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DEM nega fusão e reafirma seu papel
de oposição responsável
Um
plano
de fusão entre
Democratas
e
PMDB – amplamente divulgado
pela imprensa nos
últimos dias – sequer existiu. Em
reunião da Executiva Nacional,
nessa terça-feira
(17), em Brasília,
os parlamentares
decidiram apresentar, no dia 8 de
dezembro, um plano de estratégia pelo fortalecimento da
legenda com vistas às eleições de 2012 e 2014. Esse levantamento deverá ser elaborado em conjunto com os líderes
do DEM no Congresso.
“Essa história de fusão é uma batalha verbal. Nunca
esteve na nossa pauta. Estão criando uma batalha verbal

a partir de uma hipótese que sequer existiu”, esclareceu o
presidente de honra do DEM, Jorge Bornhausen (SC).
Em nota oficial divulgada pela Comissão Executiva do
DEM, a legenda afirma estar “voltada, neste momento, à
reconstrução de sua unidade interna para garantir um futuro de êxito eleitoral no exercício de uma oposição responsável, atenta e fiscalizadora”. O líder Antonio Carlos Junior
(BA) apoiou a ideia de o partido elaborar um plano de ação
e disse que o momento é de fortalecimento. “Nosso partido vai se fortalecer e vamos reposicioná-lo para que ele
volte a competir. O DEM se uniu para buscar sua reprogramação”, destacou.
O senador Jayme Campos (SC) também acredita na
importância do papel de oposição desenvolvido pelo partido e ressaltou que a legenda continuará lutando contra a
alta carga tributária, a corrupção e o aparelhamento do Estado. “Saímos menores em termos números dessas eleições
mas não nos compromissos que temos com o Brasil. Falar
em fusão é o mesmo que manchar a história de nossos líderes. O DEM não está a um passo de seu desaparecimento.
Temos coragem e hombridade”, enfatizou Jayme Campos.

Genérico para uso veterinário

Política de mobilidade urbana

O senador Gilberto Goellner (MT) comemorou a
aprovação, nesta semana, do projeto de lei que cria o
medicamento genérico para uso veterinário. A proposta,
relatada por Goellner, estabelece que cabe ao Ministério
da Agricultura a adoção de medidas relativas ao registro,
fabricação e distribuição desses medicamentos.
O projeto pede ainda prioridade do Poder Público ao
uso desse tipo de medicamento. Aprovado no plenário do
Senado com novas alterações, o PL segue para exame na
Câmara dos Deputados.

A Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania
aprovou, nesta semana, projeto de lei que institui a Política
Nacional de Mobilidade Urbana, que visa estabelecer
diretrizes para o transporte urbano, cumprindo, assim, a
primeira etapa de sua tramitação no Senado. O projeto
ainda vai ser votado em outras quatro comissões da Casa.
“A matéria é resultado da combinação de quatro
propostas que já tramitavam na Câmara dos Deputados há
bastante tempo”, contou o relator, senador Eliseu Resende
(MG).
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Critérios técnicos para o Orçamento

Apoio ao kartismo

Escolhido como relator do Orçamento da União para 2011 dos
Poderes do Estado e Representação, o senador Adelmir Santana (DF)
disse que vai estudar de forma técnica e criteriosa cada emenda apresentada à Comissão Mista de Planos, Orçamentos Públicos e Fiscalização. O prazo para apresentação das emendas termina dia 24.
“Como relator, meu papel é ouvir cada
setor e analisar, de forma técnica, quais
emendas serão acatadas. Não posso aumentar nem um centavo no orçamento”, explicou o senador. Desde a semana passada, representantes de órgãos federais e tribunais
começaram a procurar parlamentares para
apresentar emendas de construção de prédios ou contratação de pessoal para 2011.
Uma das questões polêmicas do orçamento é o aumento salarial do Poder Judiciário
Federal.

A senadora e governadora eleita Rosalba
Ciarlini (RN) pediu ao ministro dos Esportes,
Orlando Silva, apoio no projeto de lei de apoio
ao kartismo - protocolado no Ministério desde o dia 14 de setembro. A matéria autoriza a
isenção de 1% sob o valor a ser pago do Imposto de Renda de Pessoas Jurídicas (IRPJ) e
6% de Imposto de Renda de Pessoas Físicas
(IRPF) para serem destinados aos atletas do
kart.
Rosalba, juntamente com o senador Garibaldi Alves (RN) e o deputado Felipe Maia
(RN), participou de reunião com Orlando
Silva, nessa terça-feira (17). O ministro comprometeu-se em analisar a proposta e dar uma
resposta ainda este ano.

Esclarecimento do caso PanAmericano
Os presidentes do Banco Central, Henrique Meirelles, e da Caixa,
Maria Fernanda Ramos Coelho, estarão no dia 24 de novembro,
quarta-feira, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado (CCJ).
Eles terão de prestar esclarecimentos sobre o depósito de R$ 2,5
bilhões concedido ao Banco PanAmericano por determinação da área
econômica do governo Lula.
O senador Antonio Carlos Junior (BA) foi o autor do requerimento
que requisitou a presença dos dois
governistas. Em novembro de 2009,
a CEF adquiriu o controle de 49% das
ações do PanAmericano por R$ 739,2
milhões. À época, a CEF assegurou que
havia realizado auditoria no banco e tudo
estava em ordem. “Precisamos passar
o caso a limpo” disse o senador ACM
Junior. “É absolutamente necessário que
essa história seja avaliada pelo Congresso
e pela sociedade com rigor, isenção e
transparência”, completou.

Acompanhe o trabalho dos senadores do
DEM nas redes sociais:
@senadoresDEM
www.youtube.com/lidsenado
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Governo responsável
Governador eleito por Santa Catarina, o
senador Raimundo Colombo disse que sua administração será regida pela união e soma de
esforços. “Vou trabalhar pelo mais pobre, ver
o problema da saúde, segurança e da infraetrutura”, afirmou.
Raimundo Colombo disse ainda que seu
principal desafio será aproximar a política da
vida das pessoas.
“Eu sinto que a
classe política está
cada vez mais longe da população e
a eleição é uma
grande oportunidade de mudarmos esse quadro.
Quero fazer mais
e certo, em favor
das pessoas”.
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