CE que o Congresso protagonista da construção, aprovação
aprovou o Novo Fundeb - Fundo de e regulamentação da proposta que
Manutenção

e

Desenvolvimento

da tornou o Fundeb permanente, garantido

Educação Básica e de Valorização dos na Constituição a partir de 2021 e com
Profissionais da Educação. O fundo maior volume de recursos da União para
financia mais de 60% da educação pública os municípios. Na prática, representará
do país e seria extinto no fim de 2020.

maior

valorização

aos

profissionais

O senador priorizou a discussão do da educação, mais investimentos em
tema na Comissão com a realização infraestrutura nas escolas e melhor
de diversas audiências públicas com distribuição dos recursos federais para
especialistas, entidades educacionais, municípios mais pobres. Um marco para
educadores e representantes do governo. a educação pública do Brasil!

SISTEMA NACIONAL
DE EDUCAÇÃO
O MAIOR AVANÇO NA GESTÃO
EDUCACIONAL DO BRASIL DAS
ÚLTIMAS DÉCADAS

O relatório do senador Dário Berger ao Projeto de Lei – PLP 235/2019, que
institui o Sistema Nacional de Educação (SNE) foi aprovado por unanimidade no
Senado. A regulamentação do SNE é uma demanda histórica do país, prevista na
Constituição Federal de 88. Atualmente o Brasil conta com um Sistema Nacional
de Segurança Pública (SUSP), um Sistema Único de Saúde (SUS), mas até então,

“

não há um Sistema para organizar, modernizar, e melhorar a qualidade do ensino
brasileiro.

A aprovação do
SNE representa o
maior avanço na
gestão educacional
do nosso país das
últimas décadas e,
com certeza, terá
reflexos no futuro de
Santa Catarina e de
todo Brasil. Teremos
um novo modelo de
ensino, de forma
integrada e
eficiente”

O QUE MUDA COM
A IMPLANTAÇÃO DO SNE?
COMO É HOJE?
DESARTICULAÇÃO
As redes de ensino nacionais, estaduais e municipais atuam de maneira pouco
articulada, com ações isoladas, gerando inconsistências na trajetória do aluno,
principalmente na transição do Ensino Fundamental para o Ensino Médio.

DESPERDÍCIO DE RECURSOS
Atualmente, é comum ter uma escola estadual num bairro da cidade com
espaço ocioso em um determinado turno. No mesmo bairro, tem uma escola
municipal, mas não possui vagas para todas as crianças. Dessa forma, muitas vezes
a prefeitura se obriga a construir uma nova unidade escolar no município, pois
não há cooperação entre os entes federados e são gastos mais recursos públicos
para suprir a demanda.

ESTADOS E MUNICÍPIOS SEM PODER DE DECISÃO
Hoje muitas políticas educacionais são decididas em Brasília sem que estados
e municípios (conhecedores das realidades locais) participem adequadamente
das discussões. A “bomba” cai no colo de governadores e prefeitos que, muitas
vezes, sem estrutura técnica, precisam “se virar” para implementar as políticas
públicas sem o apoio necessário.

COMO FICA COM O SNE?
MELHOR ARTICULAÇÃO
O SNE na prática vai unificar políticas públicas e integrar a União, os estados e
os municípios num regime de colaboração para que haja planejamento e para que
sejam cumpridas metas de rendimento e resultados. A atuação dos entes passa a
ser em conjunto num modelo de gestão moderno.

OTIMIZAÇÃO DE RECURSOS
Com o SNE, estados e municípios terão mais facilidade para integrarem suas
redes escolares, fazendo com que os estudantes e profissionais de educação da
escola municipal possam usar a infraestrutura ociosa da escola estadual. Com
isso, não haverá necessidade de alunos e professores serem encaminhados para
bairros mais distantes, por exemplo. Além disso, estado e município poderão
otimizar seus recursos, evitando investimentos dobrados.

MAIS PODER PARA ESTADOS E MUNICÍPIOS
Com o SNE, por meio das Comissões Intergestores, estados e municípios terão
mais força na hora de definir as políticas públicas que serão adotadas em suas
localidades, analisando as suas particularidades regionais e orçamentárias.

E TEM MAIS... VOCÊ SABIA?
DADOS REVELAM QUE:

DADOS REVELAM QUE:

53%
das escolas públicas
NÃO possuem ligação
com rede de esgoto

26%
das escolas NÃO
possuem acesso
à internet

8%

das escolas NÃO
possuem vaso
sanitário

COM O SNE ISSO VAI MUDAR!
TEREMOS:
Estrutura de escolas com padrões mínimos de qualidade;
Valorização e o desenvolvimento permanente dos profissionais
da educação e dos gestores educacionais;
Conciliação da educação com o uso de novas tecnologias;
Erradicação do analfabetismo e das desigualdades regionais
de educação;
Padrão de qualidade das instituições formadoras de docentes,
incluindo prática docente durante o processo de formação;
Incorporação

das

tecnologias

de

informação

conhecimento nas práticas pedagógicas escolares.

e

do

R$ 19 MILHÕES

PARA A SERRA DO RIO DO RASTRO
As obras de prevenção em 25 pontos, ao longo da SC-390, na famosa Serra do
Rio do Rastro, receberam um investimento de R$ 19 milhões viabilizados pelo
senador Dário Berger em Brasília. A solicitação dos recursos foi feita ao Ministério
da Integração Nacional em abril de 2018. No mesmo ano o projeto foi aprovado e
o dinheiro liberado para o governo do estado executar os serviços de contenção

“

de encostas com a fixação de barreiras metálicas e grades de alta resistência
onde havia risco de deslocamento de rochas. A obra ficou pronta em dezembro
de 2021

A Serra do Rio do Rastro é um cartão
postal do nosso estado e do Brasil.
Se caracteriza como uma obra de arte
na geografia catarinense, mas há muito
tempo precisava de atenção do poder
público, já que existiam vários pontos
de deslizamentos de terra e pedras
que ofereciam riscos à população e
necessitavam revitalização. Fico feliz
por ter contribuído com essa iniciativa
tão necessária e que vai garantir a
segurança dos turistas de todo o país
que visitam e passam pelo local, além de
potencializar o turismo na região”

L
PAPE
DO
SAIU
A CONSTRUÇÃO DA 3ª PISTA DA VIA
EXPRESSA EM FLORIANÓPOLIS
É UMA CONQUISTA DE DÁRIO

Inaugurada em 1982, a Via Expressa da BR 282 é o principal acesso viário a
Florianópolis. Desde então, o fluxo de veículos no trecho de 5,6 quilômetros que
liga a BR 101 à ilha de Santa Catarina só aumentou. Passados 37 anos, a rodovia
federal, que praticamente não havia recebido melhorias desde a sua inauguração,
foi ampliada e ganhou uma 3ª pista graças ao trabalho de Dário em Brasília.
Foram investidos R$ 26 milhões. A Via Expressa, como é chamada a extensão da
BR-282 entre São José e as pontes Pedro Ivo Campos e Colombo Salles, liga as
partes continental e insular de Florianópolis.

RONALDO CARIONI BARBOSA
SUPERINTENDENTE DO DNIT

“Sabíamos das dificuldades de orçamento,
mas o senador fez todos os esforços e
viabilizou os recursos. É o maior responsável
pela Via Expressa ter esse sucesso. Hoje é
inconcebível pensar em duas faixas entrando
e saindo de Florianópolis”.

PRISÃO EM
2ª INSTÂNCIA
O senador Dário Berger foi
um
o

dos

senadores

requerimento

de

a

assinar
urgência

apresentado pelo senador Lasier
Martins para que o Projeto de
Lei nº. 166/2018, que altera
o

Código

de

Processo

Penal

(CPP) e restabelece a prisão
após condenação em segunda
instância, entre na pauta do
Plenário do Senado. O projeto de
Lasier foi aprovado na Comissão
de Constituição e Justiça (CCJ)
em dezembro de 2019.

FIM DO FORO
PRIVILEGIADO
A

proposta

de

Emenda

à

Constituição (PEC 10/2013) que
tramita no Congresso Nacional
e prevê o fim do foro especial
por

prerrogativa

para

de

autoridades,

popularmente

função

conhecido

como

foro

privilegiado, teve integral apoio
e voto favorável do Senador Dário
Berger.
O texto foi aprovado no Senado
no dia 31 de maio de 2017 e, em
seguida, encaminhado à Câmara
dos Deputados, onde também foi
aprovado numa comissão especial
em dezembro de 2018. Desde então
aguarda a análise pelo Plenário da
Câmara. Um documento cobrando
formalmente o presidente da
Câmara dos Deputados para que a
PEC seja pautada foi assinado por
Dário. Atualmente, cerca de 55
mil autoridades têm foro especial
por prerrogativa de função no
Brasil.

PROPOSTA DO
SENADOR DÁRIO
ACABA COM A
FIANÇA PARA
PEDÓFILOS
É

de

autoria

do

senador

MENOS
BUROCRACIA,
MAIS EMPREGOS

Dário Berger o Projeto de lei

O senador Dário Berger teve

(PL 4406/2020) que pretende

papel fundamental para aprovar

alterar

para

a Medida Provisória (MP 881),

tornar inafiançáveis os crimes

conhecida como a MP da Liberdade

relacionados

A

Econômica. Dário foi o presidente

proposta que tramita no Senado

da Comissão Mista, responsável

impede o pagamento de fiança

por analisar o texto enviado pelo

nos

favorecimento

governo ao Congresso em abril

de

menores,

de 2019. A iniciativa apoiada

divulgação de imagens de estupro

pelo senador foi sancionada pelo

e crimes virtuais.

presidente

de

o

casos

Código
à

de

prostituição

Penal

pedofilia.

De acordo com o projeto, os
crimes

previstos

no

da

República

Jair

Bolsonaro e virou Lei. A legislação

Estatuto

tem o objetivo de eliminar a

da Criança e do Adolescente

excessiva burocracia e o peso

Lei 8.069, de 1990) também

do Estado “nas costas” daqueles

serão inafiançáveis. O crime de

que desejam iniciar seu próprio

estupro de vulnerável praticado

negócio, sobretudo dos pequenos

contra menores de 14 anos já é

empresários, facilitando a livre

inafiançável, porém nos demais

iniciativa, tornado o país mais

crimes sexuais contra menores

competitivo e gerando empregos.

ainda é possível pagar fiança.

PROTAGONISMO NA
APROVAÇÃO DA LEI QUE CRIOU
AS SECRETARIAS ESPECIAIS DOS
DIREITOS DA PESSOA IDOSA E DA
PESSOA COM DEFICIÊNCIA
A Lei 13.345/2016, sancionada em outubro de 2016, que criou as
secretarias especiais dos Direitos da Pessoa Idosa e da Pessoa com
Deficiência teve atuação do senador Dário Berger. A legislação é oriunda da
Medida Provisória 728, proposta na Reforma Administrativa que resgatou
também o Ministério da Cultura. O senador Dário teve atuação destacada
como presidente da Comissão que analisou a proposição. Durante as
discussões, defendeu a existência das pastas especiais para atuar na
articulação e coordenação das políticas públicas voltadas para as pessoas
com deficiência e de idosos.

COMISSÃO DE INFRAESTRUTURA DO
SENADO PELA 1ª VEZ SOB COMANDO
DE UM SENADOR CATARINENSE
O senador Dário Berger foi eleito por unanimidade no início do ano
legislativo de 2021 para presidir a Comissão de Infraestrutura (CI) do Senado
Federal. É a primeira vez que um catarinense comanda este relevante
colegiado, que abrange áreas e setores extremamente relevantes para o
desenvolvimento do Brasil e de Santa Catarina. Duplicação e privatização de
rodovias, modernização de portos, aeroportos e ferrovias, setor energético,
entre outros temas importantes são discutidos pela Comissão.

ACORDO
HISTÓRICO
Por intermédio da articulação do senador Dário, foi possível a assinatura
do Termo de Cooperação Técnica entre o Departamento Nacional de
Infraestrutura (DNIT) e governo de Santa Catarina para viabilizar o repasse
de R$ 465 milhões do tesouro estadual com objetivo de acelerar a conclusão
da duplicação da BR-470 e de obras de ampliação e revitalização também
nas BR’s: 163,280 e 285. O acordo foi concretizado em agosto de 2021 na
Comissão de Infraestrutura.

MAIS DE R$ 146 MILHÕES
PARA AÇÕES DE DEFESA
CIVIL NOS MUNICÍPIOS
Entre os anos de 2015 e 2020 a Defesa Civil Nacional destinou R$ 146
milhões e 722 mil aos municípios catarinenses para ações de recuperação,
reconstrução e/ou prevenção. A atuação do senador Dário Berger, em
parceria com o ex-secretário nacional da pasta, coronel Newton Ramlow,
foi decisiva para a agilidade na análise dos projetos e liberação destes
recursos.

ACOMPANHE A ATUAÇÃO PARLAMENTAR
DO SENADOR DÁRIO NAS REDES SOCIAIS
DarioEliasBerger

dariobergersenador

darioberger.com.br

darioberger

DárioBerger15

