
Rio das Ostras, 07 de outubro de 2020. 

Doutores Advogados, 

Venho por meio deste revogar todos os poderes que foram outorgados por mim 
às Vossas Senhorias em todos os processos, em especial, em relação à Ação de 
Impugnação, autos do processo 0600590-23.2020.6.19.0184. 

Isso porque quando fui procurado, na madrugada do dia 29 para o dia 30 de 
setembro, pela cúpula do governo municipal atual de Rio das Ostras, nas 
pessoas do próprio prefeito Marcelino Carlos Dias Borba, Marcus David Gomes 
Rezende e Elizabeth Bucker Veronese, dentre outros, inclusive advogados, me 
foi passado que o assunto da procuração se referiria a questionar a participação 
do PSDB politicamente ao lado do candidato a prefeito Dr. Fabio Simões e jamais 
em razão de acusações infundadas como foram veiculados pela mídia nos 
últimos dias, em especial a injusta desonra proferida contra o respeitável 
presidente do partido em Rio das Ostras, Sr. Aldem e ainda em desfavor do 
Candidato Dr. Fábio Simões e da Coligação Mais Amor Por Rio das Ostras. 

Esclareço que em momento algum me foi informado que o assunto em tela 
consistiria em questionar a validade de atos praticados pelo partido (PSDB) ao 
qual mesmo estando filiado, não participo, desde 2014, de suas atividades, não 
sou convencional, não tenho direito a voto e sequer participo dos atos 
partidários na qualidade de filiado. 

Só assinei a procuração em razão da forte pressão, ameaça e coação das pessoas 
que me procuraram em nome do governo que, se caso eu não assinasse, seria 
exonerado imediatamente do meu cargo comissionado, o que me deixou, como 
pai de familia, completamente desorientado e induzido ao erro por coação 
praticada em razão do erário. 

Ainda sem rumo, decidi por outorgar a referida procuração, que se destinava a 
outros fins, diversos do que foram utilizados, na manhã do dia 30, pois me 
recusei a fazer qualquer coisa na madrugada. 

Ressalto que, a partir desta data, não autorizo a utilização do meu nome, minha 
imagem e do assunto tratado coberto pelo manto do sigilo profissional entre 
cliente e advogado. 

Atenciosamente, 
' -- ~ Ro~tÂoAbri 
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