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Afastado pela Câmara,
Márcio Cabeça não assume
Mesmo conseguindo derrubar decisão judicial, vice-prefeito não tem aval do Legislativo
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Somos quem podemos ser

A partir de agora, a questão ‘como você se chama’ feita a uma criança
adotada em solo paulista ganha novos contornos – ‘como todos me chamam’ passa a ser o mais correto a se dizer. O governador Márcio França
(PSB) sancionou ontem a lei estadual que prevê a utilização do chamado
‘nome afetivo’ – aquele que os responsáveis legais pretendem tornar
definitivo quando das alterações da certidão de nascimento do menor –
em unidades escolares, de saúde ou de cultura, sejam públicos ou privados. A medida surgiu a partir de um projeto de lei (PL) aprovado na Assembleia Legislativa, em junho, do deputado estadual Caio França
(PSB). Na elaboração da proposta, ele consultou entidades que atuam
no segmento, como o GAALA (Grupo de Apoio à Adoção Laço e Amor), de
Praia Grande. Com o pai à frente do Palácio dos Bandeirantes, o parlamentar era o nome certo para emplacar a matéria.
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Sem dúvidas

“O principal objetivo é garantir
que os adotados passem a usar o
novo nome nos equipamentos
públicos e privados desde o início
do processo (de adoção)”, explica
o deputado estadual. “Até então,
isso só ocorria após a destituição
do poder familiar, o que pode demorar até cinco anos. Criava um
grande constrangimento para a
criança”.

Dou o maior apoio

O deputado federal João Paulo Papa gravou um vídeo em apoio à précandidatura de Geraldo Alckmin
(PSDB) à Presidência da República
divulgado pelo PSDB paulista nas
redes sociais. Na peça, o parlamentar elenca uma série de razões para
apontar o ex-governador como a
melhor opção para governar o País.

Credenciais

“Fui prefeito por oito anos (de Santos,entre 2005 e 2012) e pudeacompanhar sua dedicação, seu compromisso com o desenvolvimento”,
elogia o tucano. “Ele tem experiência comprovada, equilíbrio e capacidade de diálogo. Por isso é o mais
preparado”.

O mar está pra peixe

O deputado federal Marcelo Squassoni(PRB) vem colocando a Secretaria de Patrimônio da União (SPU) e
a Prefeitura de Santos para dialogar sobre o impasse da Rua do Peixe. Os permissionários têm até outubro para deixar o local, por ordem judicial. A iniciativa parece ter
dado certo.

Ligando os pontos

O superintendente da SPU em
São Paulo, Robson Tuma, já assinou a posse provisória do Terminal Pesqueiro – para onde os comerciantes deverão ser transferidos – em favor da Administração
Municipal. Agora, o parlamentar
articula com o titular da secretaria em Brasília, Sidrack Correia
Neto, o encaminhamento da cessão definitiva, o que deve ocorrer
nos próximos dias.

“

O imbróglio jurídico relacionado ao comando da Prefeitura
de Mongaguá parece não ter
fim. O atual responsável pela
Administração Municipal, Rodrigo Cardoso Biagioni, o Rodrigo Casa Branca (PSDB),
não deixará a função, sob a
alegação que está amparado
por um ato do Legislativo.
Ele está à frente do Executivo desde 14 de maio, por causa
do afastamento do prefeito Artur Parada Prócida (PSDB) e
do vice, Márcio Cabeça (sem
partido), devido à Operação
Prato Feito, da Polícia Federal,
que apura fraudes no fornecimento de merenda, materiais e
uniformes escolares.
Para Casa Branca, os poderes são independentes e a Justiça não pode interferir em assuntos do Legislativo. Na última segunda-feira, o presidente
interino da Câmara, Carlos Silva Santos Neto, o Carlão da
Imobiliária (PDT), enviou ofício à Justiça Eleitoral reforçando a posição da Casa, com base
no Regimento Interno.
Na segunda-feira, o vice tentou retornar ao cargo e assumir
o comando da Cidade, mas foi
impedido por Casa Branca,
mesmo com uma liminar concedida na última sexta-feira pelo ministro Gilmar Mendes, do

PONTO E CONTRAPONTO

Cabeça cita erros nas medidas tomadas pela Câmara e intenção política

Supremo Tribunal Federal
(STF).
Desde 9 de maio, Cabeça estavaafastado das atividades públicas por conta da suspeita do
envolvimento dele em fraudes
em licitações e da possibilidade de destruir provas relacionadas à Operação Prato Feito.
ENTENDA O CASO

O Diário Oficial do Município
de ontem publicou a decisão da
Câmara, dos dias 27 e 29 de
maio, para Cabeça ser afastado
do cargo. Foi o resultado de
quatro comissões processantes
abertas pelos vereadores para

avaliar as denúncias protocoladas contra Cabeça e Prócida
com base nas constatações iniciais da Operação Prato Feito.
O tucano está detido preventivamente na Penitenciária de
Tremembé pelos crimes de lavagem de dinheiro e corrupção
passiva, pois a PF encontraram
na casa dele R$ 5,3 milhões em
dinheiro vivo.
Os vereadores têm o poder
decassá-los. Se forem inocentados, eles apenas poderiam retornar aos cargos após a conclusão dos trabalhos, o que deve
ocorrer até meados do próximo mês.

Em entrevista concedida
segunda-feira para A Tribuna, o vice-prefeito afirmou que as medidas tomadas pela Câmara estão “repleta de erros” e que isso é
fruto da “ganância pelo poder”. O objetivo, segundo
ele, era forçar novas eleições na Cidade.
“Existem quatro denúncias com a intenção de cassar a chapa, mas isso só
acontece no período eleitoral, o que não é o caso. Não é
possível juntar as coisas. Estamos trabalhando com os
advogados para comprovar
esses erros”, disse.
O vereador Alex Marcelo
dos Santos, o Professor
Alex (PSB), preside uma
das comissões processantes do Legislativo que avalia a cassação de Cabeça e
Prócida. “O vice-prefeito
não retornou ao cargo, porque foi afastado pela Câmara. Tanto ele, como o prefeito, foram notificados sobre
isso”, assegurou.
Ele ressaltou que todo o
trabalho de apuração feito
pelos integrantes da Casa
está ocorrendo com lisura e
transparência. “Estão querendo plantar mais uma
mentira para enganar a população”, lamentou.

PRTB prega mudanças no Estado
Quatro rodas

A vereadora Telma de Souza
(PT – ma foto) passou boa parte da
tarde de ontem na Rodoviária de
Santos. Não que tivesse perdido
um ônibus ou cotando preços de
viagens – a petista foi coletar assinaturas para um abaixo-assinado
que pretende encaminhar à Prefeitura de Santos.

De cima para baixo

A parlamentar continua na luta
para que o Município adote a gratuidade no transporte municipal
para passageiros com mais de 60
anos – hoje, o benefício é concedido a partir dos 65 anos. “É um direito assegurado pelo Estatuto do
Idoso, que indica 60 anos como
terceira idade”, defende. “O transporte intermunicipal e o VLT (Veículo Leve sobre Trilhos) já adotam
essa faixa etária”.

Verde que te quer ver

O Governo do Estado entrega hoje,
às 10 horas, o Parque Linear Pinheiro do Miranda em Cubatão. O
equipamento, de 7,2 mil metros
quadrados, fica no trecho de preservação das casas que não foram
removidas no projeto do Programa de Recuperação Socioambiental da Serra do Mar.

Roupa nova

No evento, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano (CDHU), Humberto Schmidt, anunciará o edital de
licitação para a revitalização do
Conjunto Habitacional Vila Harmonia (Bolsão 7), no núcleo do Jardim
Nova República.

Paraquê?Paranãose
julgarmaisnadano
plenário?Hojeanossa
produçãonoplenáriojáépífia”

Marco Aurélio Mello, ministro do STF (Supremo Tribunal Federal),
sobre a proposta do presidenciável Jair Bolsonaro (PSL) de aumentar
de 11 para 21 o número de membros da Suprema Corte.
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Pré-candidato do PRTB (Partido Renovador Trabalhista Brasileiro) ao Governo do Estado,
Rodrigo Tavares, 37 anos, não
é um rosto conhecido como o
do ex-prefeito da Capital João
Doria, seu adversário no pleito
pelo PSDB – e quer usar o fato
a seu favor. “A população exige
mudanças. Mas não dá para
esperar resultados diferentes
vindos das mesmas pessoas
que hoje estão aí”.
O advogado atuava na Secretaria do Trabalho de Guarulhos até ser escolhido pelo cacique de seu partido, o presidenciável Levy Fidélix, para encarar a missão de disputar o Palácio dos Bandeirantes logo em
sua primeira eleição. “Antes de
mais nada será uma candidatura muito corajosa, dado o desgaste da política em geral”, diz.
“Mas coloco meu nome como
um potencial de renovação”.
O PRTB se encaixa no perfil
de uma sigla conservadora,
mas Tavares não acha que essa
característica garanta vantagem sobre os adversários em
um momento em que Jair Bol-

SOZINHO

ALEXSANDER FERRAZ

“Não vamos nos coligar com outros partidos. O PRTB entende
que, para conseguir a renovação, não pode estar atrelado a
siglas que estejam condicionados a velhas práticas”
Rodrigo Tavares
pré-candidato do PRTB ao Governo de São Paulo

QUEM É
Servidor público em Guarulhos,
Rodrigo Tavares é presidente do
PRTB local e atuou nas
secretarias de Saúde, de Governo,
de Cultura, de Assistência Social e
de Assuntos Jurídicos do
Município, além da Fazenda
Pública do Estado (Procuradoria
Fiscal). O advogado tem
especialização em direito público,
administrativo e eleitoral.

sonaro (PSL) desponta como
um dos favoritos nas pesquisas para presidente.
“Percebo que as candidaturas jovens têm um maior apelo, independentemente de
ser de direita ou esquerda”,
diz o trabalhista, que ontem
visitou A Tribuna. “As pessoas estão cansadas daqueles
que já tiveram oportunidade
e não corresponderam”.
O advogado diz estar confiante com os 2% de intenções de votos obtidos na última pesquisa Ibope. “O Márcio França (PSB), que hoje é
governador, surge com 5%.
Até brincamos que, pela margem de erro (3 pontos percentuais para mais ou para menos), estamos empatados”.
Ele acredita que é cedo para enxergar definições. “O Doria ainda pode ser um player
na disputa federal (no lugar
do ex-governador Geraldo Alckmin, do PSDB), algo que
não está descartado. Isso pode movimentar todas as peças no plano estadual”.
O pré-candidato do PRTB
consideraqueoeleitoradopaulista não deseja uma ruptura
comomodeloatual,masavanços. “Minha principal bandeira é a eficiência administrativa
aliadaà tecnologia”. Eleaposta
emváriosprojetosnoqualaplicativos despontem como elo
entrooEstadoeocidadão.
“Numa analogia com a Copa,oGoverno vem empatando
em zero a zero na divisão entre
investimentos e dívidas. “Temosqueganharessejogo”.

