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POLÍTICA NO BRASIL

ESSA PRECISA DIVULGAÇÃO
De: raif
Enviada em: quinta-feira, 21 de maio de 2009 09:14
Assunto: Fwd: Essa precisa de divulgação

Dois advogados gaúchos contra dois senadores e 3.883 servidores do Senado
(07.04.2009): Os advogados gaúchos Irani Mariani e Marco Pollo Giordani
ajuizaram, na semana passada, na Justiça Federal, uma ação que pretende discutir as
horas extras não trabalhadas, no Senado, e outras irregularidades que estão sendo
cometidas naquela Casa.
A ação tramita na 5a. Vara da Justiça Federal de Porto Alegre e tem como réus a
União, os senadores Garibaldi Alves e Efraim Morais e "todos os funcionários do
Senado Federal, em número de 3.883 servidores, cuja nominata, para serem
citados, posteriormente, deverá ser fornecida pelo atual presidente do Senado
Federal, senador José Sarney".
Ponto nuclear da ação é que durante o recesso de janeiro deste ano, em
que nenhum senador esteve em Brasília, 3,8 mil servidores do Senado receberam,
juntos, R$ 6, 2 milhões em horas extras - segundo a petição inicial.
Os senadores Garibaldi e Efraim são, respectivamente, ex-presidente e exsecretário da Mesa do Senado. Foram eles que autorizaram o pagamento das horas
extras por serviços não prestados.
A ação popular também busca "a revisão mensal do valor que cada senador está
custando: R$ 16.500,00 (13º, 14º e 15º salários); mais R$ 15.000,00 (verba de
gabinete isenta de impostos); mais R$ 3.800,00 de auxílio moradia; mais R$
8.500,00 de cotas para materiais gráficos; mais R$ 500,00 para telefonia residencial,
mais onze assessores parlamentares com salários a partir de R$ 6.800,00; mais 25
litros de combustível por dia, com carro e motorista; mais cota de cinco a sete
passagens aéreas, ida e volta para visitar a base eleitoral; mais restituição integral de
despesas médicas para si e seus dependentes, sem limite de valor; mais cota de R$
25.000,00 ao ano paratratamentos odontológicos e psicológicos".
Esse conjunto de gastos está - segundo os advogados Mariani e Giordani "impondo ao erário uma despesa mensal [deve ser anual] em todo o Senado, de R$
406.400.000,00, ou R$ 5.017.280,00 para cada senador - o que dá uma média de R$
418.000,00 mensal como o custo de cada senador".
Ontem (06), Mariani disse ao Espaço Vital que "como a ação popular também tem
motivação pedagógica, estamos trabalhando na divulgação do inteiro teor da
petição inicial, para que a população saiba que existem meios legais para se
combater a corrupção". Cópia da peça está sendo disponibilizada por este saite.
A causa será conduzida pela juíza Vânia Hack de Almeida. Até o horário
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de fechamento desta edição, não havia decisão da magistrada determinando a
citação dos réus. (Proc. nº 2009.71.00.009197-9).
Site: http://www.espacovital.com.br/noticia_ler.php?id=14440”
De: Manfredo Winge
Enviada em: sexta-feira, 22 de maio de 2009 17:49
Para: 'dep.vieiradacunha@camara.gov.br'
Cc: Giovanni Toniatti

Assunto: Fw: Essa precisa de divulgação

Ao nobre deputado Vieira da Cunha, favor ver começo, meio e fim de e-mail
Manfredo Winge
seu eleitor
From: Giovanni Toniatti
To: Manfredo ; Valter F. Machado Carrion
Sent: Friday, May 22, 2009 5:16 PM
Subject: RES: Essa precisa de divulgação

“Os políticos e as fraldas devem ser trocados
frequentemente e pela mesma razão”, de Eça de Queiróz
Comentários & Réplicas
Aproveitando o assunto:
Já fazem parte de nosso stress cotidiano as notícias das coisas que nossos
representantes legislativos fazem e também das que eles deixam de fazer sempre
em proveito pessoal. Eles nunca poderiam ser autorizados a legislar em causa
própria.
Essa bagunça tem que terminar pela via democrática.. viva os nossos 2 advogados
D. Quixotes.
Vamos lá,.. será que o MPF não tinha que se manifestar também??
Algumas sugestões de pontos para uma verdadeira reforma política:
1- candidatos a candidatos legislativos, executivos,.. devem fazer concurso
demonstrando conhecimentos básicos mínimos para a representação que
pretendem disputar;
2- pré-requisito - "ficha limpa" do candidato em qualquer instância e não essa
brincadeira que é hoje;
3- fazer política não é profissão - abaixo as reeleições na mesma categoria (vamos
arejar as várias instâncias
com novos quadros em cada eleição mantendo só a metade de cada vez) e que o
"pro labore" deles seja justo e
adequado sem absurdos como esses de mordomias que pipocam todo o dia na
imprensa;
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4- nada de lista única (tá doido, tchê!!) de candidatos do partido; vamos votar em
quem confiamos e não nessas geléias que são os atuais partidos;
5- gastos de campanha eleitoral devem ser adequadamente LIMITADOS e
fiscalizados durante o processo pela comunidade com balancetes em tempo real na
internet para criar condições de impeachment antes da posse;
6- restringir o foro privilegiado em todas as instâncias ao que realmente deve ser:
"liberdade de opinião/expressão política";
7- acabar com suplentes não votados no Senado ou qualquer outra instituição.
Manfredo Winge - http://mw.eco.br/zig/hp.htm[confraria democrática do bom senso]
Webmaster: 1o SITE do IG/UnB
Glossário Geológico Ilustrado
SIGEP Sítios Geológicos e Paleobiológicos do Brasil
"Aqueles preocupados com o custo da educação deveriam antes considerar o custo da ignorância".
Derek Bok, ex-Reitor da Universidade de Harvard (foi-me enviado por e-mail)

Voltar para: SITE ou Para Reforma Política
ENVIE SEUS COMENTÁRIOS
Caro internauta. A sua participação com comentários, sugestões, críticas,.. é sempre bem vinda e poderá ser postada, caso o texto, coerente com o assunto
abordado, tenha redação adequada a um forum de debates pautado no bom senso - clique na caixa de correio e envie, indicando o assunto como título do
texto e torne-se um confrade da CONFRARIA DEMOCRÁTICA DO BOM SENSO - CLIQUE Para informar ou cancelar seu endereço de e-mail

Para localizar qualquer assunto ou nome pressione ‘Ctrl’ e ‘F’ simultaneamente
e digite parte da palavra procurada no quadro que se abre
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