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‘Pediu para eu
F

ilho adotivo da deputada federal
Flordelis (PSD), Lucas Cezar dos
Santos de Souza disse, em depoimento on-line ao Conselho de Ética e
Decoro da Câmara dos Deputados, em
Brasília, ontem, que a mãe tentou persuadi-lo a assumir a autoria do assassinato do pastor Anderson do Carmo,
marido dela. Lucas está preso no Presídio Tiago Teles, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio.
Segundo Lucas, Flordelis enviava
cartas para ele frequentemente e pediu
que assumisse o crime,senão ela e seu filho biológico, Flávio dos Santos Rodrigues, seriam prejudicados. De acordo
com a polícia, Flávio seria o responsável
direto pelo assassinato do pastor.
“Isso veio em uma carta através dos
advogados do Flávio. Cheguei no presídio dias depois dele. Ficamos na mesma cela. Minha mãe mandava cartas
com frequência para mim. Em uma
delas, ela pediu
para eu assumir
a autoria do crime. Do contrá‘ELA PEDIU
rio, ela e o Flávio
PARA EU
poderiam ser
prejudicados.
FAZER ISSO,
Ela pediu para
eu fazer isso, faFALANDO QUE
lando que não
NÃO IRIA ME
iria me abandonar e me daria
ABANDONAR
toda a assistênE DARIA TODA
cia”, contou.
Lucas ainASSISTÊNCIA’
da afirmou que
outra filha adotiva de Flordelis,
Marzy Teixeira da Silva, planejou o crime,a mando da mãe.“Quem entrou em
contato comigo pela primeira vez foi a
Marzy, em janeiro de 2019. Ela me ofereceu dinheiro. Falou que o Anderson
estava atrapalhando a vida dela, atrapalhando a vida da minha mãe e que ninguém na casa estava suportando mais
ele e perguntou se eu não dava um fim
nele. Na época, eu estava no tráfico de
drogas. Ela me ofereceu R$ 10 mil e alguns relógios. E me mandou uns prints
(cópias) de conversas dela com minha
mãe”, relatou Lucas.
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Filho adotivo de
Flordelis, Lucas Cezar
prestou depoimento
on-line a deputados

ASSUMIR’
LUCIANO BELFORD

Arma do crime
custou R$ 8,5 mil
No depoimento, Lucas disse que,
em um dos prints, Flordelis pede
a Marzy que o convença a cometer o crime. “Para eu simular um
assalto e matar ele. Que ela não
estava mais suportando ele, que
ele estava atrapalhando ela.” Ao
ser questionado pelo relator Alexandre Leite (DEM-SP), afirmou
que Marzy não tinha nenhuma
fonte de renda que assegurasse o
pagamento do valor combinado.
Lucas ainda confirmou ter intermediado a compra da arma utilizada no assassinato e que Flávio
tinha pago R$ 8,5 mil por ela, com
o dinheiro de Flordelis.
L

Acusada nega
falsificação

Lucas(detalhe)dissequeFlordelisqueriaqueeleassumisseautoriadamortedepastor

L Andrea Santos Maia, esposa do policial Marcos Siqueira,voltou a negar,
em depoimento ao Conselho de Ética
e Decoro da Câmara dos Deputados,
em Brasília, ontem, que tivesse levado a carta, supostamente escrita por
Flordelis, para que Lucas Cezar dos
Santos de Souza copiasse confessando o crime. Ela está presa e é acusada de fraudar carta em que o filho de
Flordelis confessa a morte do pastor.
Aos parlamentares,Andrea disse que
era líder comunitária de famílias de
internos e prestava serviço voluntário de visitas no presídio,até porque o
marido dela também está preso.

