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Política

Câmara de
Fundão aprova
a volta do
voto secreto
A nova Mesa Diretora da Câmara de Vereadores de Fundão
será eleita com voto secreto dos
parlamentares.
A modificação no regimento
interno da Casa, proposta pelo
vereador Marcos dos Santos
(PRB), foi aprovada ontem, em
sessão extraordinária, com seis
votos a favor e dois contra, além
de uma abstenção e duas ausências.
O presidente da Câmara, Carlos Augusto Tófoli (Rede), que se
absteve na votação, disse que
não entendeu a finalidade do
projeto de resolução aprovado.
“Não sei dizer por que voltaram a votação da Mesa para secreta porque não estou participando de negociação de nada,
então não sei explicar a razão
desse projeto”, disse.
DISPUTA
O próximo presidente da Câmara de Fundão deve assumir o
município como prefeito interino em 2017. O procurador regional eleitoral, Carlos Vinicius Cabeleira, se manifestou ontem a
favor do mandado de segurança
impetrado por Anderson Pedroni (PSD) contra a diplomação de
Adriano Ramos (PMN).
Para Cabeleira, é preciso
aguardar o parecer do Tribunal
Superior Eleitoral sobre o recurso de Pedroni, que tenta validar
seu registro, o que tornaria válidos os 8.564 votos que recebeu.
A decisão sobre o mandado de
segurança deve ser proferida
hoje pelo juiz Aldary Nunes Jr.
THIAGO COUTINHO - 14/12/2015

ALDARY Nunes Jr: decisão

Temer afirma que não vai
renunciar à Presidência
DIDA SAMPAIO/AGÊNCIA ESTADO

Presidente disse que
delações premiadas
da Lava a Jato e a
crise política não
vão fazer com que
ele deixe o governo

“Nunca caí de
pinguela”, diz
Presidente sobre
fala de FHC
O presidente Michel Temer alfinetou o ex-presidente Fernando
Henrique Cardoso por ter chamado o governo de “pinguela”, em referência ao documento “Ponte para o futuro”.
A peça foi elaborada pelo PMDB
no fim do ano passado, com o crescimento da possibilidade do impeachment de Dilma Rousseff.
O Presidente disse que a declaração de FHC foi “delicada” e baseada em “muitas amarguras e
paixões”. O peemedebista fez referência à infância no interior de São
Paulo, tempo em que “nunca caiu“
de pinguelas e conseguia atravessar riachos com amigos.
“Quando ouvi essa expressão
'pinguela', essa expressão delicada, pinguela, em que há muitas
amarguras e paixões por trás, a
primeira coisa que lembrei foi da
minha infância”, declarou.
“Quando eu era menino, tinha
um riacho perto da minha casa onde brincávamos atravessando uma
pinguela. Sabia que nunca caí de
uma pinguela? O que importa é
atravessar”.

BRASÍLIA

presidente Michel Temer
reafirmou na manhã de ontem, durante café da manhã
com jornalistas no Palácio da Alvorada, que não está em seus planos renunciar por conta de delações premiadas da Lava a Jato ou
por conta da crise política.
Ele afirmou, no entanto, que se a
chapa Dilma-Temer for cassada
pelo Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), cabe a ele seguir a decisão
da Justiça.
“Se a chapa for cassada, respeito
a decisão do Judiciário. Claro que
antes disso haverá recursos e mais
recursos”. Sobre uma possível renúncia, disse apenas: “Confesso
não pensar nisso”.
O Presidente disse que não tem
“nada” contra a Operação Lava a
Jato. A primeira colaboração premiada da Odebrecht a ser divulgada — são 77 ao todo — envolveu diretamente o núcleo do governo,
incluindo o Presidente.
Temer criticou que políticos citados por delatores sejam “definitivamente condenados antes de
investigações, o que cria um clima
de instabilidade”, reclamou.
“Há o fato de que todos que tenham os nomes mencionados viram definitivamente condenados.
O delator é alguém que falou de
outrem, mas isso aí ainda vira um
inquérito”, afirmou Temer, que
completou:
“Soltam uma delação por semana e cria um clima de instabilidade. Quem for mencionado vai se
defender. O que não é possível é le-

O

DIVULGAÇÃO - 12/05/2014

TEMER nega que vai demitir o ministro da Casa Civil, citado em delação
var 70, 80 semanas para as delações virem à luz”.
Michel Temer se defendeu dizendo que, no caso da delação do
ex-diretor da Odebrecht Cláudio
Melo Filho, o dinheiro arrecadado
pelo PMDB “entrou e saiu do partido” legalmente.
CITAÇÃO
E sobre a citação do ministro

Eliseu Padilha (Casa Civil) por ter
intermediado e recebido R$ 1 milhão, Temer disse que não o demitirá. “Não tirarei o chefe da Casa
Civil não. Ele continua firme o forte”. Temer disse que o desconforto
de aliados com seu governo não o
incomoda. Para ele, são questões
pontuais e que não representam o
pensamento dos partidos que o
apoiam.

FHC chamou governo de “pinguela”

