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Presidente da Câmara confirma a realização de
 concurso neste domingo
10 de junho de 2016

A Câmara de Suzano confirmou na tarde de ontem, dia 9, que realizará o concurso
 público neste domingo, dia 12. Ao todo, mais de cinco mil pessoas concorrerão as
 17 vagas abertas para o Legislativo suzanense. A confirmação é uma resposta da
 direção da Casa de Leis às duvidas que surgiram em razão de um questionamento
 do Ministério Público. Segundo explicou o presidente da Casa de Leis, Denis
 Claudio da Silva (DEM), o filho do Pedrinho do Mercado, o Ministério Público (MP)
 recebeu uma denúncia sobre uma suposta fraude no processo licitatório da
 empresa para a realização do concurso e o promotor de Justiça Flávio Leão de
 Carvalho sugeriu, então, o cancelamento da prova.
No entanto, após receber a notificação, o presidente da Câmara enviou à

 Promotoria o Diretor Jurídico e o Secretário Geral da Casa para tratarem sobre o
 assunto. “Eles demonstraram ao promotor que a Câmara já havia notificado a
 empresa para devolver o valor excedente do permitido para uma carta convite”,
 esclareceu o democrata.
O presidente ressalta que a denúncia é politiqueira e tem como objetivo prejudicar

 as mais de cinco mil pessoas que se inscreveram para a prova. “Não tenho a
 menor dúvida que é uma denúncia politiqueira, sem nenhum fundamento legal.
 Quem fez isso quer prejudicar todas as pessoas que se inscreveram e estudaram
 para a prova”, argumentou.
Para comprovar isso, o presidente demonstrou um despacho do Tribunal de Contas

 do Estado de São Paulo (TCE-SP) que ao receber a mesma denúncia decidiu pelo
 arquivamento da mesma. O documento assinado pelo conselheiro Antonio Roque
 Citadini esclarece que “Nestes termos, adstrito aos pontos impugnados, considero
 ausente pressupostos processuais de relevância para deferimento do pleito, razão
 pela qual determino o arquivamento do processo, com fundamento no parágrafo
 1º., do artigo 220, do Regimento Interno”. O despacho é do dia 2 de junho. “O
 Tribunal de Contas arquivou a denúncia. Isso porque, todo o nosso processo está
 sendo realizado, desde o primeiro momento, e assim continuará até o
 encerramento de todas as etapas, com total transparência e sempre dentro da
 legalidade”, comentou.
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