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Outra ação
preocupa
Tamoio

RIO (Sucursal) — O pro
curador da Fazenda Na
cional, Hermano Falconi, já 
pediu ao procurador da 
República, Carlos Rolember, 
a abertura de uma ação de 
nunciação de obra nova, 
remédio processual desti
nado a impedir a construção 
de dois imóveis ao lado do 
Parque Lage, área tombada 
pelos governos federal e es
tadual. As edificações foram 
autorizadas pelo prefeito do 
Rio.

A ação atende a parecer 
aprovado pelo ministro da 
Fazenda, Mário Simonsen, 
reco m en d an d o  m ed idas 
judiciais cabíveis para a 
preservação de uma pro
priedade federal ameaçada 
pelas obras da Construtora 
Coema, licenciadas ilegal
mente pelo prefeito Marcos 
Tamoio da Silva. Além do 
embargo das obras, já  con
cedido pelo juiz da 8.3 Vara 
Federal, Vítor Magalhães, 
em face da solicitação dos 
impetrantes da ação popular, 
o novo processo objetiva tam
bém a demolição das cons
truções ao lado do Parque.

A ação popular, subscrita 
inicialmente por dezenas de 
intelectuais e artistas, e a 
nunciação de obra nova, 
promovida pela União, vão 
correr paralelamente na Jus
tiça e terão a mesma senten
ça. A União participa da ação 
popular como “litis-consor- 
tis” , ou seja, subscreveu a 
ação i quando consultada 
pela 8.3 Vara Federal) por 
entender que a medida 
judicial atende a seus in
teresses.

O anúncio de uma nova 
ação judicial no caso das con
struções do Parque Lage 
agravou ainda mais a si
tuação do prefeito Tamoio da 
Silva. Observadores políticos 
cariocas não excluem a pos
sibilidade do prefeito soli
citar, em breve, uma licença 
à Câmara Municipal para 
viajar para o Exterior. Seria 
uma forma de esvaziar o 
questionamento que vem 
sofrendo em função da au
torização para as constru
ções ao lado do Parque Lage.

A licença não poderá, en
tretanto, ultrapassar 15 dias, 

c caso contrário o presidente 
' da C âm ara  M unicipal, 

vereador Romualdo Carras
co, deverá legalmente as
sumir o executivo municipal. 
Se a possível viagem ao Ex
terior durar menos de 15 
dias, o chefe de Gabinete da 
Prefeitura, César Seroa da 
Mota, assumirá o cargo. Se 

. confirmada a viagem do 
prefeito, será a segunda vez 

Tamoio se ausenta do


