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Política 

Dudu aciona procuradoria da Câmara c
ontraMontezuma 
Dudu também vai acionar a Delegacia de Crimes Virtuais contra o secr
etário 
Fonte: Assessoria parlamentar | Editor: Paulo Pincel06/02/2018 16:55 

Dudu com o presidente da Câmara, Jeová AlencarFoto:Assessoria 

O vereador Edilberto Borges, o Dudu (PT), acionou a Procuradoria da Câmara 
Municipal de Teresina(CMT) solicitando providências cabíveis, no âmbito judici
al, sobre as declarações do secretário deeducação Kleber Montezuma acerca d
o trabalho e das decisões tomadas naquela casa. 

“Nós vereadores representamos o povo de Teresina, fomos eleitos através do v
oto e quando somosdesrespeitados, também está sendo desrespeitada a popul
ação. Não achamos correto que umsecretário, que é um cargo preenchido por i
ndicação, não é o povo que escolhe, vá à meios decomunicação reproduzir um 
discurso que ataca a imagem, o trabalho e as decisões desse poder”,afirmou D
udu. 

A medida jurídica foi tomada após o plenário rejeitar o requerimento do vereado
r, que solicitava apresença do Secretário na CMT para dá explicações acerca d
as declarações proferidas em queaponta a CMT como um “puxadinho” da Asse
mbleia Legislativa e faz até menção ao filme “OPoderoso Chefão”, um filme qu
e retrata a máfia italiana. Para Dudu, tal atitude humilha e denigre aimagem do
s vereadores de Teresina e precisa ser analisada. 

O vereador criticou a mensagem do prefeito Firmino Filho na abertura do ano le
gislativo de 2018,realizado no último dia 1 de fevereiro. “O prefeito Firmino veio
 aqui apresentar um discurso pífio,que não retrata o desastre que foi 2017 para 
a gestão do Prefeito, com apenas 39% deinvestimentos, enquanto em 2016 es
se valor chegou a 73% de investimentos com recursos próprios.Ao invés de ter 
humildade para reconhecer as dificuldades, o Prefeito preferiu atacar esse pod
er,insinuando interferências externas quando quem tentou interferir foi ele própr
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io. O prefeito Firminoainda não superou a eleição da Mesa Diretora e está dese
quilibrado”, pontou Dudu. 

Fake 

Dudu também informou que pretende acionar a Delegacia de Crimes Virtuais p
ara investigar adivulgação de supostas conversas, onde ele teria feito comentár
ios acerca da filha do senador CiroNogueira (PP). Segundo Dudu, essa é uma 
estratégia criada para tentar abalar a relação com ospartidos aliados da base d
o governo. 

“Nós vamos buscar descobrir quem espalhou esse boato para evitar que o ano
nimato se torne umestimulante às campanhas de difamação, especialmente ne
sse período eleitoral. Quem fez oucontinua a fazer isso está tentando atrapalha
r o caminho de desenvolvimento que o governadorWelington Dias e o senador 
Ciro vêm construindo no Piauí e nós não vamos aceitar atitudescovardes e inju
stas como essa”, finalizou. 
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Vereador Dudu solicita 
medidas judicias contra 

Secretário Kléber Montezuma 
Medida jurídica foi tomada após o plenário rejeitar o 

requerimento do vereador, que solicitava a presença do 

Secretário na CMT para dá explicações acerca das 

declarações proferidas 
06/02/2018 - Atualizado em: 06/02/2018, 17:10Publicado por: Nataniel Lima 

O vereador Dudu (PT) acionou a Procuradoria da Câmara Municipal de 
Teresina (CMT) solicitando providências cabíveis, no âmbito judicial, sobre as 
declarações do secretário de educação Kleber Montezuma acerca do trabalho 
e das decisões tomadas naquela casa. 

“Nós vereadores representamos o povo de Teresina, fomos eleitos através do 
voto e quando somos desrespeitados, também está sendo desrespeitada a 
população. Não achamos correto que um secretário, que é um cargo 
preenchido por indicação, não é o povo que escolhe, vá à meios de 
comunicação reproduzir um discurso que ataca a imagem, o trabalho e as 
decisões desse poder”, afirmou Dudu. 

 

A medida jurídica foi tomada após o plenário rejeitar o requerimento do 
vereador, que solicitava a presença do Secretário na CMT para dá explicações 
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acerca das declarações proferidas em que aponta a CMT como um 
“puxadinho” da Assembleia Legislativa e faz até menção ao filme “O Poderoso 
Chefão”, um filme que retrata a máfia italiana. Para Dudu, tal atitude humilha e 
denigre a imagem dos vereadores de Teresina e precisa ser analisada. 

O vereador criticou a mensagem do prefeito Firmino Filho na abertura do ano 
legislativo de 2018, realizado no último dia 1 de fevereiro. “O prefeito Firmino 
veio aqui apresentar um discurso pífio, que não retrata o desastre que foi 2017 
para a gestão do Prefeito, com apenas 39% de investimentos, enquanto em 
2016 esse valor chegou a 73% de investimentos com recursos próprios. Ao 
invés de ter humildade para reconhecer as dificuldades, o Prefeito preferiu 
atacar esse poder, insinuando interferências externas quando quem tentou 
interferir foi ele próprio. O prefeito Firmino ainda não superou a eleição da 
Mesa Diretora e está desequilibrado”, pontou Dudu. 

Fake News 
Dudu também informou que pretende acionar a Delegacia de Crimes Virtuais 
para investigar a divulgação de supostas conversas, onde ele teria feito 
comentários acerca da filha do senador Ciro Nogueira (PP). Segundo Dudu, 
essa é uma estratégia criada para tentar abalar a relação com os partidos 
aliados da base do governo. “Nós vamos buscar descobrir quem espalhou esse 
boato para evitar que o anonimato se torne um estimulante às campanhas de 
difamação, especialmente nesse período eleitoral. Quem fez ou continua a 
fazer isso está tentando atrapalhar o caminho de desenvolvimento que o 
governador Welington Dias e o senador Ciro vêm construindo no Piauí e nós 
não vamos aceitar atitudes covardes e injustas como essa”, finalizou. 
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Declaração de Kleber Montezuma causa 
discussão na Câmara Municipal 

 

Um requerimento que solicita que o secretário municipal de Educação, Kleber Montezuna,  
preste esclarecimentos sobre declarações e críticas que fez à Câmara de Teresina, gerou 
polêmica em sessão da Casa nesta terça-feira (6). Depois de muita discussão, o pedido foi 
rejeitado pela maioria dos vereadores, todos da base aliada da Prefeitura.  

A solicitação do vereador Edilberto Borges (PT) pedia que o secretário comparecesse à 
Câmara para se “retratar” quanto às afirmações que fez reafirmando as declarações do 
prefeito Firmino Filho (PSDB), de que a Câmara era um “puxadinho” da Assembleia 
Legislativa, além de outras críticas. Isso demonstra que ainda repercutem as afirmações 
do prefeito na semana passada contra o presidente da Alepi, Themístocles Filho (MDB). 

Antes mesmo da votação do requerimento, vereadores da base e de oposição debateram 
exaustivamente sobre a solicitação. O presidente Jeová Alencar (PSDB), que já é 
considerado de oposição, ficou do lado de Dudu ao afirmar que Kleber “faltou com respeito 
com a Câmara”, assim como fez Firmino.  

Dudu disse que era “inadmissível” que um secretário fizesse críticas tão fortes “denegrindo 
a imagem da Câmara”. A maior parte dos vereadores foi contra Dudu, como a vereadora 
Teresinha Medeiros (PSL).  

“É melhor deixar essa história para lá, porque já passou. É melhor que fique para trás. O 
mais sensato é fazer com que os trabalhos da Casa possam seguir, ficando nos trabalhos 
que temos que desempenhar aqui na Casa”, declarou Teresinha. 

Flash Lyza Freitas 
redacao@cidadeverde.com 
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ACUSAÇÕES 

DUDU E JEOVÁ COBRAM EXPLICAÇÕES DE 

KLEBER MONTEZUMA 
COM O APOIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, VEREADOR DO PT APRESENTOU 

REQUERIMENTO COBRANDO EXPLICAÇÕES DO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO 

06/02/2018 12:57 
   

A Câmara de Teresina retornou os trabalhos oficialmente na manhã desta terça-feira (06). O clima na 

Casa ainda é tenso depois das declarações dadas pelo prefeito Firmino Filho (PSDB) na solenidade 

de abertura do Ano Legislativo. Na ocasião, o tucano afirmou que a Câmara estaria virando um 

“puxadinho” da Assembleia Legislativa, se referindo à relação entre Jeová e o deputado 

Themístocles Filho (MDB). 

 

Kleber Montezuma irritou vereadores da 

oposição (Foto:JailsonSoares/PoliticaDinamica.com) 

As declarações do prefeito foram seguidas por secretários como Kleber Montezuma (Educação). O 

líder da oposição na Casa, vereador Dudu (PT), reagiu e apresentou um requerimento solicitando que 

o secretário apresente esclarecimentos sobre as acusações. O presidente da Câmara, Jeová Alencar 

(PSDB), apoiou a proposta de Dudu. 

O requerimento foi rejeitado. Dudu recebeu o apoio apenas dos vereadores Zé Nito (PMDB), Cida 

Santiago (PHS) e Deolindo (PT). Por ser presidente, Jeová não votou. “Ele (Kleber) faltou com 

respeito com a Câmara”, declarou. 

Dudu afirma que Kleber precisa se retratar pela forma com que falou sobre a Câmara. Segundo ele 

os vereadores foram desrespeitados. “Ele precisa entender que a Câmara tem vereadores livres. 

Nosso único patrão é o povo. O secretário precisa obedecer o prefeito que o colocou no cargo. Nós 

não precisamos. Só devemos explicações ao povo”, declarou. 

Na base do prefeito, os vereadores defenderam a necessidade de se passar uma borracha no episódio. 

“É melhor deixar essa história para lá, porque já passou. É melhor que fique para trás. O mais 

sensato é fazer com que os trabalhos da Casa possam seguir, ficando nos trabalhos que temos que 

desempenhar aqui na Casa”, declarou  a vereadora Teresinha Medeiros. 
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