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A votação da PEC foi
aberta e os 452 deputados
presentes votaram a favor.
Na votação que salvou o
mandato de Donadon, em
votação secreta, 233 vo-
taram a favor da cassaçáo
e 131 contra. Outras 5O
estavam no plenário, mas
não votaram e para a cas-
sação eram necessários
257 votos.

A aprovação da PEC
pela Câmara foi um
av€rnço, mas é preciso,
como sempre, cautela e
só acreditar que o voto
secreto, pelo menos nos
casos de cassação de
mandato, desaparecerá,
quando o presidente do
Senado, Renan Calheiros,
ele mesmo absolvido duas
vezes por força deste ar-
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Preporodo
O deputado Valdemar Costa Neto (PR-S.

longa entreústa ao jornal Folha de S. Pr

UOL, publicadas na quarta (4). Falanc
meiravez à imprensa depois da condena
cesso do mensalão, ele diz que vai "pagar
com a sociedade" e que deixará o cargo (

que ocupa no partido. Na entrevista, c,

bem preparado, ele fala sem seu caracter
sobre o processo e como espera o que'
Veja a entreüsta no http://migre.melf$

li.

: Mois um
O largo do Rosário, no centro de Mogi, voltz
de mais um projeto de revitalizaçáo.Agora
sando em enterrar os fios da rede elétrica
outros que existem na área. E um process
teve somente orçamento soHcitado pela ad
municipal. Por enquanto, nem mesmo u

demolição de quiosques que servem de
moradores de rras e animais ou alimpeza
estruh-u:a de canos que sustenta um painr
molida igreja do local foram feitas.

,.t,i Guerro de Iiminores
O TIJ Eribunal de Justiça) de São Paul
liminar à Prefeitura de Mogi, suspender
que tentava, também por liminar, im,a
minação contra a instalação do aterro
Galváo, no bairro do Taboão. Agora, ru
liminares que vai se arrastando há a:
ordem de suspender o processo de licr
ambiental para o empreendimento. Enq
a cidade espera uma orientaçáo do Estac
cidir o que fazer com seu lixo.

Sem informoçóes
Os responsáveis por orposiçÕes em Mq
dar mais atenção às montagens que fa
raro se observar a ausência de informaç,'
sobre as obras orpostas. Um o<emplo :

mostra que eslá no Mogi Shopprng ap
fragmentos da üda do jornalista e histor
Grinberg. Nela, vários quadros de seu a
expostos sem que haja uma só refeÉn
tistas que os assinam. E oreciso conhecr


