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Política

Aberta CPI contra
prefeita de Fundão
ADRIANO HORTA - 04/05/2013

Vereadores vão
investigar uso de mais
de R$ 60 milhões em
royalties. Regimento da
Câmara foi mudado e
facilita o afastamento
Guto Netto
Câmara de Vereadores de
Fundão acatou, por seis votos a cinco, pedido de instauração de Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar a aplicação de recursos originários dos royalties do petróleo.
O pedido foi protocolado pelo
vereador Edson Onofre (PT), na
quinta-feira. “O município vem recebendo recursos de royalties do
petróleo desde 2005. Até o momento, a cidade não vê retorno.
Precisamos investigar a aplicação
dessa verba”, declarou Edson.
O vice-presidente da Casa, Everaldo dos Santos (PSB), diz já ter
provas de má aplicação da verba.
“Já temos documentos que apontam irregularidades. A cidade já
recebeu mais de R$ 60 milhões e
não tem escola, rua calçada.”
Irão compor a comissão, o proponente, Edson Onofre; o vicepresidente da Casa, Everaldo dos
Santos; e a vereadora Ângela Maria Pereira (DEM). Uma sessão será agendada para que sejam definidos os cargos de cada um. A data
não foi informada.
A prefeita Maria Dulce (PMDB)
respondeu, por meio de nota, que
“assumiu a prefeitura de Fundão
após uma grande crise política”.
“Estou surpresa com a instauração da CPI, mas considero legítima a investigação desenvolvida
pelo Legislativo e me coloco à disposição para esclarecimentos, tendo em vista a certeza da legalidade
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A hora e a vez do PMDB
Depois de receber pressões internas e externas para discutir a eleição, o PMDB capixaba decidiu que a hora é agora.
Reuniu ontem sua bancada estadual para ouvir as pretensões
eleitorais e vai convocar prefeitos, vereadores e diretórios
municipais no decorrer deste mês.
Se para alguns os peemedebistas estão atrasados, para o
presidente regional, Lelo Coimbra, ainda há tempo para as decisões reais. “A hora de conversar é agora mesmo. Para as
alianças temos até o dia 6 de julho. O cronograma político começou agora. Quem se antecipou pode correr o risco de ter
que refazer o trabalho”, afirmou.
O partido vai sondar com lideranças locais se tem condição
de lançar candidatura própria ao Palácio Anchieta ou não. Já
o contato com os demais partidos ficará para abril.

Dia da Mulher

***

Pires nas mãos

Entre hoje e segunda-feira estão
previstas comemorações em repartições públicas pelo Dia Internacional
da Mulher. Há quem diga que não há
o que comemorar num Estado onde a
violência doméstica alcança índices
alarmantes. No entanto, amanhã será dia de humor na Assembleia com a
participação da humorista Concessa, em evento do PRP.

Os prefeitos ainda estão sofrendo
com a queda na arrecadação e pressionam o Palácio Anchieta. Mesmo
com a criação do Fundo Cidades, os
gestores continuam com o prejuízo e
com o pires nas mãos.
“O cenário ainda demonstra que
precisamos de mais sensibilidade do
governo”, explicou Dalton Perim,
presidente da Amunes.

***
Proteção
na Ponte
Estou surpresa com a CPI, mas estou
à disposição para esclarecimentos

“

Maria Dulce (PMDB), prefeita de Fundão

e ética dos atos desenvolvidos em
meus mandatos como prefeita.”
MANOBRA
Na mesma sessão em que foi
aprovada a CPI, foi aprovada alteração no regimento interno da Casa, em que o quórum necessário
para afastamento do prefeito, que
antes era de 2/3 (oito vereadores),
agora passa para maioria simples,

”

ou seja, sete parlamentares.
A prefeita acusa a Mesa Diretora
da Casa de manobra. “O pedido de
alteração do regimento interno
antes de votar o requerimento de
uma CPI deixa claro que a intenção de alguns vereadores é alterar
a lei para os próprios interesses.”
Everaldo garante que não há relação entre as decisões. “Foi uma
adequação necessária à lei.”

Rebelião na Câmara da Serra
quer antecipar saída de Guto
Vereadores da Câmara da Serra
iniciaram, nos corredores da Casa,
uma articulação para antecipar a
sucessão do atual presidente da
Casa, Guto Lorenzoni (PP).
Integrantes do Legislativo serrano ouvidos pela reportagem informaram que a intenção é formar
uma maioria – a Câmara da Serra
tem 23 vereadores – para mudar o
regimento interno da Casa e, com
isso, marcar uma nova eleição da
Mesa Diretora para junho.
Nas regras atuais, Guto e os demais integrantes da Mesa dirigem
a Câmara até 31 de dezembro. Nova Mesa Diretora antes das eleições de outubro significa maior visibilidade para quem for ocupá-la,
a tempo de impulsionar uma pos-
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GUTO: ações de transparência
sível candidatura a deputado.
Ano passado, Guto defendeu o
uso de ponto eletrônico para assessores da Casa e a identificação
obrigatória dos carros usados a

serviço da Câmara. As ações de
transparência administrativa enfrentaram a oposição de colegas.
“Não vejo chance de antecipar (a
eleição da Mesa). A atual Mesa Diretora fica até o dia 31 de dezembro”, afirmou o vereador Gideão
Svensson (PR), atual segundo secretário da Mesa e que não comentou sobre a existência de uma
articulação para derrubar Guto.
“Estou focado no mandato”, disse Alexandre Xambinho (PT do B),
que disse ser contra antecipação
da eleição da Mesa.
Guto foi procurado para comentar as articulações contrárias à sua
recondução ao comando da Casa,
mas ele não foi localizado pela reportagem.

Sem prestígio
Nenhum dos 13 vereadores de Domingos
Martins foi convidado pelo cerimonial do
governo para a assinatura da ordem de serviço de pavimentação da estrada que liga a
sede de Campinho à BR-262. Representando o povo, foi chamado um coveiro da região
que assinou o termo de serviço.

Durante sessão na
Câmara de Vila Velha
que apreciou projeto
para implantar sistema
de proteção na Terceira
Ponte a fim de evitar
suicídios, o vereador
Joel Rangel levou a plenário os números de
uma pesquisa europeia
sobre os casos no País.
“Enquanto o número
de suicídios no mundo
está caindo, no Brasil, os
casos estão aumentando. A média é de 26 suicídios por dia. Isso é grave”, disse o vereador.

***

Secretário de Vitória cotado para a estadual
O secretário de Esportes de Vitória, Wallace Valente, poderá alçar voos mais
altos. Com a proximidade das eleições e a saída de Vandinho Leite para disputar a Câmara Federal, ele é um dos cotados para assumir a vaga que ficará
aberta no comando do esporte estadual.
Na capital, ele coordena atividades como as academias populares, as ruas
de lazer pela orla de Vitória e torneios esportivos, entre outras.

GALERIA
ACESSIBILIDADE
Ponto positivo para a Câmara de
Vila Velha que aprovou projeto que
cria no município o serviço especial
de transporte público para pessoas
com deficiência, o “Mão na Roda”,
que será operado pela Ceturb.

CASARÃO
Tombado pelo Conselho Estadual
de Cultura, o casarão de Santa Cruz
(Aracruz) construído em 1860 para
hospedar D. Pedro II será restaurado
através de parceria do Estado com a
prefeitura e o Instituto Sincades. No

local, já funcionaram a Câmara Municipal de Aracruz e uma cadeia.

MIMO
Vereadores da Serra, que estão a
pé desde o final do ano, vão ganhar
novos carros no próximo dia 20. Os
antigos veículos de modelo Prisma
dão lugar ao Novo Uno. O aluguel diminuiu de R$ 1,4 mil para R$ 1.120.

ÁGUAS DE MARÇO
O mês mal começou, mas já mostra
que o movimento das águas será
constante nas alianças partidárias.

