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Deputado Jeferson critica silêncio de parlamentares sobre a
Operação Zelotes
O deputado estadual Jeferson Fernandes (PT)
criticou o silêncio dos parlamentares “que costumeiramente fazem críticas a casos de corrupção só quando
envolvem o Partido dos Trabalhadores”, no que tange à
Operação Zelotes. O escândalo, deflagrado recentemen-
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te pela Polícia Federal, envolve empresas que teriam
negociado ou pagado propina a integrantes do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, responsável por
julgar em segunda instância recursos de contribuintes,
para reduzir e, em alguns casos, zerar débitos com a
Receita Federal. Leia mais...

DITADURA

Relatório Azul marca aniversário do golpe militar e alerta para
ameaça à democracia
O Relatório Azul 2014 – 50 Anos do Golpe Militar foi
lançado na noite de ontem (31), em evento realizado na
Galeria dos Municípios, na Assembleia Legislativa. A
publicação, tradicional da Comissão de Cidadania e
Direitos Humanos (CCDH), que neste ano reproduz o
relatório da Comissão Estadual da Verdade, foi distribuída a uma plateia de mais de cem pessoas. A solenidade contou com a apresentação dos cantores Lili Fernandes e Raul Ellwanger, que alternou músicas identificadas com a luta e o seu depoimento, como militante
político na década de 1960. Segundo o presidente da
CCDH na gestão 2014, Jeferson Fernandes (PT),
durante o processo de constituição, os organizadores
do Relatório Azul,não faziam ideia de que o tema
coincidiria com a conjuntura atual. Leia mais...

EMATER

Comissão de Agricultura aprova audiência pública para debater
filantropia da Empresa
A Comissão de Agricultura, Pecuária e Cooperativismo aprovou, por unanimidade (9 votos), a realização de
uma audiência pública para debater a situação da
Emater/Ascar-RS. O requerimento, de autoria do
coordenador da Frente Parlamentar em Defesa da
Extensão Rural no RS, deputado Jeferson Fernandes
(PT) e do deputado Elton Weber (PSB), foi apreciado
na manhã de quinta-feira (02/04), em reunião ordinária
da CAPC. A ideia do encontro é contribuir na busca de
uma solução definitiva para o caso da filantropia da
ASCAR/Emater-RS, traçando estratégias para garantir
o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência
Social (Cebas), que dá imunidade tributária à Empresa.
Em disputa desde 1992, somente em 2014, o Certificado de filantropia foi concedido à Emater, com caráter
provisório. Leia mais...
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