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O líder do PSDB na Câmara, deputado João Almeida
(BA) , participou de debate na TV Câmara sobre as
principais propostas para o país dos partidos com
candidatos à Presidência da República.

Almeida fez críticas ao governo Lula em diversos
setores estratégicos do Brasil. Ele apontou também
soluções para problemas sociais e gargalos de
infraestrutura. “O eleitor brasileiro não quer perder o

“Nenhum dos programas de sucesso no governo Lula é de
iniciativa do PT”, afirma líder tucano

Uma nova lei eleitoral obriga, pela primeira vez nas
eleições deste ano, os candidatos a presidente, gover-
nador e prefeito a registrarem no Tribunal Superior
Eleitoral (TSE) seus programas e propostas de governo.
A iniciativa foi do deputado Otavio Leite (RJ) , que preten-
de agora ampliar a regra para os candidatos a cargos
legislativos.

Segundo o tucano, a proposta ampliada vai contribuir
ainda mais para o aperfeiçoamento da democracia bra-
sileira. “Eles pensarão melhor o que apresentarão como
plataforma eleitoral. Além disso, a população poderá
acompanhar mais o que cada candidato pensa e preten-
de fazer”, ressaltou.

O parlamentar destacou outro aspecto que considera
importante: após as eleições, a população poderá con-
ferir se as propostas de campanha foram efetivamente
cumpridas.

“Se, eventualmente um candidato se eleger e, na atu-
ação de governo, praticar uma contradição àquilo que

Projeto de Otavio Leite criou registro obrigatório de plataforma de governo no TSE

que conquistou até aqui, mas quer avançar”, declarou
o líder tucano.

O ex-líder do governo na Câmara Henrique Fontana
(PT-RS), o líder do PV, Edson Duarte (BA), e o cientista
político Murillo de Aragão também participaram da
discussão no programa “Expressão Nacional”. Leia
abaixo os principais pontos defendidos por João
Almeida durante o debate:

Luz para todos
“Nenhum dos programas de sucesso no governo Lula
é de iniciativa do PT. O programa Luz para todos
não é de autoria de Dilma Rousseff ou de Lula. O
autor do programa aqui na Câmara dos Deputados
sou eu. O Executivo implementou, mas a iniciativa
foi nossa”.

Bolsa Família
“O governo do PT pegou todos os programas do
governo anterior que estavam funcionando e
empacotou com o nome de Bolsa Família. O primeiro
artigo da lei que o criou diz que ele consolida e unifica
os programas Bolsa Escola, Bolsa Alimentação e
Vale-Gás, criados pelo PSDB. Não há originalidade.
O governo deu continuidade a esses programas. O
Bolsa Família é um programa consagrado e aceito
por todo o país. Nós vamos mantê-lo e ficar atentos
para que ele seja mais útil”.

Programa de Aceleração do Crescimento (PAC)
“O PAC tem muitas obras úteis ao país que devem ter
continuidade. O programa precisa de foco e a aplicação
de recursos deve ser continuada. O governo não
realizou nem 15% do PAC e propôs o PAC 2. Isso é
uma loucura. O programa deveria focar essencialmente
obras de infraestrutura. Esse governo poderia ter
realizado mais e por ineficiência não realizou”.

Aeroportos
“O caos nos aeroportos é absoluto. Nós temos quatro
aeroportos paralisados incluídos no PAC porque não
tem projeto. O gargalo é muito grande”.

Impostos
“A solução para a alta carga tributária é reduzir
impostos para todos os cidadãos e para a economia
de um modo geral”.

ele apresentou na campanha, isso se constituirá como
estelionato eleitoral. Em consequência, a população po-
derá entrar com uma medida judicial buscando reaver o
mandato”, explicou o tucano.

Para o deputado, com a nova lei os partidos são esti-
mulados a formularem com mais responsabilidade suas
propostas. “Não tenho dúvida do valor pedagógico tra-
zido por essa lei. A proposta é vencedora em prol da
democracia brasileira, pois os candidatos mostrarão de
forma transparente o que pensam e o que propõem”,
resumiu.

“A proposta revela o perfil político do candidato e deve
criar um vínculo formal e sólido com o eleitor, facilitando

a cobrança de responsabilidade em caso de
descumprimento das promessas de campanha”.

n Deputado Otavio Leite (RJ)

Mais vínculos com o eleitor



DIÁRIO TUCANO

e-mail: diariotucano@camara.gov.br  Blog: http://diariotucano.blogspot.com Twitter: http://www.twitter.com/diariotucano

9 de julho de 2010�����

EXPEDIENTE - Câmara dos Deputados - Anexo II, sala 131 CEP 70160-900 Brasília (DF)n Telefone: (61) 3215-9351 n Fax: (61) 3215-9350

n Coordenadores de redação/Editores: Marcos Côrtes e Thaís Antonelli nSubeditor: Lúcio Lambranho n Reportagem: Alessandra Galvão, Arthur Filho,

Djan Moreno, Letícia Bogéa e Renata Guimarães n Diagramadores: Marco Caetano e Xico Maia n Op. de áudio: Elyvio Blower n Fotos: Eduardo Lacerda

As notas com conteúdo adicional no blog estão identificadas com          , enquanto aquelas com boletim de rádio disponível em nosso site têm o símbolo

O coordenador da bancada do PSDB na Comissão
Mista de Orçamento, deputado Rogério Marinho (RN) , fez
um balanço positivo da Lei de Diretrizes Orçamentárias
(LDO) aprovada nesta quinta-feira (8) pelo Congresso.
O tucano foi um dos responsáveis por algumas das
principais modificações feitas no texto original enviado
pelo governo.

Segundo ele, o relator da matéria, senador Tião Viana
(PT-AC), aceitou mudar vários pontos polêmicos, o que

Rogério Marinho comemora aprovação da LDO sem as “pegadinhas” enviadas pelo governo

n  O Tribunal de Contas da União (TCU) poderá manter seu papel de fiscalizar a execução do orçamento
público. Pela proposta original, as obras de estatais como Eletrobrás, Petrobras e Infraero não precisariam
usar as tabelas oficiais em suas licitações, o que, segundo Marinho, iria inviabilizar a fiscalização pelo TCU.
“Foi uma negociação extensa. Como oposição não podíamos aceitar isso e conseguimos evitar que o governo
fizesse o que chamamos de ‘liberou geral’. As empresas obedecerão os critérios oficiais e o tribunal poderá
fazer a fiscalização”, explicou o deputado.

n O Congresso poderá intervir em obras com irregularidades. De acordo com o projeto do governo, Câmara
e Senado ficariam impedidos de paralisar os empreendimentos nos quais o TCU apontasse indícios de
irregularidades. Essa é uma prerrogativa do Parlamento prevista pela Constituição e que seria passada para
o governo. “Depois de uma longa discussão conseguimos fazer com que essa função continuasse sendo do
Congresso. Na verdade, nunca deveria ter sido sequer levantada a hipótese de retirá-la”, afirmou.

n  O governo não poderá realizar investimentos sem aprovar a Lei Orçamentária. Para o tucano, essa foi
outra grande vitória da oposição e do próprio Parlamento. Um dispositivo da lei permitia a realização de
investimentos do Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) mesmo sem a aprovação da lei. Na avaliação
do parlamentar, se houvesse essa permissão, não haveria interesse do governo de votar o Orçamento para
o próximo ano.

O governo do presidente Lula conseguiu desmon-
tar a reputação da Empresa Brasileira de Correios e
Telégrafos (ECT). A crítica foi feita pelo deputado An-
tonio Carlos Pannunzio (SP) , que reprovou a gestão do
presidente da ECT, Carlos Henrique Custódio, diante
da crise que atinge uma das instituições mais antigas
do país. Atrasos na entrega de correspondências e
problemas na renovação de franqueados são algu-
mas das dificuldades enfrentadas pela estatal.

Para o tucano, as afirmações do presidente da ECT
de que a ineficiência da empresa é decorrente da cri-
se mundial ocorrida entre 2008 e 2009 não têm
respaldo nos fatos. Custódio também atribui os pro-
blemas a um recente plano de demissões voluntárias
e a uma suposta dificuldade para o andamento de
concurso para novas contratações.

“As justificativas usadas pelo presidente dos Cor-
reios poderiam ser resumidas numa só frase: falta de

Governo do PT desmontou a reputação dos Correios, diz Pannunzio

Leia também em nosso blog:

è  Seis tucanos integrarão comissão representativa durante recesso parlamentar

governança. O elevado número de reclamações an-
tecede, e muito, à crise mundial alardeada pelo
presidente Lula”, afirmou o deputado.

Em seu pronunciamento, o tucano lamentou o im-
pacto negativo na imagem da estatal. “Até o
escândalo do mensalão, os Correios dispunham de
credibilidade quase irretocável no país. Todos temos
uma relação de reconhecimento da história de su-
cesso da empresa, abalada com a crise que se
instalou na instituição”, lamentou. O início dos servi-
ços postais brasileiros começou em 1663.

Em 2009, a ECT registrou o menor lucro desde
2003, quando o presidente Lula assumiu o Planalto:
apenas R$ 177 milhões. A expectativa era chegar
perto do lucro de 2008, de R$ 801 milhões. Na tenta-
tiva de colocar os serviços em dia, a empresa
anunciou a contratação de 2 mil funcionários tempo-
rários.

possibilitou um acordo com a oposição e a aprovação
da lei sem as “pegadinhas enviadas pelo Executivo”.

O parlamentar explica que apenas alguns pontos
relacionados à saúde e à educação, propostos pela
oposição, não chegaram a ser aprovados, mas que no
geral, o texto conseguiu ir ao encontro das principais
necessidades do país. “Não foi a LDO perfeita ou ideal,
mas foi a possível e conseguimos grandes vitórias”,
avaliou. Veja abaixo algumas dessas mudanças:


