Então faça as seguintes perguntas com base no curriculum:
Qual a inscrição na OAB/GO, e as Ações como Advogado Autônomo ele postou no exercício
da advocacia?
Qual a inscrição no CRC/GO e a onde ele trabalho como Técnico em Contabilidade na área
pública e privada?
Ele é funcionário do BEG, em qual cargo constante na Carteira de Trabalho, e há quantos
anos está a disposição do Estado, em qual função comissionada?
Se ele acompanha o Governador nos compromissos em viagem no Interior nas agendas
com Prefeitos e Câmaras de Vereadores?
Se ele exerceu função de Contabilidade e Advocacia Setoriais na Secretarias no Governo de
Goiás?
Qual as atividades que ele pode descrever privativas ao Técnico de Contabilidade e do
Contador no serviço público, e se ele pode comprovar essa experiência por um lapso mínimo
de 10 anos?
Qual as atividades que ele exerceu na área do Direito Público nos órgãos da Administração
Pública Estadual Direta e Indireta, e se tais atividades constam no curriculum ora apresentado
na Comissão de Constituição e Justiça, cujo Deputado Relator considerou como atividades e
experiências profissionais comprovadas nos Cargos em Comissão nomeados nesse lapso
temporal?
Se ele tem processos de Improbidade Administrativa condenado em 1a Instância,
relacionada a uma Prefeita de Panamá, filiada ao PSDB que ganhou sem trabalhar, e se bens
ou dinheiro foram bloqueados pelo Juiz, e se o Ex Deputado Valim e a Cilene Guimarães, foram
condenados em conjunto com ele?
Qual as atividades são feitas por um Secretário de Articulação Política, no dia a dia, e um
Secretário ExtraOrdinário ou Assessor Especial do Governador, e se ele exerceu essas funções
ao longo de quantos anos? Esclarecer o lapso temporal em anos?
Cadê as Certidões Criminal Federal, Eleitoral e Cível que acompanha o curriculum dele,
comprovando a idoneidade moral dele?
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