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A Justiça indeferiu o registro de candidatura

de Evando Magal e de seu vice,

Marquinhos do Privé.

sexta-feira, 3 de agosto de 2012

Ficha Limpa barra candidatura de Evando Magal em
Caldas Novas

Luciano Beregeno
da Redação

O candidato a prefeito de Caldas Novas
pela Coligação O Futuro é Agora,
deputado estadual Evando Magal e seu
vice, Marco Aurélio de Sene Palmerston
Xavier, tiveram negados os registros de
suas candidaturas na Justiça Eleitoral. A
decisão foi publicada na tarde desta
quinta-feira, 2, e atende ao pedido de
impugnação eleitoral apresentado pela
Coligação Caldas Novas Pode Mais, do
candidato Evando da Cruz. A decisão tira
Magal da condição confortável como
principal candidato na disputa pela
prefeitura este ano.

Magal teve o registro negado por não poder ser considerado Ficha Limpa. Najustificativa
de sua decisão, a juíza Fabíola Fernanda Feitosa de Medeiros Pitangui, da 7ª Zona
Eleitoral, apontou os 22 processos aos quais responde Evando Magal na Justiça, como
prova de que o candidato "não possui idoneidade moral para o exercício da função
pública", esclarece a sentença. Dentre os processos elencados pela magistrada, estão
nove Execuções Fiscais, três Ações de Improbidade e quatro Ações Cíveis Públicas por Ato
de Improbidade Administrativa.

A juíza vai ainda mais fundo. Para ela, "não é razoável, que um detentor de mandato
eletivo, tal como o Impugnado [Evando Magal], apresente reiterados atos desvirtuados
dos princípios gerais da administração pública, previstos no caput do art. 37 da CF/88,
quais sejam legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, além de
probidade administrativa, e ainda continue a disputar eleições incólume, como se estivesse
acima do bem e do mal". E continua: "Aliás, ignorar os fatos da vida pregressa, seria em
verdade ignorar a busca do melhor para a Administração, ou melhor, para a Finalidade
Pública".

Apesar do indeferimento do registro, Magal poderá continuar sua campanha eleitoral
enquanto a sentença não transitar em julgado, ou seja, for definitiva. Caso venha a se
eleger e não consiga reverter a decisão da Justiça Eleitoral em Caldas Novas, Evando
Magal pode nem tomar posse. Ou então, ser cassado, caso já esteja empossado como
prefeito.

O advogado Laudo Natel Matheus, propositor da Ação de Impugnação que indeferiu o
registro de candidatura de Magal e seu vice, preferiu não se manifestar. Também a
assessoria de Evando da Cruz, até o momento, não publicou qualquer manifestação do
candidato.

Tensão

O dia começou tenso para o lado da campanha pepista. As primeiras notícias sobre o teor
da sentença começaram a circular pela manhã. O clima esquentou após uma reunião
acontecida nas dependências do Clube Privé, onde a substituição de Magal pelo vice,
chegou a ser discutida. Mas o bate-boca foi interrompido após uma conversa telefônica
entre a deputada federal Magda Mofatto (PTB) e o vereador Waldo Palmerston (PSDB).
Segundo uma fonte próxima aos dois, Magda teria se negado a apoiar a candidatura de
Marcos. O assunto voltaria à pauta mais tarde.
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Por volta das 21 horas de ontem, Evando Magal se reuniu com apoiadores de sua
candidatura e correligionários. Visivelmente abatido, convocou os companheiros para a
luta e disse que espera reverter a situação nos tribunais superiores. Em nota assinada pela
coordenação jurídica da campanha, foi confirmada a intensão de recorrer da impugnação.

A decisão da Justiça Eleitoral caiu como bomba no seio da Coligação Caldas Novas, o
Futuro é Agora. Logo após a reunião da noite, a assessoria do candidato tentava minimizar
os danos da impugnação sofrida, hora citando trechos do discurso do candidato
impugnado, hora atacando o PT e, por vezes, repostando vídeos de sessões da Câmara de
Vereadores onde aparecem os vereadores André Rocha e Evando da Cruz, durante a
apresentação das denúncias de compra de voto para a eleição da mesa. Ainda assim, o
desânimo e a frustração eram marca de alguns membros da campanha.

Também no Facebook, os assessores que manipulam o perfil do candidato tentavam
imprimir ares de normalidade à situação. Mas ao contrário do que comumente se nota

entre os apoiadores da campanha, poucos foram os que arriscaram curtir ou compartilhar

as postagens.

Leia também:

1) Magal segue na luta pela pré-candidatura

2) Magal: pré-candidatura sobe no telhado
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Evangélicos divulgam nota de repúdio contra indicação na CDH
Pastor, cantor e empresário: deputado vê crescerem pressões contra sua indicação na CDH
Aliança evangélica critica caminhos que levara...

Quadrilha de Cachoeira perde mais de R$ 100 milhões em bens adquiridos com o crime
Justiça esclarece sentença, estipula multa e decreta perdimento de bens dos sentenciados e em nome de
“laranjas” MPF/GO O cálculo dos pre...

Ministério Público participa de lançamento de ações inclusivas para catadores do DF
Cerca de 500 catadores participaram do encontro que selou parcerias para melhorar as condições de
trabalho da categoria MPDFT O titular da ...

Papa e ex-papa se encontram pela primeira vez em 600 anos
Reuters Por Philip Pullella CASTELGANDOLFO, Itália, 23 Mar (Reuters) - Um papa e um ex-papa se

Eis nossa alma...

Oração do Jornalista

Pelo pecado que nós jornalistas pecamos diante de Ti,

sob pressão ou de própria vontade

Pela verdade que deformamos diante de Ti,

Pela dureza do coração

Pela venalidade do espírito

Pelo pecado que pecamos diante de Ti ao pré-julgar

e pelo pecado que pecamos diante de Ti no exercício do

poder

Pelos preconceitos que alimentamos

Pelos ódios que nutrimos

Pelas reputações que maculamos

Pelos nomes que profanamos

Pelas culpas que presumimos

Pelos lados que tomamos,

Pelos lados que não mostramos

Pelas verdades que deformamos diante de Ti

exageramos diante de Ti, amoldamos diante de Ti

alcovitamos diante de Ti

consertamos diante de Ti

Em função de nada mais do que um prazo de fechamento

ou de uma manchete

ou simplesmente por interesse próprio

Por tudo isto,

Desculpai-nos, perdoai-nos, expiai-nos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao deixar a ética de lado

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

conscientemente ou por descuido

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

através de discursos capciosos

por desprezo e esperteza

Pelo preconceito do olhar estreito, pela visão arrogante,

preparando ciladas, espalhando boatos

Pelo pecado de prestar favores, de manter segredos para

proteger os poderosos,

e pelo pecado de causar a morte, ao revelar segredos

que poderiam identificar alvos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao preferir uma única imagem a mil palavras

E pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao festejar os erros daqueles que escolhemos para

vilipendiar

e ao esconder os males daqueles com quem nos

identificamos

Pelo pecado que pecamos diante de Ti

ao garimpar sofrimentos para vendê-los

Pela privacidade que desrespeitamos

Pelos enlutados que exploramos

Pelos bons nomes que arruinamos

E pelos bons trabalhos que ignoramos

Por tudo isto,

Desculpai-nos, perdoai-nos, expiai-nos.

BRADLEY BURSTON - Haaretz 29/09/2006,no Yom
Kipur (Dia do Perdão)
- traduzido por MOISÉS STORCH para o PAZ
AGORA/BR e o Observatório da Imprensa -
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encontraram pela primeira vez em ao menos 6...

Vice-governador e ex-presidente da Câmara de Bela Vista têm bens bloqueados
Liminar deferida em ação proposta pelo MP determina o bloqueio provisório dos bens do ex-presidente da
Câmara Municipal de Bela Vista, Eliéz...

TJGO cassa sentença de improbidade administrativa contra Iris Rezende
A 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO) cassou sentença que condenava o
ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende Mach...

Caso é um “grande mal-entendido”, diz Feliciano
Deputado espera julgamento do Supremo Tribunal Federal sobre a acusação de estelionato. Ele
alega que faltou a evento no Sul por estar doen...

MP propõe cautelar para desligar radares da GO-060
O promotor de Justiça Carlos Alberto Fonseca protocolou ação cautelar contra o Estado e o presidente da
Agência Goiana de Transportes e Obra...

Conclave começa na terça-feira, 12
Novo Papa vai assumir as rédeas de uma Igreja atormentada por “individualismos” e “pecados "
da Redação Os 115 cardeais eleito...

Vaticano inicia preparação do Conclave de Roma
da Redação O Vaticano anunciou ontem, 1º de março, a convocação geral dos cardeiais da Igreja Católica
para as reuniões que antecedem o Coc...
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