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Política
Justiça Eleitoral

Assembleia Legislativa

Oposição critica reação do
PT à retirada de quórum
Petistas pedem desconto dos deputados que se ausentaram

Presidentes de TREs participam
de encontro nacional em Manaus
Os representantes dos tribunais regionais eleitorais (TREs) de
todo o País estão reunidos em Manaus, no Amazonas, para debater
e avaliar o processo eleitoral de
2012. Esta é a 58º edição do encontro do colégio de presidentes,
e se realiza até esta sexta-feira.
O presidente do TRE do Rio
Grande do Sul, desembargador
Gaspar Marques Batista, participa
do encontro e pretende debater a
necessidade do processo da revisão do eleitorado. A preocupação
do magistrado é com o número
de eleitores, que tem se mostrado

superior à população residente
em muitos municípios do Estado.
Na pauta também estão a
avaliação técnica das eleições, a
logística das urnas, o orçamento
para as eleições, mesários e cadastros eleitorais. A identificação
biométrica também será tema
de palestra, através do diretor-geral do TRE do Sergipe, Tadeu
Nascimento, que vai relatar a experiência estadual no recadastramento de todo o eleitorado, em
2011. No Rio Grande Sul, apenas
o município de Canoas passou
pelo processo biométrico.
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Feriado não cessa prazo processual

Para Polo, estratégia é legítima

Biolchi estranha reclamação do PT

Pretto diz que oposição radicaliza

Fernanda Nascimento

ao Código de Ética Parlamentar
para penalizar a manobra. O documento estabelece que os deputados podem ter desconto em sua
remuneração mensal caso não
compareçam ou se retirem da
Ordem do Dia. “Eles (oposição)
dizem que querem votar a proposição, mas retiram a presença.
É uma situação insustentável
para o Parlamento. A sociedade
não está achando isso bom. Então vou pedir ao presidente da
Casa que tome as providências”,
afirmou o líder da bancada do
PT, Edegar Pretto.
O autor do projeto contesta
a posição petista e afirma que o
procedimento é legítimo. Polo cita
a retirada de quórum como um
instrumento recorrente do próprio
PT, enquanto oposição à ex-governadora Yeda Crusius (PSDB). “O
PT inúmeras vezes usou a mesma
estratégia, o mesmo argumento.”
E ironiza: “Quem deveria devolver
os salários são os CCs (cargos em
comissão) contratados para coordenar uma consulta popular que
não funciona”. O líder da bancada
do PMDB, Márcio Biolchi, faz coro
à reclamação do progressista. “A

retirada de quórum era o instrumento que a oposição mais adotava, liderada pelo PT. Chega a ser
engraçado reclamarem.”
Pretto rebate as críticas afirmando que “não tem conhecimento de outra oportunidade na
qual o Parlamento viveu uma
situação como esta, com uma
matéria trancando a pauta por
tanto tempo”. O petista reconhece a utilização do mecanismo
pelo próprio partido em outros
governos, “mas não de forma tão
radicalizada”.
A PEC da Consulta Popular está na pauta de votação da
Assembleia Legislativa desde
setembro. Apesar de subscrito
por 34 parlamentares, inclusive
integrantes da base aliada, o projeto já chegou ao plenário sem
consenso. O texto não foi aceito
na Comissão de Finanças, onde
recebeu apenas cinco dos sete
votos necessários para a aprovação. Além do impedimento de
votação por falta de quórum, o
projeto chegou a ser retirado da
Ordem do Dia pela própria situação. O governo alega que o projeto é inconstitucional.
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A bancada do PT vai solicitar
o desconto em folha dos deputados que têm retirado quórum
nas últimas sessões da Assembleia Legislativa, impedindo a
votação da Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) da Consulta
Popular. Há mais de dois meses,
parlamentares da oposição - PP,
PMDB, PSDB, PPS e DEM - utilizam a manobra para evitar a
votação do projeto que impõe ao
Executivo que as demandas escolhidas em processo de consulta popular tenham prioridade na
execução do orçamento.
A proposta é de Ernani Polo
(PP) e mais um conjunto de parlamentares, mas os deputados
da base aliada, que são maioria,
receberam orientação do Executivo para rejeitar o texto. Já que
não tem deputados suficientes
para aprovar a medida, a oposição decidiu manter o tema o
máximo de tempo em evidência,
retirando o quórum das sessões
sucessivamente.
Os petistas devem recorrer

O feriado da Proclamação da
República, comemorado na quinta-feira, não interferiu nos prazos
processuais da Justiça Eleitoral,
que continuam correndo normalmente. No entanto, a sessão plenária do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) de quinta-feira não foi
realizada em razão do feriado. A
próxima sessão do plenário da
Corte está marcada para terça-feira da semana que vem.
De acordo com resolução

deste ano do TSE, desde o dia 5
de julho, os prazos são contínuos
e não são suspensos aos finais de
semana nem aos feriados. Ainda
de acordo com a resolução, nos
tribunais regionais eleitorais de
todo o País, o prazo contínuo termina nesta sexta-feira, quando
os cartórios e as secretarias não
mais permanecerão abertos aos
finais de semana e feriados. Porém, o TSE manterá o prazo contínuo até o dia 19 de dezembro.

Participação

Gabinete Digital recebe
sugestões sobre trânsito
Depois de 37 dias de participação popular, a consulta
pública digital que convocou
a sociedade gaúcha a refletir
sobre os desafios da violência
no trânsito chega ao fim nesta
sexta-feira, com o encerramento da votação no site do
Gabinete Digital do governo
do Estado e do itinerário das
vans da participação. Até
quinta-feira, foram registrados mais de 235 mil votos
por um trânsito mais seguro
e enviadas cerca de mil propostas, das quais 600 foram
agrupadas e submetidas à
avaliação pública na ferramenta de participação.

Com o término desta etapa, tem início a fase de síntese
e julgamento das proposições
priorizadas pelos gaúchos
para promover a paz no trânsito. As dez ideias vencedoras
serão apreciadas de acordo
com a constitucionalidade e
viabilidade de implementação até 2014. O resultado será
apresentado no dia 30 deste
mês, às 11h, no Salão Negrinho
do Pastoreio do Palácio Piratini. Nesta sexta-feira, ainda é
possível votar na Van da Participação, que encerra seu roteiro na Região Metropolitana
junto ao Gasômetro, em Porto
Alegre, das 9h às 14h.

