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REFORMA POLÍTICA

Sarney diz que parlamentares estão
divididos sobre fim de coligações
O presidente do Senado, José Sarney (PMDB-AP), disse que a classe política
está dividida sobre a proposta de extinguir as coligações partidárias nas
eleições para deputados federais, estaduais e vereadores. Segundo decisão
dos ministros do STF, no caso de afastamento de um parlamentar eleito
para mandatos proporcionais, o cargo de suplência pertencerá à coligação
pela qual o titular se elegeu e não ao partido a que pertence.

DEBATE

Executiva Nacional do PT vai avaliar
retorno de Delúbio ao partido
O ex-tesoureiro do PT Delúbio Soares entregou à Executiva Nacional uma
carta em que pede a refiliação ao partido. O assunto será discutido em reunião
do Diretório Nacional hoje e amanhã, na capital federal. Delúbio foi expulso
em 2005, por envolvimento no escândalo do Mensalão. O líder do governo
na Câmara, Cândido Vaccarezza (PT-SP), disse ser favorável ao retorno
do ex-tesoureiro. “O PT não defende pena perpétua para ninguém”, disse.
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A pauta da Câmara dos Deputa-
dos das próximas terça-feira (3)
e quarta-feira (4) está reservada
para a votação do projeto do
novo Código Florestal brasileiro.
Por enquanto, não há demons-
trações do presidente da Casa,
Marco Maia (PT-RS), de alterar a
agenda, apesar das divergências
que ainda existem em torno do
tema. Para o líder do governo na
Câmara, Cândido Vaccarezza, o
texto final, do relator Aldo Rebe-
lo (PCdoB-SP), tem de ser apre-
sentado até segunda-feira (2).

Existe desacordo com a posição
da bancada petista sobre o tema?
O que o Paulo Teixeira quer é tem-
po hábil para analisar o texto final
que irá para votação. O Aldo de-
verá apresentar o texto até segun-
da-feira para irmos para a vota-
ção na quarta. Se essa agenda for
cumprida não haverá problema.

Mas há deputados que duvidam
que Rebelo aplique no texto os
compromissos já firmados...
São 513 deputados. Se alguns
falam impropérios, o resto da
Casa não pode ser
responsabilizada. Rebelo foi um
relator extremamente leal, abriu

a discussão e conseguiu chegar a
um amplo acordo.

O embate de Rebelo com Paulo
Teixeira trouxe problemas com
a liderança do PT na Câmara?
Não existe divergência. O PT en-
caminhará a posição do governo.
O que o Teixeira quer é tempo pra
ler o texto. O que é correto.

A votação acontecerá apesar do
discenso em temas como a
manutenção de reserva legal?
Depois da apresentação da pro-
posta do governo restaram apenas
dois pontos em desacordo [obri-
gatoriedade da reserva legal para

todas propriedades e a medida da
área de preservação permanente
na margem de rios]. Estou traba-
lhando para dirimir essas ques-
tões. Senão, vamos levar a pro-
posta a plenário assim mesmo.

Como está o clima no Congresso
para a votação?
Eu já vi preparações para votações
com ânimos bem mais exaltados.
Não acho que teremos grandes
problemas caso a proposta seja
encaminhada com os acordos que
já estão firmados. Avançamos
muito. De um texto imenso, te-
mos apenas dois pontos a serem
resolvidos. ■ R.B.

“Votação do Código Florestal não passa de quarta”
Líder governista na Câmara ignora divergências existentes sobre o tema e diz que aprovação será na semana que vem

ENTREVISTA CANDIDO VACCAREZZA (PT-SP) líder do governo na Câmara

“Aldo foi
um relator
extremamente
leal, abriu a
discussão e
conseguimos
um acordo”
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Sexta-feira e fim de semana, 29 e 30 de abril e 1º de maio, 2011

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 e 30 abr. e 1 maio 2011, Primeiro Caderno, p. 17.




