A Comissão de Obras e Serviços
Públicos da Câmara de Rio Preto
decidiu convidar o secretário de
Desenvolvimento Econômico,
Liszt Abdala, para dar explicações
sobre a licitação da Área Azul
Digital. O ofício, que contou
com as assinaturas de Celso
Peixão (PSB), Jean Dornelas
(PRB) e Marco Rillo (PT), será
encaminhado hoje (12) à
Prefeitura. A audiência com o
secretário está marcada para
próxima segunda-feira (15), às 14
horas, na Câmara. Procurado pela
coluna, Liszt não confirmou sua
presença. “Se ele não vier, pior pra
ele”, afirmou Rillo.

FECHADO COM LISZT

Espada nas mãos
“Olha a nossa responsabilidade. Talvez a espada esteja nas nossas mãos. Não
estamos aqui para julgar, nem condenar,
muito menos para crucificar alguém. Estamos aqui para encontrar aquilo que é
correto”. Foi com essas palavras que o secretário da Fazenda e presidente interino
da Emurb, Angelo Bevilacqua, anunciou
ontem (11) a formação do Conselho de
Auditoria e Gestão que ficará responsável por destrinchar o escândalo da Área
Azul Digital. O secretário classificou o
grupo como uma força-tarefa que envolve servidores da Administração, Fazenda,
Obras e Comunicação.
Para a formação do conselho, o pre-

feito de Rio Preto, Edinho Araújo (PMDB),
escolheu um time de peso. A comissão
será liderada pelo secretário de Administração, Luís Roberto Thiesi, e outros seis
servidores – entre eles José Martinho Ravazzi Neto, que já foi secretário de Finanças do município. Segundo Bevilacqua,
serão duas vertentes de trabalho. Uma delas será de consultoria e gestão, destinada
a rever os processos dentro da Emurb e
conseguir, nas palavras dele, fazer mais
com menos. A outra linha é a auditoria em
si, que vai investigar não só a licitação da
Área Azul Digital, mas também o contrato
com a WRC – que tinha como sócia uma
ex-funcionária da Emurb.
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Fabrício Carareto, Maria Elena Covre e Beck

Auditoria formada por servidores de quatro secretarias vai
realizar varredura em todos os contratos da Emurb

Com o anúncio do Conselho de Auditoria e Gestão, Bevilacqua mandou para
o espaço outra comissão formada dentro
da Emurb pela então presidente Vania Pelegrini, que também tinha como objetivo
apurar as denúncias de irregularidades
nas licitações da empresa. Segundo o secretário da Fazenda, a sindicância será revogada. “Nós somos a comissão, nós que
vamos apurar”, afirmou. O novo grupo formado ontem também terá como objetivo
investigar a participação das empresas da

Francela Pinheiro

mulher e da irmã do secretário de Desenvolvimento Econômico, Liszt Abdala, na
disputa pela Área Azul Digital.
Bevilacqua também enfatizou que a
auditoria correrá em sigilo e que o primeiro a ser comunicado sobre as conclusões
será, claro, o prefeito Edinho. Ele também
não deu prazo para o término do trabalho.
“Nós não sabemos o que vamos encontrar,
é uma empresa com 370 funcionários. Não
vamos encerrar enquanto o trabalho não
tiver findado”, afirmou o secretário.

A auditoria veio, mas com atraso. Afinal, o escândalo já estourou há mais de
uma semana. Mas mostra que tanto Bevilacqua quanto Edinho estão dispostos a
realizar uma varredura em todos os contratos firmados pela Emurb nos últimos anos.
E que, ao que tudo indica, não vai poupar
ninguém. “Eu trabalho com frieza, não posso atuar com atitudes sentimentais. Vou dizer aquilo que nós encontramos”, afirmou
o secretário. Já não era sem tempo. Com
frieza e com a espada nas mãos.
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Apesar de ter assinado o convite
para a ida de Liszt Abdala, Jean
Dornelas divulgou nota dizendo
que apoia integralmente “a
permanência do secretário de
Desenvolvimento Econômico ao
cargo que lhe confere”. O vereador
destacou ainda “o excelente
trabalho desenvolvido ao longo de
seu primeiro ano como secretário,
em destaque a participação na
reinauguração do Trem Caipira e o
Plano de Turismo”. Para Dornelas,
“a fragilidade das suposições a
respeito dele não permitem um
pré-juízo sobre os fatos”. Foi o
primeiro - e único até agora político a declarar apoio a Liszt.
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CONVITE BÁSICO

São José do Rio Preto, sexta-feira
12 de janeiro de 2018

POLÍTICA

ERRO MÉDICO
O Tribunal de Justiça (TJ) condenou
o Hospital de Base a indenizar em
R$ 15 mil a família de um menino
de 11 anos por erro médico. O
caso ocorreu em 2010. De acordo
com a ação, o garoto deu entrada
no hospital com uma torção no
tornozelo e teve a perna engessada.
Ocorre que os médicos não haviam
percebido que também havia um
espinho no pé do menino, que
teve de voltar ao hospital três dias
depois para fazer uma nova cirurgia
e drenagem do local. O valor,
porém, ficou bem abaixo dos R$ 60
mil pedidos pela família.

VOO DE GALINHA
Um detalhe na reunião de trabalho
do primeiro escalão do prefeito
Edinho Araújo (PMDB) na manhã
desta quinta-feira, dia 11, é
bastante ilustrativo sobre os rumos
da economia brasileira. Na fala
sobre as perspectivas econômicas
para este ano, houve o alerta de
que é preciso cautela por parte
dos gestores, porque “a aparente
melhoria pode ser apenas um voo
de galinha”. Ou seja, até no governo
de um dos correligionários mais
leais ao presidente Michel Temer
(PMDB) ninguém está pagando
para ver a prosperidade prometida
e propalada.

PAU PRA TODA OBRA Não surpreende nem um pouco a presença de Luís Roberto Thiesi
(de gravata na foto, ao lado de Angelo Bevilacqua) no Conselho de Auditoria e Gestão formado pelo
prefeito Edinho Araújo. Servidor de carreira da Prefeitura, há 18 anos o procurador Thiesi atua em cargos
de confiança dentro do município. Começou ainda em 2001, no primeiro ano de Edinho no comando
da Prefeitura, como presidente da comissão de licitações. Depois foi alçado ao cargo de secretário de
Administração. Mesmo com a troca de chefe no Executivo, durante o mandato de Valdomiro Lopes (PSB),
esteve no comando da Procuradoria-Geral do Município. E se junta a outros servidores municipais, como
Adilson Vedroni e Israel Cestari, que continuam no comando de pastas importantes independentemente
do prefeito de plantão. Recentemente, em conversa com a secretária de Esportes, Cléa Bernardeli,
Thiesi disse ser um perdigueiro – um cão que se destaca pela lealdade e pela obediência ao seu papel
primordial de caçar perdizes. Mas há um motivo a mais pelo qual Edinho colocou Thiesi no Conselho
de Auditoria que vai além dos conhecimentos burocráticos, administrativos e jurídicos do secretário.
E esse motivo tem nome e sobrenome: Liszt Abdala. O prefeito poderia muito bem ter montado uma
equipe técnica de primeira para realizar o trabalho, formada por servidores concursados. Ocorre que,
por uma questão de hierarquia, esses funcionários não poderiam fazer um trabalho de sindicância que
envolvesse possíveis irregularidades cometidas por um secretário municipal. É aí que entra Thiesi: com
a sua presença no grupo, a comissão poderá sim verificar se o secretário de Desenvolvimento Econômico
teve participação ativa em todo escândalo da Área Azul Digital. Uma missão especial para o perdigueiro
número um da Prefeitura.
Divulgação SMCS

Renato Pupo: vereador rio-pretense doou indenização de R$ 15 mil
ao Hospital Bezerra de Menezes

E ainda tem o julgamento do Lula...
Olar, brazeeel! Semaninha babadeira essa que
tá terminando, hein? Pode falar... ‘Rachaduras’
no secretariado de Edinho Araújo, indenização
por danos morais e, para aumentar ainda mais o
‘efeito estufa’, esse mormaço de ‘melar as tetas’
que só Rio Preto faz por você.
É, não é fácil a vida de capivara nos Alpes
Canavieiros. Mas a gente se esforça para
entender tudo e ainda emanar boas energias
aos polêmicos personagens da semana. Haja
conexão...
Na garupa dos últimos acontecimentos, a
coluna aproveita o ensejo para cumprimentar o
vereador Renato Pupo (PSD) pela doação de sua
indenização (R$ 15 mil) ao Hospital Psiquiátrico
Bezerra de Menezes. O assunto envolvendo o
vereador foi assunto desta página na edição
desta quarta (10). É só entrar no DHOJE on line
e ver.

BEZERRA DE MENEZES
O vereador Renato Pupo (PSD)
está que não se aguenta desde
que saiu decisão judicial em seu
favor na ação por danos morais
que ele moveu contra o colega
Paulo Pauléra (PP). Acordou
nesta quinta, dia 11, dando bom
diaaaaaaa eufórico nas redes
sociais e anunciando que doará
ao hospital Bezerra de Menezes
os R$ 15 mil estabelecidos como
indenização pelo juiz Paulo Sérgio
Romero Vicente. “E se ele recorrer,
recorro do valor também. Assim
o hospital ganha mais”, afirmou.
Pauléra, sempre presente e falante,
não foi encontrado pela coluna
para dizer se vai levar a briga a
instâncias superiores.

SOLIDÁRIOS
A ex-presidente da Emurb, Vânia
Pelegrini, que se viu obrigada a
pedir demissão do cargo com o
escândalo da Área Azul Digital,
faz parte de um grupo grande e
unido de praticantes de tênis no
clube Monte Líbano. Considerada
talentosa com as raquetes na mão
e simpática com os adversários
em quadra, ela vem recebendo
declarações de apoio de colegas.
Os mais próximos dizem que
Vânia ficou em dúvida quando
recebeu o convite do prefeito, lá
no final de 2016, porque tinha um
“emprego legal” na Ciretran. São
as ciladas do universo político.

INTENSIVÃO DO PREFEITO EDINHO Bem ao estilo Edinho Araújo de ser, o prefeito tratou de impor
uma agenda positiva mesmo em meio ao tsunami político que chacoalhou a administração municipal nos últimos dias.
Reuniu todo o seu primeiro escalão, entre os quais secretários, presidentes de empresas públicas e de autarquias para
uma espécie de intensivão de início de ano. Oficialmente um bom pretexto para, na prática, mandar recado a quem
interessar possa de que o governo não está paralisado pela crise da Área Azul Digital e a equipe segue coesa, mesmo
quando cabeças precisam rolar por dever de ofício do governante. O encontro ocorreu na manhã desta quinta-feira
(11), no Parque Tecnológico, e contou com fala de abertura de Edinho e do vice-prefeito Eleuses Paiva. Este já anunciou
pedido de licença para disputar as eleições de outubro, mas segue na ativa até o reinício das atividades na Câmara.
No mais, os trabalhos foram conduzidos pelos secretários Israel Cestari (Planejamento), Angelo Bevilacqua (Fazenda)
e pelo diretor do Tesouro Municipal, José Martinho Ravazzi. Linhas gerais, a tônica da reunião foi de que 2018 segue
exigindo cautela nos gastos. “Não temos perspectivas de que o desempenho da arrecadação seja muito diferente de
2017”, afirmou Bevilacqua. Segundo Martinho, o controle das despesas em 2017 permitiu à prefeitura fechar o ano no
azul. Para 2018, a previsão de arrecadação própria do município é de R$ 879,5 milhões e a de receitas vinculadas bate
em R$ 976,1 milhões. “Os investimentos em Saúde e Educação devem superar os limites constitucionais de 15% e 25%,
respectivamente”, prometeu. Cestari bateu na tecla de que é preciso melhorar as ferramentas, incorporando tecnologias
disponíveis, para atingir maior eficiência. Ou seja, as mensagens de ordem eram “gestão inteligente” e “fazer mais com
menos”. O prefeito não verbalizou, claro, mas se pudesse teria pedido encarecidamente aos colaboradores que evitem
estripulias e novos sobressaltos daqui para frente, porque 2018 começou tenso...

CAPIVARAS PENSANTES

Shizuo Igami

Num país onde um diretor do Detran está
cheio de multas e a ministra no Trabalho

POSTADO NO
já foi condenada duas vezes
pela Justiça do Trabalho, o que
esperar?

“Foi feita Justiça. O valor ficou abaixo do
esperado, mas o que importa é a condenação.
Como dito desde o início, o dinheiro será
doado ao Hospital Bezerra de Menezes. Por
isso, apesar de discordar do valor, não pretendo
recorrer. Isso atrasa o processo e prejudica
o Hospital, que precisa de ajuda. Mas se o
condenado apelar, para reformar a decisão, aí
apelo também, para aumentar o quantum da
condenação”, escreveu Pupo em seu perfil no
Facebook.
Muito que bem, seguimos agora orando para
que os homens públicos voltem seus olhos e
ações ao cumprimento irrestrito de seu dever,
sejam eles vereadores, secretários, prefeitos,
governadores ou presidentes. Como diz
Berenice Du Lar, a sábia do Doca Vetorasso, fica
a dica, embora choro seja livre...
Feito os cumprimentos, é importante também
avisar aos leitores desta coluna que saio de
(micro) férias neste sábado (13) e retorno
dia 22 de janeiro, faça chuva ou faça escova.
Fiquem com meus colegas e amigos Maria
Elena ‘Bil’ Covre e Fabrício Carareto, e com as
espertíssimas Francela Pinheiro e Thaís Covre,
o ‘squad’ sempre ligado de #ConexãoCapivara.
#PartiuRelax...
Colaboraram com a coluna: Thais Covre e
Francela Pinheiro

