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Votação rápida em plenário
ajudaria Temer
Estadão Conteúdo

16/07/17 - 08h33

O agendamento da votação da análise de admissibilidade da denúncia por corrupção
passiva contra o presidente Michel Temer para o dia 2 de agosto no plenário da
Câmara, para Murillo de Aragão e Antônio Augusto de Queiroz, da Arko Advice e do
Diap, atrapalham a estratégia de defesa.

Embora o parecer a ser levado aos deputados seja pela rejeição da denúncia, seria
melhor para o presidente liquidar a discussão sobre a acusação o quanto antes. “É
evidente até certa altura que seria melhor para o presidente Michel Temer que a
votação fosse rápida”, diz Aragão. As informações são do jornal O Estado de S.
Paulo.

TÓPICOS PLENÁRIO TEMER VOTAÇÃO

EUA anuncia pré

A Federação de Basquete dos Estados Unidos anunciou nesta sexta-feira a lista de 35 
jogadores convocados para os torneios internacionais que acontecerão entre 2018 e 2020…
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MEC prorroga prazo de inscrição para bolsas remanescentes
do Prouni

O Ministério da Educação prorrogou o prazo de inscrições para as bolsas remanescentes do 
Programa Universidade para Todos (Prouni) no caso dos alunos que ainda não estão …

Bombardeios contra reduto de rebeldes sírios matam 27…

Vários bombardeios aéreos mataram 27 civis ao alcançar nesta sexta-feira a última cidade 
sob controle da oposição na região síria de Guta Oriental pela primeira vez em dez dias, …
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