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Política

Pedroni desiste e Fundão PLENÁRIO
Intensivão no interior
terá novas eleições

COM A COLABORAÇÃO DE FABIANA TOSTES | plenario@redetribuna.com.br

DAYANA SOUZA/AT

O candidato mais
votado para prefeito
no ano passado estava
com um recurso no
TSE para tentar tomar
posse, mas recuou
Brunella França
andidato mais votado nas
eleições de 2016 para prefeito em Fundão, Anderson
Pedroni (PSD) desistiu de tentar
validar sua candidatura no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
“Eu me comprometi a lutar até o
último recurso para validar a minha candidatura, mas esse processo está se arrastando há muito
tempo e só prejudica o município.
Chegou num ponto em que ficou
desgastante demais. Pensando que
é o melhor para Fundão, desisti do
recurso no TSE”, contou o candidato que recebeu 8.564 votos.
Pedroni concorreu com a candidatura indeferida pela Justiça
Eleitoral porque teve as contas rejeitadas pela Câmara de Fundão
na época em que foi prefeito interino do município, em 2011.
A defesa de Pedroni já entrou
com o pedido de desistência do recurso especial, que tinha parecer
do ministro Luiz Fux pelo indeferimento da candidatura, e seguia
para apreciação em plenário da
Corte Eleitoral.
Após homologada a desistência
no TSE, o Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES)
será notificado a convocar nova
eleição no município, num prazo
de 20 a 40 dias.
“Temos um grupo político e estamos conversando com aliados e
líderes comunitários a respeito do
melhor nome para esse novo pleito”, revelou Pedroni.
Ex-vereador e ex-prefeito do município, Anderson Pedroni disse
que sua prioridade, no momento, é
acertar suas questões jurídicas. Ele
conseguiu anular a decisão anterior

C

***

E o prestígio vai para...

Sem Fundo Partidário?

Além de prestigiar deputados e prefeitos, algumas agendas também valorizam a atuação de secretários, como a de Castelo, que é uma visita à fábrica de ração Uniaves, e a de segunda passada, que inaugurou um abatedouro de ovinos em Vargem Alta.
Nas duas, o prestígio também vai
para Octaciano Neto, que comanda a
Secretaria da Agricultura.

O senador Magno Malta é relator
da proposta de sugestão legislativa
que prevê o fim do Fundo Partidário –
que são recursos públicos para financiar partidos.
A sugestão chegou ao Senado por
meio do portal e-Cidadania, por um
internauta. O autor da sugestão propõe que os partidos sejam financiados pelos seus apoiadores.

***
PEDRONI teve as contas rejeitadas quando foi prefeito interino, em 2011
que reprovava suas contas e o processo está em curso para ser apreciado novamente pela Câmara.
Apesar de ser aliado de Pedroni,
Eleazar Lopes (PCdoB), que é o
prefeito interino de Fundão, não
deverá ser o candidato do grupo.
“Ele deve voltar para a presidência
da Câmara”, disse o ex-prefeito.
Sem projeto de disputar um novo cargo político por enquanto,
Pedroni está exercendo sua profissão de enfermeiro socorrista. Ele
trabalha auxiliando no resgate de
vítimas de acidentes na BR-101.

SAIBA MAIS

Novo pleito
> A DEFESA de Anderson Pedroni pro-

tocolizou a desistência do recurso
especial que tramitava no Tribunal
Superior Eleitoral (TSE).
> APÓS HOMOLOGADA a desistência
no TSE, o Tribunal Regional Eleitoral
do Espírito Santo será notificado a
realizar novo pleito para prefeito de
Fundão em um prazo de 20 a 40
dias.
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BOROTO é acusado pelo MP-ES

“Oh, confundi!”
O deputado Euclério Sampaio se confundiu todo ao citar o vice-líder do governo Jamir Malini num de seus discursos, na sessão
de segunda-feira. “O vice-líder do PDT, Jamir Malini. Ah, não, vice-líder do PDT sou eu!
Quero dizer, Malini, vice-líder do governo...”.
Ele mesmo riu, da tribuna.

Pedroni sai
do jogo em
Fundão
O ex-prefeito Anderson Pedroni – que foi o
mais votado na eleição
de Fundão, mas teve a
candidatura impugnada – desistiu do recurso
que mantinha para tentar reverter a decisão da
Justiça Eleitoral.
O grupo político dele
ainda vai se reunir para
escolher o nome que
será apoiado por Pedroni já que o município, assim como Muqui,
deve passar por novas
eleições.

***

Presidente do PSDB de São Mateus pede para sair

Ex-prefeito de São Mateus
vira réu por aumentar salários
O ex-prefeito de São Mateus
Amadeu Boroto se tornou réu por
improbidade administrativa com
outros cinco servidores da prefeitura. A decisão do juiz Lucas Modenesi Vicente, da 1ª Vara Cível de
São Mateus, foi publicada na última segunda-feira, mas data de novembro do ano passado.
A denúncia do Ministério Público Estadual (MP-ES) acusa
Boroto de ter reajustado os salários de cinco servidores em até
400%. Segundo o MP-ES, os cinco servidores receberam, ao todo,
R$ 1.010.798,38 de forma indevida e ilegal.

Ao contrário do que fez ao longo do ano passado, quando os
olhos estavam voltados para participações em seminários e
palestras fora do Estado, o governador Paulo Hartung tem intensificado sua agenda de trabalho no interior, o que, para o
mercado político, seria mais um indicativo de que a disputa à
reeleição estaria pulsando no radar do governador.
A ida a eventos também seria uma forma de prestigiar aliados
e abrir espaços em regiões de opositores. Ontem o governador
esteve em Aracruz e Linhares, redutos dos aliados Erick Musso, presidente da Assembleia, e do prefeito Guerino Zanon.
Hoje, vai a Cachoeiro – reduto do líder de governo Rodrigo
Coelho e do colega Marcos Mansur – para a sanção do projeto
do Fundesul. Amanhã percorre Colatina, terra de Sérgio Meneguelli e também do opositor Josias da Vitória; Castelo, do
adversário Renato Casagrande; e Venda Nova do Imigrante,
de Dalton Perim. Na sexta, fecha com Vila Pavão.

“A contraposição entre as remunerações auferidas pelos requeridos e aquelas auferidas por
outros servidores públicos expressam a discrepância entre os
valores percebidos e indicam o
conhecimento/aceitação dos requeridos quanto à elevada remuneração recebida”, disse o juiz na
decisão.
Se condenado, o ex-prefeito
pode perder seus direitos políticos e, com os demais réus, terá
que ressarcir os cofres públicos.
Amadeu Boroto não foi localizado pela reportagem.

O racha no PSDB chegou em São Mateus. O médico Manoel Pessanha, que
desde março presidia o partido, pediu para sair. Deixou a presidência e também vai se desfiliar, alegando insatisfação com a decisão do partido de continuar no governo Temer e também pressões internas. Ele afirma já ter convite
de três partidos para disputar vaga na Assembleia ano que vem.
Nos bastidores, o PSDB de São Mateus estaria insatisfeito com suposta interferência na prefeitura, que é comandada pelo tucano Daniel da Açaí, e a
aproximação do prefeito com petistas da cidade.

GALERIA
PLANEJA SERRA
Está no ar o site “Planeja Serra”
para que a população contribua com
a prefeitura na indicação de melhorias para a cidade. Após a votação,
que estará disponível até o dia 1 de julho, as sugestões serão incorporadas ao Plano Plurianual (PPA).

VIVA CARIACICA!
A Câmara de Cariacica faz, na próxima quinta-feira, sessão solene no
Shopping Moxuara para comemorar

os 127 anos de emancipação política
do município. Na ocasião haverá entrega de títulos e comendas.

PONTE NO SUL
O deputado Marcos Mansur tem
sido a ponte entre o prefeito interino
de Itapemirim, Thiago Peçanha, e diretores e secretários estaduais. Intermediou reunião entre Peçanha e o
superintendente do Sebrae, José
Eugênio. Na pauta, a realização de
cursos e convênios com o município.

