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Congresso do PT aprova texto-base da resolução política do partido 

Emendas que poderão modificar texto serão votadas neste final de semana. 
Principal divergência é sobre amplitude das alianças, disse José Genoino. 

Andréia Sadi Do G1, em Brasília  

imprimir  

O 4º Congresso Nacional do PT aprovou neste sábado (3) o texto-base da resolução política defendido pela Executiva Nacional, informou o ex-
deputado e assessor especial do Ministério da Defesa, José Genoino (clique aqui para ler a íntegra da proposta de resolução política, em formato 
PDF). 

O encontro, que termina neste domingo (3), é fechado aos jornalistas. Genonio disse que os delegados, que têm direito a voto, ainda vão analisar 
as emendas, que poderão resultar em alterações no texto final da resolução política do congresso. 

saiba mais 

 Proposta de resolução do PT aponta 'conspiração' contra base do governo  

As emendas poderão ser apresentadas até às 17h deste sábado. A previsão é a de que eventuais mudanças sejam votadas neste domingo. 

Para Genoino, a principal divergência diz respeito à amplitude das alianças para as eleições municipais de 2012. 

"O texto deve ficar como está. A divergência pode ser na discussão sobre as alianças, a amplitude das alianças nos municípios do ano que vem. O 
PT quer propor dois pontos para as alianças: que os partidos apoiem o governo e a viabilidade eleitoral, mas não se pode ignorar a realidade 
regional", afirmou Genoino. 

A proposta de resolução do 4º Congresso Nacional do PT, que ainda pode ser modificada pelas emendas, diz que a oposição, com o apoio de uma 
"conspiração midiática", visa "dissolver" a base parlamentar do governo Dilma Rousseff. 

O texto de 27 páginas, que resume as atuais bandeiras da legenda, diz que a oposição propõe a Dilma uma "faxina" no governo, com o fim de 
"bloquear suas iniciativas e neutralizar seus avanços programáticos". 

O termo "faxina" passou a ser usado em referência à série de demissões de servidores iniciadas pela presidente Dilma Rousseff no Ministério dos 
Transportes, após denúncias de irregularidades. 
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