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Prefeito de Lagoa Santa corre o risco de ser

cassado

Leonardo Augusto

Publicação: 01/08/2013 06:00 Atualização: 01/08/2013 08:24

EM Digital |  EM Digital Web |  EM Impresso |  Clube A |  Assine Já |  Anuncie |  Cadastro

13°/ 26°

Belo Horizonte,

01/AGO/2013

ESPECIAIS Mineiros de Ouro Copa das Confederações Paul EM Minas Novo Mineirão Promessas dos Prefeitos [ + ]

ShareShareShareMore

MULTIMÍDIA

Gerais Política Economia Nacional Internacional Saúde Plena Educação Tecnologia Superesportes Divirta-se Mais Seções 

Anúncios Google

► Lagoa santa

► Prefeito

Search Here

https://www.google.com/adsense/support/bin/request.py?contact=abg_afc&url=http://www.em.com.br/app/noticia/politica/2013/08/01/interna_politica,430043/prefeito-de-lagoa-santa-corre-o-risco-de-ser-cassado.shtml&hl=pt&client=ca-pub-8965259536670465&rad0=Lagoa+santa&rad1=Prefeito
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8965259536670465&output=html&h=90&slotname=8754568801&w=200&lmt=1375419568&flash=11.8.800&url=http%3A%2F%2Fwww.em.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fpolitica%2F2013%2F08%2F01%2Finterna_politica%2C430043%2Fprefeito-de-lagoa-santa-corre-o-risco-de-ser-cassado.shtml&dt=1375408767369&bpp=9&bdt=3845&shv=r20130730&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1375408767430&frm=20&adk=2037168864&ga_vid=894299412.1365023659&ga_sid=1375408766&ga_hid=423972027&ga_fc=1&u_tz=-180&u_his=1&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=860&u_aw=1440&u_cd=32&u_nplug=34&u_nmime=150&dff=trebuchet%20ms&dfs=13&adx=1001&ady=13&biw=1423&bih=775&eid=86860101&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwbm2-1.task.com.br%2F%3F_task%3Dmail%26_action%3Dpreview%26_uid%3D26201%26_mbox%3DINBOX%26_framed%3D1%26_caps%3Dpdf%253D1%252Cflash%253D1%252Ctif%253D0&vis=1&fu=0&ifi=3&dtd=1051&xpc=hwN8VcT0Gf&p=http%3A//www.em.com.br&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=UTF8&height=90&width=200&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=200x90_0ads_al&rt=ChBR-xJyAAo0iwoquNLQAF1-EgtMYWdvYSBzYW50YRoI2isI7k0XseIgo5maxgIoAUijmZrGAlITCLKS8fHU3bgCFUuAMAodaQ0AsQ&hl=pt&kw0=Lagoa+santa&kw1=Prefeito&okw=Lagoa+santa
http://googleads.g.doubleclick.net/pagead/ads?client=ca-pub-8965259536670465&output=html&h=90&slotname=8754568801&w=200&lmt=1375419568&flash=11.8.800&url=http%3A%2F%2Fwww.em.com.br%2Fapp%2Fnoticia%2Fpolitica%2F2013%2F08%2F01%2Finterna_politica%2C430043%2Fprefeito-de-lagoa-santa-corre-o-risco-de-ser-cassado.shtml&dt=1375408767369&bpp=9&bdt=3845&shv=r20130730&cbv=r20130206&saldr=sa&correlator=1375408767430&frm=20&adk=2037168864&ga_vid=894299412.1365023659&ga_sid=1375408766&ga_hid=423972027&ga_fc=1&u_tz=-180&u_his=1&u_java=1&u_h=900&u_w=1440&u_ah=860&u_aw=1440&u_cd=32&u_nplug=34&u_nmime=150&dff=trebuchet%20ms&dfs=13&adx=1001&ady=13&biw=1423&bih=775&eid=86860101&oid=3&ref=http%3A%2F%2Fwbm2-1.task.com.br%2F%3F_task%3Dmail%26_action%3Dpreview%26_uid%3D26201%26_mbox%3DINBOX%26_framed%3D1%26_caps%3Dpdf%253D1%252Cflash%253D1%252Ctif%253D0&vis=1&fu=0&ifi=3&dtd=1051&xpc=hwN8VcT0Gf&p=http%3A//www.em.com.br&rl_rc=true&adsense_enabled=true&ad_type=text&ui=rc:0&oe=UTF8&height=90&width=200&format=fpkc_al_lp&kw_type=radlink&prev_fmts=200x90_0ads_al&rt=ChBR-xJyAAo0mgoquNLQAF1-EghQcmVmZWl0bxoInyimgZTgcesgo5maxgIoAUijmZrGAlITCLKS8fHU3bgCFUuAMAodaQ0AsQ&hl=pt&kw0=Lagoa+santa&kw1=Prefeito&okw=Prefeito
javascript:void(0);
javascript:void(0);


O plenário da Câmara vai decidir segunda-feira sobre perda do mandato

A Câmara Municipal de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, vai votar na segunda-

feira a perda do mandato do prefeito da cidade, Dr. Fernando (PSB), por suspeita de superfaturamento na

contratação de caminhões para coleta de lixo. A denúncia foi feita por um servidor público estadual,

Ricardo Vieira, candidato derrotado na disputa para vereador no município pelo PSOL, partido que

trabalhou para a eleição do prefeito. De acordo com a acusação, Dr. Fernando, ao assumir o mandato em

2013, teria aumentado, sem justificativa, o valor mensal pago pelos caminhões que transportam lixo na

cidade. Caso seja cassado, seu vice, Genesco Neto (PMDB), com quem está rompido, assumirá o governo.

Na cidade são fortes os rumores de que o peemedebista estaria pressionando vereadores pela derrubada

do prefeito.



Saiba mais...

 Ex-prefeito de Lagoa dos Patos e Pirapora é

condenado por improbidade administrativa

 Prefeito tenta extinguir 13º em Lagoa da

Prata, mas Câmara nega

 Prefeitura faz corte até no auxílio-moradia

em Santa Luzia

Uma comissão formada por três parlamentares investigou Dr. Fernando por cerca de dois meses. A

Empresa de Serviços de Contabilidade (Escal), com base em Sete Lagoas, Região Central do estado, foi

contratada pela Câmara para analisar documentos. Conforme a perita Patrícia Lavarini Calazans,

encarregada da consultoria, as alterações no contrato teriam ocorrido na administração anterior à do

atual prefeito.

O presidente da comissão da Câmara que

investigou o prefeito, Carlos Alberto Barbosa

(PP), não retornou contato feito pelo Estado de

Minas. O relator, Juninho de Pedro (DEM), disse

que não poderia falar sobre a investigação para

evitar “vício no processo”. Dos nove vereadores

de Lagoa Santa, apenas um é aliado ao prefeito.

Todos os três parlamentares da comissão de

investigação são rivais de Dr. Fernando. A

escolha do grupo foi por sorteio.

O prefeito passa por momento delicado em Lagoa Santa. Além do ex-aliado que apresentou a denúncia

sobre o contrato para transporte do lixo, e da Câmara hostil, Dr. Fernando entrou em atrito com seu vice,

que chegou a ocupar também posto no primeiro escalão do governo. Em comunicado à população de Lagoa

Santa em 28 de maio, Genesco informa ter pedido exoneração do cargo de secretário municipal de Bem-

Estar Social, pasta que acumulou desde a posse como vice-prefeito. Em meio a reclamações, sem citar

nomes, Genesco diz ter vindo “de uma escola política em que a palavra de um homem vale mais do que

qualquer assinatura em pedaço de papel”. Genesco é filho de Genesco Aparecido de Oliveira Júnior, que

governou Lagoa Santa por três vezes, e foi coordenador da campanha de Dr. Fernando. O vice também

não retornou contato feito pela reportagem.

Para o prefeito, a crise política pela qual passa ocorre pelo modo que governa. “A minha eleição é uma

quebra de paradigma em Lagoa Santa. Tenho formação socialista e agi de maneira democrática, em

desencontro a como se fazia política aqui, de maneira centralizadora e personalista”, argumenta. Ele
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afirma não ter medo de perder o mandato. “Isso retrocederia a política local”, afirma. Na sessão de

segunda haverá tempo para acusação e defesa. O voto dos vereadores será aberto. Se for cassado, Dr.

Fernando ainda poderá recorrer da decisão.
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