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Política
CÂMARA DE FUNDÃO - 03/06/2011

CLAYDSON vai assumir a prefeitura no lugar de Pedroni, enquanto Neném Pimentel ficará à frente da Câmara

Fundão ganha o 3º
prefeito em 9 meses
Por 7 votos a 0,
a Câmara afastou
o prefeito interino
Anderson Pedroni, sob
a acusação dele ocultar
balancete da prefeitura
João Guerra
or um placar de 7 a 0, a Câmara Municipal de Fundão
decidiu ontem afastar por
180 dias o prefeito interino Anderson Pedroni (PCdoB). Com isso, o
município terá o seu terceiro prefeito num período de nove meses.
Os vereadores votaram pelo
afastamento em consenso com o
parecer da Comissão Processante
(CP) que constatou que o prefeito
interino não apresentou o balancete mensal de arrecadação e des-

P

pesa do município, previsto na Lei
Orgânica.
Pedroni assumiu em junho do
ano passado após o prefeito eleito
Marcos Moraes (PDT) e o viceprefeito Ademir Almeida (PSC)
terem sido afastados judicialmente por serem investigados por atos
de improbidade administrativa.
De acordo com a Procuradoria
da Câmara, com a decisão tomada
na sessão de ontem, Pedroni precisa ser notificado para que o novo
prefeito seja conduzido à prefeitura. Quem vai assumir o comando
do Executivo municipal é o atual
presidente do Legislativo, Claydson Pimentel Rodrigues (PSB).
“Assumo interinamente a prefeitura no lugar do Anderson Pedroni até que as investigações solicitadas pela comissão sejam finalizadas”, explicou.
De acordo com o socialista,
quem assume o seu lugar, no comando da Mesa Diretora do Legis-

PT de Cariacica vai
lançar Lúcia na quarta
Na próxima quarta-feira, dia 7, a
Executiva municipal do PT de Cariacica lança a pré-candidatura da
deputada estadual Lúcia Dornellas à prefeitura do município.
A decisão foi tomada na noite de
ontem em reunião na sede municipal da sigla, quando a deputada
foi a única a registrar a pré-candidatura.
Essa data foi uma antecipação
da reunião que haveria no dia 18,
quando os delegados do partido se
encontrariam para votar nas précandidaturas apresentadas.
De acordo com o presidente do
PT de Cariacica, Adimar Xavier,
com o registro de apenas uma précandidatura não fazia sentido permanecer com a data do dia 18, já
que a secretária municipal de
Educação, Célia Vilela, retirou seu

ANDRESSA CARDOSO - 26/02/2012

LÚCIA é pré-candidata no município
nome após fundir sua chapa com a
da deputada, na última semana. “A
discussão para o consenso acabou
fortalecendo o partido”, disse.

lativo, é o vice-presidente da Casa,
Carlos Augusto Souto Pimentel
(PRB), o Neném Pimentel. Com o
afastamento de Pedroni, uma vaga
é aberta na Câmara, para ser ocupada por um suplente. “Nesse caso, a Câmara tem até 10 dias para
convocar o suplente, Everaldo dos
Santos (PSB)”, disse Claydson.
Faltaram à votação de ontem os
vereadores André Luiz Rangel Ribeiro (PSC) e Eloizio Tadeu Rodrigues Fraga (PRB).

O OUTRO LADO

Advogado contesta
O advogado do prefeito interino, Gustavo Varella, disse que
Anderson Pedroni vai aguardar
ser notificado para recorrer.
Ele entrou com ação na Justiça contestando o teor da sessão.
Para ele foi inconstitucional.

Câmara de
Guarapari
adia redução de
salário outra vez
Os vereadores de Guarapari
adiaram mais uma vez a votação
sobre o recuo no reajuste salarial e
a diminuição do número de vagas
na Câmara.
A justificativa é que o presidente
da Casa, José Raimundo Dantas
(PRP), convidou a população para
uma assembleia, na próxima quarta-feira, para discutir os temas e,
depois disso, os assuntos voltam à
pauta.
Ano passado, os vereadores
aprovaram aumento de R$ 3,6 mil
para R$ 8,9 mil, e, em 2010, foi
aprovado o acréscimo do número
de vagas de 11 para 17 vereadores.
A proposta de recuo no salário é
diminuir o valor para R$ 7,8 mil.
Eles estudam também reduzir o
número de cadeiras para 13 ou 15.

