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Política

Fundão perto de ter seu 4º
prefeito em 3 anos e meio
A Câmara abriu
Comissão Processante
para apurar supostas
fraudes cometidas por
Claydson Pimentel. Há
risco de intervenção
Jordana Belo
Prefeitura de Fundão está
perto de ganhar o seu quarto prefeito em três anos e
meio. É que a Câmara de Vereadores determinou, na última sextafeira, a instalação de uma Comissão Processante para investigar
supostas irregularidades em processo licitatório aberto pelo atual
prefeito interino, Claydson Pimentel Rodrigues (PSB).
A denúncia refere-se à época em
que Claydson era presidente da
Câmara. Segundo a acusação, há
irregularidades no processo de licitação para a execução de reforma na Casa: ausência de documentos e de engenheiro elétrico.
A Comissão Processante, composta por três vereadores – Eloísio
Tadeu Fraga (PRB), Stéfano Henrique Broseghini (PDT) e Everaldo dos Santos (PSB) – fará a avaliação da denúncia. O parecer será
dado em cinco dias e, depois, sub-
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metido à votação em plenário que
definirá o deferimento ou arquivamento do processo. As sucessivas
investigações por fraudes em Fundão já afastaram Marcos Moraes, o
Marquinhos (PDT) – que foi eleito
e assumiu a prefeitura em 2009 – e
Anderson Pedroni (PCdoB).
Se Claydson for afastado, quem
assumirá o comando da prefeitura
é o atual presidente da Câmara de
Fundão, Carlos Augusto Souto Pimentel (PRB), o Neném Pimentel.
Adriano Rangel Ramos (PMN),
vice-presidente da Câmara, afirma
que, se houver mais um afastamento, ele irá buscar uma intervenção do Estado. “Vou procurar o
Tribunal de Justiça (TJ-ES) para
que seja encaminhado um interventor para o município. Nós não
aguentamos mais essa bagunça
que está Fundão”, afirmou.
Atualmente, a prefeitura gasta,
por mês, cerca de R$ 30 mil com os
salários e encargos do atual prefeito e dos afastados: o ex-vice Ademir Loureiro (PSC), Marquinhos e
Pedroni.
Isso ocorre porque, embora
afastados, os políticos continuam a
receber a remuneração.
Claydson diz estar tranquilo e
que não há irregularidades. “Isso é
coisa do grupo do ex-prefeito Pedroni. Eles querem tumultuar o
cenário político de Fundão”.
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NENÉM PIMENTEL poderá assumir o comando da Prefeitura de Fundão

Aprovada a
Lei da Ficha
Limpa em
Marechal
MARECHAL FLORIANO

A Prefeitura de Marechal Floriano sancionou um projeto de
lei, de autoria do vereador Juarez José Xavier (PSD), que proíbe o Executivo e o Legislativo
municipais de contratar funcionários fichas-sujas.
Segundo Xavier, a ideia é que
os políticos proibidos de disputarem a eleição não consigam
uma colocação na prefeitura ou
na Câmara.
O Projeto de lei nº 024/2012,
utiliza argumentos parecidos
com os da Lei da Ficha Limpa,
que passou a valer este ano em
todo o Brasil. Em Marechal Floriano, além de não poder se candidatar, quem for condenado,
em decisão transitada em julgado (última instância) ou proferida por órgão judicial colegiado, também não poderá ser contrato, pela prefeitura ou pela
Câmara, por oito anos desde a
data da condenação.
Estão inseridos na lei os condenados por corrupção eleitoral, improbidade administrativa,
enriquecimento ilícito e outras
práticas de crimes públicos.
Também os condenados por
tráfico de drogas, racismo, tortura, terrorismo, crimes hediondos, entre outros, estão fora
das contratações, segundo o
previsto pelo projeto de lei.

