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BUSCA RÁPIDA

conteúdo:

Cristovam Buarque e Manuela são eleitos os melhores do ano
no Congresso

24 de Novembro de 2009

Após 50 dias, o Prêmio
Congresso em Foco 2009 teve
a votação encerrada à zero
hora de sexta-feira (20). O
senador Cristovam Buarque
(PDT-DF) e a deputada
Manuela D’ Ávila (PCdoB-RS)
foram eleitos pelos internautas
os melhores parlamentares do
ano.

De acordo com os votos recebidos
via internet, Cristovam também foi
o parlamentar que mais se
destacou na defesa da educação.
Os internautas escolheram ainda
os destaques em outras três
categorias especiais: o deputado
Flávio Dino (PCdoB-MA), no
combate à corrupção; a senadora
Marina Silva (PV-AC), na defesa do meio ambiente; e a liberação da internet na
campanha eleitoral de 2010, resultante de emenda proposta pelo senador Aloizio
Mercadante (PT-SP), como a principal iniciativa do Congresso Nacional neste ano.

Também receberão uma premiação especial a senadora Marina e o deputado Chico
Alencar (Psol-RJ), os dois congressistas mais votados pelos 176 jornalistas políticos de
Brasília que fizeram a pré-seleção dos 38 parlamentares - 27 deputados e 11
senadores - que participaram da votação na internet. Todos os 38 serão premiados,
em cerimônia que será realizada às 20h30 do próximo dia 7 no auditório da
Procuradoria-Geral da República.

"Debate com a sociedade"

Na solenidade, também terão distinção especial os três parlamentares mais votados na
Câmara e no Senado. O segundo senador mais votado foi Arthur Virgílio (PSDB-MA),
que teve uma diferença inferior a mil votos em relação ao primeiro colocado. Em
terceiro lugar, ficou Alvaro Dias (PSDB-PR). Na Câmara, a segunda maior votação foi
de Rita Camata (PSDB-ES) e o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR) ficou na terceira
colocação.

Deputada de primeiro mandato, Manuela diz que o resultado final da votação tem um
sabor especial para ela, por sair de uma votação nacional aberta e que envolveu
todos os estados do país. “O prêmio tem um papel importante, pois avalia a melhor
atuação dos parlamentares nas duas Casas. É um debate com a sociedade, que conta
com a avaliação final dos milhares de internautas deste país através do voto. Estou
muito feliz e satisfeita”, afirmou a deputada.

Na opinião de Cristovam, a premiação pode contribuir para apagar a paralisia que
tomou conta do Senado neste ano. “Este prêmio é o reconhecimento do nosso
trabalho. Ela vem num momento muito oportuno. Não há dúvida que ele ajuda em
muito na aproximação com a sociedade, que fez um julgamento por meio do voto
popular. Isso é muito positivo”, avaliou Cristovam.

Premiações

Pelo regulamento do prêmio, os três deputados e três senadores mais votados pelos
internautas recebem troféus. Do quarto ao décimo lugar, os congressistas agraciados
recebem placas. E todos os 38 pré-selecionados pelos jornalistas que cobrem o
Congresso receberão certificados, atestando a avaliação de que estão entre os
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melhores parlamentares do país.

Placas marcarão os prêmios para as categorias especiais. Na internet, a mais
disputada delas foi a de combate à corrupção. O deputado Flávio Dino, que já atuou
como juiz federal, terminou com uma vantagem inferior a mil votos sobre o segundo
colocado, o deputado Gustavo Fruet (PSDB-PR).

Fruet festejou a sua inclusão, pelo quarto ano consecutivo, entre os melhores
parlamentares do Congresso. “Ser indicado por repórteres que acompanham a rotina
da Câmara de perto é uma grande honra. Isso me deixa ainda mais satisfeito e com
motivos para comemorar esse prêmio”, disse o deputado.

Na categoria iniciativa do ano, o projeto de liberação da internet nas campanhas
eleitorais ganhou a disputa com folga. Pelo resultado final da votação, a proposta
somou mais de 6 mil votos à frente da segunda "iniciativa" mais votada, a CPI da
Pedofilia. Emenda incorporada pelo Senado à minirreforma eleitoral, ela garantiu na
internet “a livre manifestação de pensamento, vedado o anonimato, durante a
campanha eleitoral, assegurado o direito de resposta”, com punições para a “utilização
indevida” da rede. A alteração afastou as restrições inicialmente impostas à web, no
projeto votado pela Câmara.

O Prêmio Congresso em Foco conta este ano com o patrocínio da Petrobras e da
AmBev, além do apoio da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR),
da Associação dos Delegados da Polícia Federal (ADPF), da Associação Nacional dos
Peritos Criminais Federais (APCF), do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Distrito
Federal (SJPDF), da Associação dos Magistrados Brasileiros (AMB) e do Sindicato dos
Servidores do Poder Legislativo Federal e do Tribunal de Contas da União (Sindilegis).
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