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Conhecida como PEC dos Recursos

PEC que anteciparia prisão
de mensaleiros é aprovada
A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do
Senado aprovou na quarta
(04) a Proposta de Emenda
à Constituição (PEC) que
poderia ter antecipado a prisão dos mensaleiros, caso
estivesse em vigor. Conhecida como PEC dos Recursos, o texto permite que, a
partir de uma condenação
criminal por um colegiado,
o juiz determine a prisão,
mesmo antes de esgotadas
as apelações, de acordo

com o relator, Aloysio Nunes
Ferreira (PSDB-SP).
“A intenção é dar uma
resposta mais rápida a
questões criminais”, afirmou, após a reunião da
comissão. Segundo Nunes,
num julgamento colegiado,
já há produção de provas e,
também nele, as questões
jurídicas são discutidas. “Já
há uma segurança no julgamento”, disse, destacando ainda que os recursos
devem ser feitos quando o

condenado estiver preso.
Se a PEC, que ainda precisa ser analisada pelo plenário da Casa e, em seguida, pela Câmara, estivesse
em vigor, os 25 condenados
pelo processo do mensalão
poderiam ter começado a
cumprir as respectivas penas ainda em 2012, quando
ocorreu o julgamento.
» Quase um ano depois,
11 deles tiveram as
penas decretadas pelo

presidente do Supremo
Tribunal Federal (STF),
ministro Joaquim Barbosa
E sete ainda aguardam
os decretos de prisão.
Isso porque o atual entendimento do STF sobre a
questão é de que a clausura só pode ser decretada
quando se esgotarem as
possibilidades de recurso
- o Supremo ainda julgará
embargos infringentes de
alguns réus. (AE)

Gilberto
Natalini

“Faça seu churrasco
sem destruir a Mata!”
Muita gente convida a
família e amigos para um
churrasco e não apura a
procedência do carvão.
Há os produzidos de fonte renovável - eucalipto
e os da queima da mata
nativa. Pensando nisso
lancei o PL 501/13 que
veda o comércio/produção de carvão de mata
nativa e permite além do
eucalipto e pinus, o uso
de caixarias,briquetes de
cavacos da indústria moveleirae galhos da poda
de arborização (é de minha autoria a lei mun.
14723/08 que instituiu o
PAMPA, programa de reciclagem da poda por compostagem ou produção de
combustível de biomassa).
A Mata Atlântica é o
bioma com a maior biodiversidade do mundo,mas
só restam 7%, boa parte
em fragmentos isolados,

que não comportam fauna
de porte.
Como médico tenho
preocupação permanente com a saúde. Por isso
o PL só permite uso na
cocção de alimentos de
carvão de florestas plantadas, já que paletes de
indústrias químicas representariam risco.
Estima-se que cerca
de 12000 t/mês de carvão
vegetal sejam consumidas na Capital entre uso
doméstico, churrascarias,
caldeiras, fornos etc. Deste total cerca de 50% provém do corte de mata nativa. Como nas carvoarias
apenas 30% da lenha se
converte em carvão,18000
t/mês de floresta nativa
são abatidas ! Mais de
25000 árvores!
O PL já passou por
2 comissões e audiência
pública.
Não espere o PL ser
aprovado na CMSP e pelo
Prefeito. Desde já, faça
seu churrasco só com carvão de eucalipto.
Abraços, Gilberto Natalini
médico e vereador (PV/SP)

