
SEXTA-FEIRA
27 DE DEZEMBRO DE 2019

FUNDAÇÃO CULTURAL E ASSISTENCIAL FILADÉLFIA - CNPJ 00.431.327/0001-18
EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

O Presidente da Fundação Cultural e Assistencial Filadélfia, Neemias Miqueias Silva 
Soares, no uso de suas atribuições, com base nos artigos 25, alínea a); 26, alínea e), do 
Estatuto, convoca todos os membros em pleno gozo de seus direitos, à participarem da 
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA à realizar-se no dia 15 de Janeiro 2020, no salão Átrio 
Tostes, situado na Avenida Rondon Pacheco, 4094 - Bairro Cazeca, nesta cidade de 
Uberlândia, Minas Gerais, às 08:00h, em primeira chamada e 08:30h em segunda 
chamada.
• Ordem do dia: Eleição e Posse de Diretoria e Conselho Fiscal para o triênio de 
2020-2022.

Uberlândia, 23 de dezembro de 2019.
Neemias Miqueias Silva Soares

CPF: 092.068.286-30
Presidente

Cartório Campina Verde
Endereço: Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 38270-000

Horário de atendimento: De segunda à sexta, das 09:00 às 12:00 e das 13:00 às 18:00

Campina Verde, 20 de Dezembro de 2019
Igar José Alves Júnior

Oficial de Registro

O/A Oficial do Cartório Campina Verde, com base no parágrafo 4º, do art. 26, da Lei nº 9.514/1997, vem 
intimar o(a) devedor(a) fiduciante, IZABELLA MARIA DE ALMEIDA ZANDONADI, CPF/CNPJ nº 
02523143607, que está(ão) em lugar(es) ignorado(s), incerto(s) ou inacessível(eis), para se dirigir(em), 
preferencialmente, ao endereço do(a) credor(a) fiduciário(a) CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF, ou 
ao endereço do Cartório Campina Verde, Rua 20, 840, Cartório, Centro, Campina Verde, MG - 
38270-000, no horário de atendimento, e satisfazer, no prazo de quinze dias, contados a partir da última 
publicação deste edital, que será publicado em três dias, o encargo no valor de R$ 23.071,03, em 
19/12/2019, sujeito à atualização monetária, juros de mora e despesas de cobrança até a data do efetivo 
pagamento, somando-se também os encargos que vencerem no prazo desta intimação, relativo ao 
contrato nº 855552793746-3 e garantido por alienação(ões) fiduciária(s) registrada(s) na(s) matrícula(s) 
nº(s) 18054, do Livro 2 – Registro Geral, do Cartório Campina Verde . Na hipótese de o pagamento ser 
efetuado diretamente ao credor, o recibo deverá ser apresentado ao Cartório Campina Verde. Caso o 
pagamento não seja realizado diretamente a(o) credor(a), o pagamento perante a Serventia deverá ser 
por meio de cheque administrativo ou visado, com a cláusula “não à ordem”, nominal ao credor fiduciário 
ou a seu cessionário. O não cumprimento da referida obrigação, no prazo de 15 (quinze) dias, garante o
direito de consolidação da propriedade do imóvel em favor do credor fiduciário CAIXA ECONOMICA 
FEDERAL - CEF, nos termos do art. 26, §7º da Lei 9.514/1997. E, para que chegue ao conhecimento 
do(a) devedor(a), expediu-se este edital.

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DEVEDOR FIDUCIANTE
COMARCA DE CAMPINA VERDE - EDITAL DE INTIMAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO NO 852/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO "MENOR PREÇO"
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE através da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Aquisição de Veículo 0 km tipo caminhão. A sessão pública
na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até às 09:00 horas do dia 30/01/2020,
no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia-MG, 26 de dezembro de
2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº. 875/2019

CRITÉRIO DE JULGAMENTO
 "MENOR PREÇO POR ITEM"

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, por meio da DIRETORIA DE COMPRAS - Realizará
licitação supramencionada - Objeto: Papel toalha na cor branca, interfolhado, confeccionado
100% em celulose virgem, fardos contendo 1.000 folhas, em  pacotes de 250 fls., com duas
dobras, medidas aproximadas de 20 x 21 cm., em atendimento à Secretaria acima citada. A
sessão pública na Internet para recebimento das Propostas estará aberta até as 09:00 horas
do dia 30/01/2020, no endereço www.comprasgovernamentais.gov.br. Uberlândia/MG, 26 de
dezembro de 2019.GLADSTONE RODRIGUES DA CUNHA FILHO.Secretário Municipal de
Saúde

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
DECISÃO EM SINDICÂNCIA

ADMINISTRATIVA
A Presidente da Comissão da Sindicância Administrativa de nº 16/2016 instituída pela Portaria
nº 39.579, publicada no Diário Oficial do Município em 18 de abril de 2016, no uso de suas
atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/92 e no art. 26, § 1º, I
a VI, § 4º da Lei Municipal nº 8814/2004, INTIMA o então servidor público municipal GUILHERME
AUGUSTO SOARES DA MOTA, matrícula nº 24.466-0, pelo presente edital, por se encontrar
em local incerto e não sabido, não sendo encontrado no endereço residencial e domiciliar
registrado em seus assentamentos funcionais (artigo 163, XV, da Lei Complementar 040/
1992), com fortes indícios de ocultação, dos termos da decisão de folhas 777: Vistos, etc.
Considerando que na Sindicância/PAD nº 016/2016 constou a prática ilícita de o servidor
acusado "valer-se do cargo para lograr proveito pessoal ou de outrem, em detrimento da
dignidade da função pública", bem como o exercício ilegal da advocacia administrativa,
conforme prevê o artigo 164, X e XII, da Lei Municipal 040/14992, dentre outras irregularidades/
ilícitos, e que referida conduta conduziria à pena de demissão do servidor, na forma do art.
180, inciso XII, do referido Diploma Legal; intime-se o servidor e seu advogado para que, caso
queiram, apresentem novas alegações a respeito dos fatos e da possibilidade de reformatio
in pejus da decisão da Comissão Processante (art. 64, parágrafo único, da Lei Municipal nº
8814/2004); para, caso queira, requerer o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias
corridos, a contar da publicação deste. Ressalvados os termos da Súmula Vinculante nº 5 do
Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão. Uberlândia, 20 de dezembro de 2019.Fernanda
Galvão.Presidente da Comissão Processante

A Presidente da Comissão de Processo Administrativo de nº 22/2017, instituída pela
Portaria nº 42.127, publicada no Diário Oficial do Município em 05 de julho de 2017, no
uso de suas atribuições, com fundamento no art. 26,  §1º, incisos e §4º da Lei Municipal
nº 8814/2004, INTIMA, por meio deste, a empresa Marra e Guedes Comercio Ltda - ME
(Ilha do Açaí), inscrita no CNPJ sob o nº  22.757.949/0001-73, tendo em vista a sua não
localização, nos termos da ata de reunião de fls. 310, acerca da decisão publicada no
Diário Oficial do Município em 03/10/2019, pág. 31, edição nº 5720, a qual determina que
a concessionária regularize, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o atestado de experiência
apresentado no certame licitatório e constante no subitem 5.2.4 do Capítulo V do Edital
de Concorrência Pública nº 0141/2015, de modo a sanar a apresentação ourtora de
atestado para si e incompatível com o termo inicial de constituição da atividade
empresária. Por fim, nos termos do art. 66 da Lei em questão, o prazo começa a correr
a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e
incluindo-se o do vencimento.Uberlândia, 18 de dezembro de 2019.Ana Cláudia Alvarenga
Melo Baron.Presidente da Comissão Processante

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE
 DECISÃO EM PROCESSO  ADMINISTRATIVO

O Presidente da Comissão de Processo Administrativo Disciplinar de nº 28/2018 instituída
pela Portaria nº 43.9525, publicada no Diário Oficial do Município em 23 de julho de 2018,
no uso de suas atribuições, com fundamento no art. 214 da Lei Complementar nº 040/
92 e no art. 26, § 1º, I a VI, § 4º da Lei Municipal nº 8814/2004, INTIMA o então servidor
público municipal GUILHERME AUGUSTO SOARES DA MOTA, matrícula nº 24.466-0,
pelo presente edital, por se encontrar em local incerto e não sabido, não sendo encontrado
no endereço residencial e domiciliar registrado em seus assentamentos funcionais
(artigo 163, XV, da Lei Complementar 040/1992), com fortes indícios de ocultação, dos
termos do despacho de fls.  162 dos autos, o qual encaminha ao Exmo. Prefeito
Municipal para aplicação da penalidade de demissão do cargo ainda que o servidor
acusado já se encontre demitido por força do Processo Administrativo Disciplinar nº
052/2017 e do Decreto S/N,  publicado em 21 de novembro de 2019, no Diário Oficial do
Município, pág. 3, edição nº 5753, o qual lhe aplica a penalidade de demissão, para, caso
queira, requerer o que entender de direito. Ressalvados os termos da Súmula Vinculante
nº 5 do Supremo Tribunal Federal, por esta Comissão.Uberlândia, 29 de novembro de
2019.Marcelo Bernardes Batista.Presidente da Comissão Processante

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE DECISÃO DE
PROCESSO ADMINISTRATIVO
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LAVA JATO

PF indicia Lula e 
Palocci por propina

A Polícia Federal no Pa-
raná indiciou o ex-presidente 
Luiz Inácio Lula da Silva (PT) 
sob suspeita de corrupção 
passiva e lavagem de dinhei-
ro relacionados a repasses 
de R$ 4 milhões feitos pela 
Odebrecht ao Instituto Lula.

O relatório final da PF foi 
assinado na última segun-
da-feira (23) pelo delegado 
Dante Pegoraro Lemos e faz 
parte de uma investigação 
aberta em 2015 para apurar 
o recebimento de valores de 
empreiteiras investigadas na 
Lava Jato pela Lils, a empre-
sa de palestras de Lula.

Atualmente, Lula é réu na 
primeira instância de Curitiba 
por outro caso que envolve o 
Instituto Lula, sob acusação 
de ter recebido propina da 
Odebrecht por meio da com-
pra de terreno para a sede 
da entidade.

O novo indiciamento foi 
feito em um processo re-
lacionado a esse caso da 
compra, que ainda aguarda 
decisão do juiz Luiz Antônio 
Bonat.

Após o indiciamento da 
Polícia Federal, os autos são 
encaminhados ao Ministério 
Público Federal, que decide 
se apresenta ou não uma 
denúncia à Justiça.

Em Curitiba, Lula já foi 
condenado por corrupção 

passiva e lavagem de di-
nheiro nos casos do tríplex 
de Guarujá (SP) e do sítio 
de Atibaia (SP), em primeira 
e segunda instância -e, no 
caso do tríplex, também no 
STJ (Superior Tribunal de 
Justiça).

Os repasses investiga-
dos ao Instituto Lula foram 
feitos de forma oficial, como 
doação, entre dezembro de 
2013 e março de 2014, mas 
a polícia desconfia que eles 
teriam como origem os cré-
ditos da conta de propinas 
gerenciada pela Odebrecht.

Além de Lula, foram in-
diciados Paulo Okamotto, 
presidente do instituto, o 
ex-ministro Antonio Palocci 
e Marcelo Odebrecht, ex-
presidente da empreiteira. 
Tanto Palocci como Marcelo 
fecharam acordos de dela-
ção premiada.

Em nota, o advogado 
Cristiano Zanin Martins, 
que defende Lula, disse 
que “o indiciamento é parte 
do lawfare promovido pela 
Lava Jato de Curitiba con-
tra o ex-presidente Lula, e 
não faz nenhum sentido: as 
doações ao Instituto Lula 
foram formais, de origem 
identificada e sem qualquer 
contrapartida”.

 � FOLHAPRESS

Sanção presidencial pode 
beneficiar Flávio Bolsonaro
 | CRIAÇÃO DO JUIZ DAS GARANTIAS TIRA JURISTA LINHA DURA DE AÇÃO CONTRA SENADOR

 � FOLHAPRESS

A criação da figura do 
juiz das garantias, san-
cionada por Jair Bol-

sonaro no pacote anticrime, 
tira das mãos do juiz Flávio 
Itabaiana uma eventual ação 
penal contra o senador Flávio 
Bolsonaro (sem partido-RJ), 
filho do presidente da Repú-
blica, afirmam especialistas.

O magistrado foi alvo de 
críticas da família presidencial 
na semana passada, após 
deferir 24 mandados de busca 
e apreensão na investigação 
que apura a prática da “ra-
chadinha” no antigo gabinete 
de Flávio na Assembleia 
Legislativa do Rio de Janeiro 
(Alerj). Um dos alvos foi a loja 
de chocolate do senador.

Considerado um dos mais 
“linha duras” do Rio de Janei-
ro, Itabaiana, da 27ª Vara Cri-
minal, só poderá atuar até o 
recebimento de uma eventual 
denúncia contra o senador e 
seus ex-assessores.

Até mesmo os atos judi-
ciais durante a investigação 
podem mudar de mãos, a 
depender de como o Tribu-
nal de Justiça do estado vai 
organizar a distribuição dos 
inquéritos e ações penais.

Contrariando o ministro 
Sergio Moro (Justiça), Bolso-
naro manteve a figura do juiz 
das garantias ao sancionar 
o pacote anticrime aprovado 
no Congresso. O magistrado 
será o responsável por atuar 
desde a fase de investigação 
até o recebimento da denún-
cia. 

Ele poderá deferir pedidos 
da polícia ou do Ministério Pú-
blico para quebras de sigilos, 

prisões preventivas, entre ou-
tras medidas cautelares. Mas 
não poderá atuar na ação pe-
nal, que inclui o interrogatório 
e o julgamento da causa. 

É um cenário distinto do 
atual, em que o juiz que auto-
riza atos durante a investiga-
ção é o mesmo que julga os 
acusados. A lei tem validade 
a partir do dia 24 de janeiro.

A investigação contra Flá-
vio Bolsonaro já contou com 
quatro decisões de Itabaiana. 
Desde abril deste ano, quan-
do foi sorteado para atuar no 
processo, ele deferiu quebras 
de sigilo bancário, fiscal, te-
lefônico e cumprimentos de 
mandado de busca e apre-
ensão, além do envio, pela 
Receita Federal, de notas 
fiscais em nome do senador 
e outros investigados.

O magistrado passou a ser 
alvo de críticas mais duras 
na semana passada, quando 
foram cumpridos 24 manda-
dos de busca e apreensão 
na investigação, entre eles a 
loja de chocolates do senador.

Flávio disse que o juiz 
“virou motivo de chacota 
no Judiciário” fluminense. 
Também vinculou Itabaiana 
ao governador Wilson Witzel 
(PSC), atual rival político, 
citando o fato de sua filha 
estar empregada na Secre-
taria Estadual da Casa Civil. 
No dia seguinte, o presidente 
também reproduziu a crítica.

O professor de direito 
processual penal Gustavo 
Badaró, da USP, favorável à 
medida, afirma que Itabaiana 
estará impedido de atuar 
numa eventual ação penal 
contra Flávio.

“A lei determina que o 
juiz que atuar na investiga-

ção não poderá continuar no 
caso após o recebimento da 
denúncia. Isso impede o juiz 
Itabaiana de atuar no caso na 
ação penal”, disse ele.

O mesmo entendimento 
tem o advogado criminalista 
Breno Melaragno, presidente 
da comissão de Segurança 
Pública da OAB.

“Há uma vedação legal 
para a atuação do juiz que 
deferiu medidas durante a 
investigação”, afirmou ele.

A lei delegou aos tribunais 
a responsabilidade para orga-
nizar a distribuição dos pro-
cessos em fase de inquérito 
e as ações penais em curso.

Uma das possibilidades é 
que o sorteio da condução do 
inquérito seja mantido, e haja 
nova livre redistribuição após 
o recebimento da denúncia, 
excluindo o juiz que atuou 
na investigação –no caso de 
Flávio, o juiz Itabaiana.

Há também a opção de 
se criar varas especializadas 
para a condução de inquéritos 
–uma espécie de “varas das 

garantias”, que não é exigida 
pela lei–, cujos magistrados 
atuariam apenas no acompa-
nhamento das investigações.

Neste caso, a depender 
da regra estabelecida pelo 
TJ-RJ, Itabaiana seria obri-
gado a enviar o processo de 
investigação do caso Flávio a 
esse grupo.

Na investigação contra 
Flávio Bolsonaro, Itabaiana 
já deferiu as quebras de si-
gilo bancário e fiscal de 107 
pessoas físicas e jurídicas, e 
telefônico de 29 pessoas.

A apuração corre no Minis-
tério Público desde janeiro de 
2018, quando o antigo Coaf, 
órgão federal hoje rebatizado 
de Unidade de Inteligência 
Financeira (UIF) e ligado 
ao Banco Central, enviou 
espontaneamente um relató-
rio indicando movimentação 
financeira atípica de Fabrí-
cio Queiroz, ex-assessor de 
Flávio, de R$ 1,2 milhão de 
janeiro de 2016 a janeiro de 
2017.

PACOTE ANTICRIME

EDILSON RODRIGUES/AGÊNCIA SENADO

Alvo de inquérito, Flávio 
Bolsonaro teceu duras críticas 
a juiz que conduz investigações


