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Vereador preso por fraude
preside Câmara de Fundão
Tadeu Fraga (PSD) foi
eleito por unanimidade
e comandará o
Legislativo, apesar de
ter sido preso durante
a Operação Tsunami

Christian do Nascimento

Preso em maio do ano passa-
do na Operação “Ts u na mi ”
do Ministério Público Esta-

dual, por participação em suposto
esquema de fraudes em licitações
e desvio de verbas no município de
Fundão, o vereador Eloizio Tadeu
Rodrigues Fraga (PSD) é o novo
presidente da Câmara.

Tadeu assume a Câmara após ter
sido eleito vice-presidente por
unanimidade, ao lado de Claydson
Pimentel (PSB), eleito presidente,
e Neném Pimentel (PRB), como
secretário. Como Claydson está à
frente do Executivo, Tadeu vira
presidente da Câmara.

Ao falar sobre o novo cargo na
Mesa Diretora, Tadeu disse que o
momento em Fundão é de resgatar
a credibilidade do município, mas
se esquivou ao ser questionado so-
bre a possibilidade de sua eleição
ser vista por moradores como um
ato de imoralidade, uma vez que
esteve preso em 2011.

“O que aconteceu no último ano
está no passado. Não vejo como
problema, pois quem me conhece
sabe da minha índole. Fui preso in-
justamente por ter ajudado uma

pessoa que estava desabrigada e
precisava de ajuda”, disse.

E acrescentou: “Estou limpo, te-
nho credibilidade para voltar, pois
além da minha experiência, o povo
de Fundão sabe da minha inocên-
cia. Eu paguei por uma coisa que
não devia”, frisou.

Essa não é a primeira vez que
Tadeu vai presidir a Câmara de
Fundão. Em outras duas oportuni-
dades, o vereador já esteve à frente
da Casa.

VOTAÇ ÃO
Na mesma sessão em que Tadeu

foi eleito presidente, a Câmara de
Fundão decidiu por unanimidade
votar pelo arquivamento da de-
núncia que pedia o afastamento de
Claydson Pimentel (PSB). Ele era
acusado de suposta irregularidade
em contratação para reforma da
Câmara, neste ano.

Com o socialista como prefeito
interino do município de Fundão,
Tadeu assume a Casa até o final
deste ano. Entusiasmado com a
presidência, Tadeu, além de ga-
rantir que Fundão terá um novo
rumo, ressaltou que mesmo estan-
do na presidência vai disputar a
eleição à Câmara.

RODRIGO GAVINI - 18/03/2012

TADEU é acusado de supostamente participar de desvios de verbas

“Me u s
m ov i m e n t o s
têm de ser
cautelosos ”
Marcos Rosetti
B R AS Í L I A

O governador Renato Casa-
grande (PSB) afirmou que vai
manter a decisão de neutralida-
de nas eleições deste ano e disse
que não pretende subir em pa-
lanques, nem mesmo com can-
didatos de seu partido.

Casagrande destacou que a
decisão tem o objetivo de não
criar conflito dentro da base de
g ove r n o.

“É isso mesmo, o que eu já
anunciei, vou trabalhar para
manter uma harmonia entre os
partidos da base, para que isso
consolide essa ampla aliança
que eu tenho e que está me aju-
dando a governar o Estado”.

O governador disse que a de-
cisão de se manter neutro não
foi tomada pensando em apoio
partidário futuro com vistas à
possível reeleição em 2014.

Ele reforçou que precisa de
cautela nos movimentos em pe-
ríodo eleitoral para não com-
prometer o equilíbrio do seu
g ove r n o.

“Não foi com vista a 2014. To-
mei essa decisão pensando nes-
sa eleição. Minha base é muito
ampla, eu não posso me movi-
mentar. Os meus movimentos
têm de ser muito cautelosos”.

E o governador finalizou o
discurso, dizendo: “Minha posi-
ção equilibrada é a melhor posi-
ção para que a gente possa man-
ter essa ampla base que temos.”

LEONE IGLESIAS - 13/04/2012

CASAGRANDE busca o equilíbrio

Serjão fecha com
três partidos

O pré-candidato do PSB, o
vereador Sérgio Magalhães, o
Serjão, saiu na frente na cor-
rida por aliados na eleição. Na
noite de última quinta, PHS,
PTC e PRB anunciaram apoio
a ele durante convenção.

“O que carrega um candida-
to majoritário é a chapa pro-
porcional. Temos uma perna
do PSB e agora uma segunda
perna. São 60 candidatos a
vereador que vão levar o meu
nome ”, exaltou Serjão, que é
do partido do governador Re-
nato Casagrande.

“O que aconteceu
no último ano está

no passado. Quem me
conhece sabe da
minha índole”Tadeu Fraga (PSD), vereador

AS CONVENÇÕES

Amanhã
Cariacica
> PMDB vai lançar a pré-candidatura

do deputado estadual Marcelo San-
tos, às 9horas, no Society Gauchão.

Se r ra
> O PPS realiza sua convenção às 9 ho-

ras, na Câmara da Serra.
> PV REALIZA convenção a partir das

14 horas, na Câmara Municipal.

Vila Velha
> O PV  lançará o nome de Júnior Bola

como possível vice-prefeito de Neu-
cimar Fraga (PR). O nome ainda pas-
sará por análise.

> PTN vai lançar o médico Hudson Leal
à prefeitura. O evento ocorrerá às 9
horas, em Paul.

KADIDJA FERNANDES/AT

LELO ACENA e depois discursa sobre a importância de formar aliança forte

Marcelo vai ser lançado amanhã
O deputado estadual e pré-can-

didato à Prefeitura de Cariacica
Marcelo Santos (PMDB) aposta
que formando uma ampla frente
partidária pode aumentar as chan-
ces de ganhar a eleição.

Ele terá o nome oficializado em
convenção amanhã, às 9 horas, no
Society Gauchão, e tem conversa
com pelo menos 11 partidos: DEM,
PSL, PSB, PSDB, PTN, PR, PSC,
PMN, PSDC, PRT e PRB.

“Nós temos a expectativa de ter

um bom leque de partidos para
formarmos boas alianças”, disse.

De acordo com Marcelo, há no-
mes que já se colocaram à disposi-
ção para vice, são eles: Antário Ne-
to (DEM); José Alves (PSL); Julio
Rocon e Doutor Elcio (PSB); Dou-
tor Nilton Basílio e professora Gis-
meire (PSDB); Marco Aurélio
(PTN), além do PR e PSC.

Em Vila Velha, o PPS lançou
Mirtes Bevilácqua e Gilberto Cle-
mentino para prefeita e vice.

Lelo tenta driblar pressão
Ao sabor da moqueca capixaba,

os peemedebistas se reuniram on-
tem em evento para fortalecer a
pré-candidatura do deputado Lelo
Coimbra à Prefeitura de Vitória.

Com a bancada estadual reunida
e nomes de peso, como o senador
Ricardo Ferraço (PMDB), que ga-
rantiu que estará no palanque, Le-
lo apazigua as incertezas internas.

“O PMDB quer candidatura em
Vitória e gostamos muito por ser
você, Lelo”, exaltou o senador.

Contudo, a maioria dos discur-
sos lembrava a importância de for-
mar aliança forte para impulsionar
a eleição proporcional. Esse seria
um dos principais desafios do par-
tido e de Lelo, que discursou refor-
çando sua candidatura.

Já o anfitrião da festa, o vereador
Zezito Maio – que ofereceu a mo-
queca – avisou: “Para os que
acham que vamos ficar com o bar-
co no meio do caminho, aviso que
vamos atracar na prefeitura.”


