Marinho (PSB), Pauléra (PP),
Anderson Branco (PR), Peixão
(PSB), Fabio Marcondes (PR),
Júnior (DEM) e Jean Dornelas
(PRB) votaram ontem (22), em
sessão extraordinária, contra o
reajuste de 2,95% nos salários
dos vereadores. O projeto, que
foi aprovado por 10 votos a 7,
eleva os vencimentos de R$ 5,7
mil para R$ 5,9 mil. Renato Pupo
(PSD), que foi favorável, criticou os
colegas. “Esse índice é a reposição
da inflação, não é aumento. Não é
fazendo demagogia que se mostra
a seriedade desta Casa”, afirmou. Já
Marcondes devolveu: “Na prática,
não vejo diferença entre aumento
e reposição. Por isso sou contra”.

VAI DEVOLVER
Marinho também usou a tribuna
para criticar o reajuste. “Precisamos
dar um exemplo para o Brasil neste
momento difícil. Todo mundo aqui
tem outro trabalho, não precisa
desse aumento”, afirmou. Marco
Rillo (PT) aproveitou a deixa para
cobrar dos vereadores contrários ao
aumento para que devolvessem o
dinheiro. Marinho topou o desafio.
“Todo mês vou devolver não só o
dinheiro do aumento, mas R$ 300”,
disse. Rillo afirmou que vai ficar de
olho. No mais, a Câmara aprovou
também reajuste de 3% nos salários
do prefeito Edinho, dos secretários
e dos servidores do Executivo e do
Legislativo. Propostas que corrigem
subsídios pagos a servidores,
referentes a vale-alimentação e
plano de saúde, também passaram
sem problemas.

ANÁLISE

Dossiê Pupo
O vereador Anderson Branco (PR) fez
uma devassa na vida parlamentar do colega Renato Pupo (PSD) e encaminhou ontem (22) à Corregedoria da Polícia Civil um
dossiê que contém absolutamente toda a
participação legislativa do colega entre fevereiro de 2013 a dezembro de 2017.
Está tudo ali, desde a presença de
Pupo nas sessões legislativas, participação em oitivas de CPIs e até reunião de
líderes. Com datas e horários respectivos.
São quase 500 ocorrências envolvendo
o nome de Pupo e mais de 400 páginas
enviadas à Corregedoria. Daria um belo
portifólio sobre sua atuação parlamentar
ao longo de cinco anos, a ser guardado

pelo vereador-delegado com carinho,
não fossem os motivos que levaram
Branco a fazer esse detalhamento todo.
O vereador do PR pediu à Corregedoria apuração de eventual incompatibilidade de jornada e atos administrativos viciados. De acordo com a denúncia,
a jornada de Pupo como responsável
pelo 3º DP é incompatível com sua atividade parlamentar. E o dossiê que ele
apresentou com todos os horários em
que o delegado estava na Câmara tem
o objetivo de provar isso. Aponta, por
exemplo, a participação efetiva dele
nas CPIs da Saúde (2013), da Assistência Social (2013/14), da Limpeza Urbana

“

Fabrício Carareto, Maria Elena Covre e Beck

Documento com mais de 400 páginas entregue à Corregedoria
questiona compatibilidade do horário do vereador-delegado

(2017) e do Auxílio Atleta (2017). Para
Branco, Pupo é “frequentador assíduo
das agendas legislativas, em horários
coincidentes com os desempenhados
como delegado de polícia, em clara incompatibilidade de horários que configuram acúmulo de função”.
A representação entregue à Corregedoria pede a apuração de responsabilidades por ilegalidade e inconstitucionalidade de percepção de vantagens
do cargo de delegado, já que ele recebe
salário como policial civil e vereador.

TESTE DE FIDELIDADE

As manifestações públicas do
presidente Michel Temer (MDB)
de que ele deseja tentar nas
urnas a sua reeleição são o
que se pode chamar de balde
de água fria no entusiasmo
que o prefeito Edinho Araújo
(MDB) vinha demonstrando
com relação à candidatura
presidencial de Geraldo Alckmin
(PSDB). Em novembro, o prefeito
surpreendeu até os tucanos ao
fazer declarações ao governador
durante evento na cidade. “É
dessa experiência que o Brasil
precisa”, bradou Edinho. Pois
agora, ele mostra que, apesar das
paixões políticas surpreendentes,
é um homem fiel. Em entrevista à
rádio CBN na manhã desta quinta,
22, garantiu que segue firme e
forte com Temer na alegria e na
tristeza.

Pede ainda que seja informada a jornada de Pupo enquanto delegado e que,
caso seja configurada a ilegalidade, que
sejam devolvidos os vencimentos recebidos como parlamentar e delegado.
Sobrou até para as faculdades onde o
vereador do PSD leciona: Branco solicitou também a compatibilidade dos horários dele na Unirp e na Unip.
À Coluna, Pupo disse que sua atuação como delegado e vereador é amparada por lei e que tem autorização
para acumular os dois cargos. Afirmou

ainda que não vai ficar rebatendo ponto
a ponto para não alimentar o assunto. E
concluiu dizendo que a produtividade
do 3º DP aumentou muito depois que
ele assumiu. “Não existe milagre, ninguém aumenta a produtividade sem
trabalhar. Os números da delegacia respondem por mim”, afirmou.
A palavra final deste embate político – que também rendeu uma Comissão Processante contra Pupo na Câmara – caberá, agora, à Corregedoria da
Polícia Civil.

Arquivo DHOJE

ZONA
ELEITORAL
Beck
por

Como não amar a Internet?
Olar, brazeeel! É claro que a discussão, ops, o bateboca entre os ministros Luiz Roberto Barroso e Gilmar
Mendes (a.k.a. “Boca de Bagre”) atualizaram com
sucesso as definições de barraco. Berenice Du Lar
está na ‘chón’.
Pra você que acaba de acordar do berço esplêndido,
só tenho uma coisa a dizer: joga “Barroso X Mendes”
no Google e veja o que aparece, porque hoje a
coluna é todinha dos memes derivados da polêmica
envolvendo os dois magistrados.

ESCOLA SEM PARTIDO
O vereador Jean Dornelas (PRB)
disse ontem (22) que havia 80%
de chances de o veto de Edinho
ao projeto do Escola Sem Partido
entrar na pauta da sessão da
próxima terça-feira (27). Autor da
proposta, ele afirmou que a inclusão
dependeria de ele conseguir o
quórum necessário para derrubar o
veto do prefeito – ou seja, 9 votos.
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TURMA DO CONTRA

São José do Rio Preto, sexta-feira
23 de março de 2018

POLÍTICA

NA JUSTIÇA... A Emurb acionou a Justiça para obrigar a empresa Innovare a devolver R$
42.172,00 aos cofres públicos. A ação foi protocolada nesta quinta-feira, dia 22. A ofensiva judicial
já tinha sido anunciada pelo secretário da Fazenda, Angelo Bevilacqua (foto), que também vinha
conduzindo a Empresa Municipal de Urbanismo desde que estourou o escândalo da Área Azul Digital.
Isto porque os donos da empresa - Wagner Costa e a mulher dele, Roberta Ferreira Nunes Costa – não
respeitaram o tempo dado pelo jurídico da Emurb para efetuar o depósito. A Innovare era a empresa
contratada para desenvolver e gerenciar o sistema digital de área azul no município. Mas o contrato
foi rompido depois de comprovada uma série de irregularidades no processo licitatório, que iam de
jogo de cartas marcadas, passando por informações privilegiadas a fraudes documentais. Uma vez
comprovada a má-fé, a empresa, de acordo com a lei de licitações, fica obrigada a devolver o dinheiro
que já tinha recebido pelo serviço e também sujeita a multa. De acordo com a ação, a Emurb requer R$
26.360,00, que corresponde ao que já tinha sido repassado ao empresário pelo aplicativo desenvolvido,
bem como o pagamento de 20% do valor contratual, o que significa mais R$ 15.816,00. De acordo com
a ação, “a requerente tentou de todas as formas o ressarcimento dos valores pagos à requerida, porém,
até a presente data, todas as suas tentativas foram infrutíferas.”

1 - E começamos com esta maravilhosa camiseta toda
fraseada com os melhores momentos da discussão.

2 - Na sequência, temos Tia Dircinha, toda
paramentada com seu bom champã, acompanhando
o dia épico no STF.
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CASAMENTO FORÇADO

Enquanto não consegue uma
brecha para sair com segurança
do PRB, o vereador Jean Dornelas
segue recebendo convites de
outros partidos. Primeiro foi o PP
de Paulo Pauléra e do deputado
federal de Fernandópolis
Fausto Pinatto a oferecer-lhe
abrigo. Agora, foi a vez de Sinval
Malheiros, também deputado
federal, de Catanduva, a se
interessar e mandar uma proposta
em nome do Podemos. Mas o
problema de Dornelas vai muito
além dos peerrebistas que lhe
negam liberdade. Ainda que a
sigla assine sua carta de alforria,
seu suplente, o ex-vereador Dinho
Alahmar (MDB), poderia pedir
o cargo em nome da fidelidade
partidária.

SEGUE A CARAVANA

Não, Lula não vai passar a Páscoa na
cadeia. Esta era uma possibilidade
que já vinha sendo discutida dentro
do próprio PT. Ontem, porém, o STF
decidiu adiar para o próximo dia 4 de
abril o julgamento do habeas corpus
pedido pela defesa do ex-presidente.
Mas, de quebra, garantiu que até lá
a prisão dele fica impedida. É que
no dia 26, segunda-feira, o TRF-4
julga os recursos da sentença que
condenou o petista a 12 anos e 1
mês de cadeia no caso do tríplex
do Guarujá. Com a condenação em
segunda instância, Lula poderia
ter a prisão decretada. Agora, a
possibilidade fica suspensa até que
o STF dê o veredito sobre o mérito
do habeas corpus. Até lá, segue a
caravana.

3 - Na foto abaixo, uma tentiva barraqueira de ilustrar
a polêmica sessão...

RUMO AO ARQUIVAMENTO Ainda que o pepista Paulo Pauléra (foto) insista em manter o
polêmico projeto de lei que flexibiliza o horário de funcionamento das atividades comerciais, industriais
e de prestação de serviços em Rio Preto, tudo indica que a proposta caminha muito rapidamente para o
arquivamento, cenário considerado ideal pela maioria dos vereadores da Câmara. Isto porque dois dos três
parlamentares que integram a Comissão de Constituição e Justiça da Casa – Jorge Menezes (PTB) e Fábio
Marcondes (PR), que a preside, – já declararam que vão seguir parecer da diretoria jurídica do Legislativo e
acenar pela ilegalidade da proposta. Renato Pupo (PSD) também deve seguir neste sentido, embora tenha
afirmado à coluna que só vai dar sua posição final depois de ver as justificativas dos advogados da Câmara.
“Normalmente eu sigo parecer da diretoria jurídica da Casa, até porque ela é composta por profissionais
competentes, mas eu quero ver esse parecer antes. Não posso falar sem ver. Mas normalmente eu sigo o
que a diretoria diz”, disse Pupo. Sendo assim, caso o delegado confirme a mesma posição que os outros
dois colegas, que desde o inicios se posicionaram contrários ao projeto de lei, o mesmo é automaticamente
arquivado. Se este posicionamento não for unânime entre os três, o parecer do jurídico vai para votação
em Plenário. Além do parecer negativo, pelo menos nove vereadores, dos 17, já se colocaram contrários ao
projeto da forma como foi apresentado. Como a coluna havia adiantado na semana passada, Pauléra está
cada vez mais sozinho nesta cruzada dentro do Legislativo.

CAPIVARAS PENSANTES

Beto Braga
Barroso para Presidente.
O único que enfrenta aquela pessoa

4 – E pra finalizar, um dos milhares de pedidos que
infestaram a internet logo após o bate-boca: todo
mundo quer saber brigar como Barroso, que não
perdeu a compostura nem a elegância.

POSTADO NO

horrível(uma mistura do mal com o
atraso e pitadas de psicopatia).

Colaborou com a coluna: Marina Lacerda

