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Em parceria com o Instituto Teotônio Vilela (ITV), o PSDB
realizou seminário para debater a reforma política. Depu-
tados, senadores, o ex-governador de São Paulo José
Serra e cientistas políticos se manifestaram em relação à
necessidade de mudanças no atual sis-
tema eleitoral, providência considerada
vital pelos participantes para o aperfeiço-
amento da democracia.

O partido pretende reunir a Executiva
Nacional nas próximas semanas para con-
solidar um posicionamento sobre os
principais pontos da reforma, discutida em
comissões especiais na Câmara e no Se-
nado. Adoção do voto distrital, cláusula
de barreira, fidelidade partidária e o fim
das coligações proporcionais foram de-
fendidos pela maioria dos tucanos.

O presidente nacional do partido, deputado Sérgio Guer-
ra (PE), considerou a reunião “extremamente oportuna”
para nortear as bancadas tucanas quanto às bandeiras a
serem levantadas. De acordo com Guerra, a reunião da
Executiva ocorrerá após os trabalhos da comissão espe-
cial do Senado, onde as discussões estão na reta final.

O líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , enu-
merou cinco pontos, segundo ele, fundamentais na
conciliação das ideias em torno das mudanças no proces-
so eleitoral: fim das coligações partidárias; defesa da
fidelidade partidária; da cláusula de barreira; definição so-
bre o financiamento de campanha e de um sistema eleitoral

PSDB avança no debate sobre reforma política e
caminha p ara consolidar posição

que aproxime o eleitor de seu representante, como no
modelo distrital misto.

Para o líder da bancada no Senado, Alvaro Dias (PR) , o
partido tem cumprido seu papel ao buscar a unidade sobre

uma proposta ideal para o país. Segun-
do ele, o PSDB não será responsável pelo
ônus de um eventual insucesso da refor-
ma. “A discussão que a nossa legenda
promove é importante para ajudar na pro-
moção de uma nova cultura partidária”,
destacou, ao ressaltar que a “reforma só
irá acontecer se a presidente Dilma tiver
vontade de fazê-la”.

Em sua intervenção, Serra defendeu
a adoção do voto distrital misto para
eleições de deputados estaduais e fe-
derais e o distrital puro para eleição de

vereadores em municípios com mais de 200 mil eleito-
res. Neste último caso, o tucano propõe que o partido
lute pela sua aplicação já nas eleições de 2012, opinião
compartilhada pelos senadores Aécio Neves (MG)  e
Aloysio Nunes Ferreira (SP) .

O presidente do PSDB-SP, deputado Antonio Carlos Men-
des Thame , apontou as falhas do atual sistema, como a
distância entre parlamentares e sociedade. Ele ainda afir-
mou que os problemas podem ser agravados caso sejam
acatadas mudanças hoje defendidas pelo PT, como o voto
em lista fechada. O tucano defende o sistema de voto
distrital proporcional.

A morte de 11 estudantes na escola municipal
Tasso da Silveira, na Zona Oeste do Rio de Janei-
ro, abalou deputados e senadores do PSDB, que
demonstraram pesar pelo ocorrido. As vítimas, com
idades entre 12 e 15 anos, foram mortas a tiros por
um ex-aluno do colégio, que se suicidou depois da
chegada da polícia. O presidente nacional do PSDB,
deputado Sérgio Guerra (PE) , solidarizou-se com as
famílias das vítimas da tragédia, que chocou a co-
munidade de Realengo e  todos os brasileiros. “É
um ato inominável, abala o futuro dessas famílias e
atinge o coração de todos nós. Confiamos nas au-
toridades fluminenses para que verifiquem todas as
implicações desse ato”, disse Guerra.

“Lamento profundamente a tragédia da chacina
ocorrida na escola do Rio de Janeiro. Choca a que
ponto chega a insensatez e a violência”, salientou

o líder da bancada na Câmara, Duarte Nogueira (SP) .
A senadora Marisa Serrano (MS)  divulgou uma nota
de consternação. Ela se disse “chocada e profun-
damente entristecida” pelo crime. “O Brasil está de
luto e revoltado com os níveis de violência que es-
tão atingindo de maneira crescente todos os setores
da nossa sociedade. A escola – sempre considera-
da um lugar de transmissão de conhecimento e
sociabilidade – se vê agora protagonizando um es-
petáculo de horror”, comentou a tucana.

O deputado Marcus Pestana (MG)  classificou de
“bárbaro” o crime do Realengo. “A estupidez huma-
na e o desequilíbrio de alguns atingem às vezes
dimensões inimagináveis”, declarou Pestana. “Soli-
darizo-me com essas famílias nesse momento trágico
e doloroso”, completou o Secretário Geral do PSDB,
deputado Rodrigo de Castro (MG) .

Tucanos expressam solidariedade a famílias de vítimas de chacina no Rio de Janeiro

“Não podemos
permitir a imposição
da vontade do atual

governo em relação a
um tema de interesse

nacional.”
n Duarte Nogueira (SP)
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Leia também em nosso blog:

è Abi-Ackel rebate críticas por atraso em votação e diz que oposição defende interesses do país
è “Esses 100 dias foram uma coleção de contradições”, diz líder do partido na Câmara
è Aprovação de Itaipu e trem-bala é um despropósito, condena Imbassahy
è Leréia cobra melhores condições para imigrantes brasileiros que voltam a residir no país
è  Delegado Waldir propõe funcionamento noturno de creches
è Rui Palmeira pede audiência com presidente do Banco Central para discutir volta da inflação
è Estratégia do governo para combater a queda do dólar a conta-gotas não está funcionando, avalia ITV
è Direto do Twitter, com os deputados Duarte Nogueira (SP), Luiz Fernando Machado (SP), Fernando Francischini
(PR), Ricardo Tripoli (SP), Rogério Marinho (RN), Marcus Pestana (MG), e os senadores Paulo Bauer (SC) e
Marisa Serrano (MS)
è  Direto do Plenário, com os deputados Antonio Carlos Mendes Thame (SP), Luiz Fernando Machado (SP) e
Raimundo Gomes de Matos (CE)

O líder do PSDB na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , afir-
mou que a intenção do governo federal de reduzir os
valores totais das emendas parlamentares é mais uma
interferência do Executivo no Legislativo. Reportagem do
jornal “Folha de S.Paulo” revela que o Planalto quer di-
minuir de R$ 13 milhões para algo entre R$ 6 milhões e
R$ 8 milhões o limite das emendas individuais de depu-
tados e senadores.

Na avaliação do tucano, a iniciativa do Planalto é uma
ameaça ao Legislativo. “É como se o governo falasse:
vamos reduzir pela metade, vocês aprovam os valores e
nós decidimos se vamos pagar ou não”, criticou Noguei-
ra, ao classificar de “arrogante” a proposta.

Segundo o parlamentar, a redução prejudicará os mu-
nicípios, que ficarão sem investimentos em creches,
escolas, infraestrutura urbana, entre outros. “São inves-
timentos que deixarão de ser realizados, como já não
estão sendo em virtude da falta de pagamento das atu-

Redução das emendas parlamentares prejudica investimentos
nos municípios, adverte Nogueira

ais emendas”, ressaltou. O governo argumenta que a re-
dução possibilitaria a liberação mais rápida e previsível
de verbas por parte do Executivo. O líder tucano não acre-
dita nessa justificativa.

Na contramão dos elevados índices de dengue do
país, o governo de São Paulo apresentou redução
de 86% dos casos nos três primeiros meses do ano,
numa comparação com igual período de 2010. Os
números foram anunciados na última quarta-feira (6)
pelo governador Geraldo Alckmin (SP) . Na avaliação
do líder tucano na Câmara, Duarte Nogueira (SP) , e
dos deputados Alberto Mourão (SP)  e Vanderlei Macris
(SP), o governo federal deveria seguir o mesmo mo-
delo de combate ao mosquito transmissor Aedes
aegypti.

Para Nogueira, a redução da doença reforça as
diferenças entre as gestões tucanas e petistas. Sob
o comando do PT, segundo ele, o Brasil regressou ao
passado, quando surtos de doenças tropicais eram
rotineiros. “O PT faz muita propaganda, muitas pro-
messas, mas não consegue tirar as coisas do papel.

Estamos voltando à idade média do ponto de vista das
epidemias, como é o caso da dengue. Já estamos indo
para uma dengue tipo 4”, ressaltou.

Para Macris, falta competência técnica do governo
federal no combate à dengue. “O governo é leniente
em relação à doença, não cuida, não se preocupa em
criar condições para erradicá-la”, criticou. Ele lembrou
que o PT faz alarde para anunciar avanços, mas não
consegue extinguir doenças de países subdesenvol-
vidos. “Esse é o desleixo, é o descaso praticado pela
gestão do PT”, ponderou.

Segundo Mourão, a saúde não é um programa po-
lítico partidário para o governo paulista, mas uma
questão de estado. Na opinião do parlamentar, o re-
sultado positivo no controle da dengue em São Paulo
se deve à sequência de trabalho e de priorização de
vários governadores do partido.

Gestão petista deveria seguir exemplo de SP no combate à
dengue, afirmam deputados
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A proposta é negociada com aliados mais próximos
ao Planalto. Segundo a Folha, a promessa é a elimi-
nação gradual, até o final do mandato da presidente,
da prática de postergar para os anos seguintes a
execução das despesas. As emendas são estratégi-
cas para o Planalto, que privilegia a base aliada na
liberação dos recursos à medida que seus projetos
são aprovados. Parlamentares da oposição saem
prejudicados porque têm a maior parte de suas emen-
das retidas nos ministérios.

Liberação dos recursos lesa oposição


