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PREFEITURA SEM COMANDO

Vice vai dar explicações amanhã
Após contradições,
Madalena terá de
mostrar passagens e
o ato de transferência
do cargo. Vidigal
chega hoje de Israel
Christian do Nascimento
Pedro Callegario
pós assumir que cometeu
um erro ao informar que estava no Estado, quando na
verdade participava de uma viagem à Espanha, a vice-prefeita da
Serra, Madalena Santana (PSB), se
colocou à disposição da Câmara
Municipal para amanhã dar explicações sobre o caso.
A viagem ganhou contornos de
irregularidade porque ela teria
que estar no Estado, à frente da
prefeitura, uma vez que o prefeito
da Serra, Sérgio Vidigal (PDT),
também havia viajado ao exterior,
com um grupo de 73 pessoas. Ele
foi a Israel junto com a mulher, a
deputada federal Sueli Vidigal
(PDT), e um grupo de pastores.
Dessa forma, caberia a Madalena assumir o município na sua ausência, mas isso não ocorreu, o que
deixou o município por seis dias
sem comando. De acordo com a legislação, caso seja denunciada e

A

condenada pelo crime de responsabilidade, Madalena pode até
perder o cargo. Apesar da repercussão que ganhou as ruas do município, na Câmara de Vereadores
o caso não ganhou muito destaque
durante a sessão de ontem.
O mais enérgico foi o vereador
Guto Lorenzoni (PP). Ele entregou à presidência da Casa um requerimento que deverá ser encaminhado a Vidigal e Madalena, pedindo informações sobre a viagem. “Nós e a população merecemos uma resposta sobre o ocorrido. Não podemos deixar que isso
passe despercebido”, disse.
No documento, ele pede cópias
dos passaportes, dos bilhetes das
passagens áreas desde a saída do
município até o retorno, cópia do
ato de transferência do cargo de
chefe do Poder Executivo, além
dos valores pagos em diárias, hospedagens e passagens áreas custeadas pelo município.
Jamir Malini (PTN) disse “existir claras evidências de que houve
irregularidade” e Alceir Nunes
(PTdoB) declarou “acreditar que o
município foi abandonado”.
O Ministério Público do Estado
do Espírito Santo (MP-ES) informa que acompanha o assunto e,
caso se confirmem irregularidades, em relação às substituições,
serão tomadas as medidas legais
cabíveis.

“Assumo a falha
e vou pagar por
meus erros”,
diz Madalena

MADALENA chegou ao Estado no domingo à noite após viagem à Espanha

ENTENDA O CASO

Transferência só foi
divulgada em boletim

Vidigal e Sueli foram à Terra Santa
Viagens
> O PREFEITO SÉRGIO Vidigal, a sua

mulher, a deputada federal Sueli Vidigal, e outras 72 pessoas, entre eles
pastores, viajaram para Israel na última terça-feira, dia 5.

> JÁ A VICE-PREFEITA da Serra, Ma-

dalena Santana (PSB), viajou para a
Espanha no último dia 2, um sábado.
Assim, o município ficou sem comandante oficial, pois os dois estavam no exterior.

CARAVANA DE
74 pessoas –
entre elas
Sérgio e Sueli
Vidigal – em
Jerusalém.
“Treinando
valentes para
governar o
Brasil”, diz faixa

As contradições da vice-prefeita
> NA ÚLTIMA sexta, a vice-prefeita não

quis informar à reportagem onde estava. Ao ser questionada, disse apenas que tinha ido a um culto religioso.
Já no sábado, contou que viajou a
São Paulo, mas que tinha voltado ao
Estado na quinta-feira.
> ONTEM, Madalena mudou o discurso e
contouquedurantetodootempoestava
na Europa. Ela chegouao Estado na noite de domingo.
> A VICE disse anteriormente que não
sabia do paradeiro de Vidigal e que
não o indagava sobre suas viagens.
Ontem, ela reconheceu que sabia
que ele tinha viajado a Israel.

O decreto feito pelo prefeito
da Serra, Sérgio Vidigal (PDT),
que transferiu o comando do
município para a vice-prefeita
Madalena Santana (PSB) foi
publicado somente no quadro
de aviso da prefeitura.
Segundo o documento, Vidigal transmitiu o cargo no último
dia 4. A socialista teria que assumir o comando desde a última
terça. Sua interinidade termina
hoje, segundo o prazo definido
no decreto assinado por Vidigal,
que retorna ao Estado hoje.
Madalena disse que a assessoria recebeu o ato e que o prefeito também a comunicou.

A vice-prefeita da Serra, Madalena Santana (PSB), confessou que
errou ao deixar o município sem
comando na última semana. A socialista teria que assumir o Executivo na terça-feira da semana passada, após o prefeito Sérgio Vidigal
(PDT) transmitir o cargo a ela para
realizar uma viagem a Israel.
A Câmara Municipal já admite
abrir uma CPI para investigá-la.
“Não temo a investigação. Assumo
que houve uma falha minha. Estou
disposta a assumir meus erros”.
Ela disse que está à disposição
da Casa para prestar os esclarecimentos e que não é preciso uma
CPI para que vá ao Legislativo.
Madalena se reuniu com o presidente da Casa, Raul Cézar Nunes
(PDT), e com parlamentares de
seu partido para passar a situação.
Quanto a Vidigal – que retorna
de viagem hoje –, ela disse que vai
pedir desculpas. “Vou esperar ele
chegar. Não falei com ele ainda.
Vou pedir desculpas pelo transtorno que criei”, afirmou.
Madalena explicou que foi para
a Espanha no último dia 2 para
participar de uma feira sobre portos do mundo todo a convite da
Codesa. As despesas foram pagas
com dinheiro do município.
Ela contou que a volta estava prevista para o último sábado, mas que
devido a um atraso do voo em Munique, na Alemanha, chegou ao Estado somente na noite do domingo.
KADIDJA FERNANDES - 12/04/2012

CÉZAR NUNES: reunião com a vice

GIRO RÁPIDO
ASSESSORIA DE IMPRENSA DO TRT

Onze votos a favor de
advertência contra juiz
Em julgamento iniciado ontem,
o juiz Robson Albanez recebeu 11
votos a favor da pena de advertência. O relator do caso, desembargador Willian Silva, considerou que
o magistrado foi responsável por
atrasar por três anos um processo.
Ney Coutinho pediu vista. O advogado, Raphael Câmara, disse que
Albanez não cometeu irregularidades. Na quinta, o Tribunal decide se
Arthur Neiva vira desembargador.

Presidente do TSE vem Câmara de Fundão decide
ao Estado na sexta-feira se vai cassar vereador

Desembargadores
tomam posse no TRT
Os novos desembargadores do
Tribunal Regional do Trabalho (TRTES), o juiz Marcello Mancilha e a advogada Ana Paula Tauceda Branco,
receberam posse administrativa ontem, no gabinete da presidente, a
desembargadora Claudia Cardoso.
Mancilha assumiu ontem e Ana
Paula assume no dia 19, após solenidade no Palácio Anchieta.

MANCILHA e Ana Paula: posse

A ministra Cármen Lúcia, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), vem ao Estado na próxima sexta-feira para reunião com
os membros do Tribunal Regional
Eleitoral (TRE-ES), às 10h30.
Ela vem conhecer a Justiça eleitoral capixaba e conversar sobre eleições com os juízes e servidores. À
tarde, visita o presidente do Tribunal de Justiça, Pedro Valls Feu Rosa,
e o governador Renato Casagrande.

A Câmara de Vereadores de
Fundão julga, hoje, às 13h, supostas irregularidades em licitações
referentes à época em que o vereador Anderson Pedroni (PCdoB)
era prefeito interino da cidade. Se
for condenado, ele pode ter o mandato de vereador cassado.
Pedroni diz que não há provas
que o condenem e que a cassação
seria um ato ilegal, porque ele não
teve o direito de se defender.

