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EDITAL
Cartório de Registro de imóveis de Coromandel, na forma da Lei 6.766/79, torna 
público para ciência dos interessados que em cumprimento ao artigo 19, § 3º da 
referida lei, MACHADO E RODRIGUES EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, CNPJ 
30.933.788/0001-50, representada pelo sócio Marcelo Machado, depositou neste 
serviço registral, o projeto e demais documentos relativos ao imóvel de sua 
propriedade, situado no perímetro urbano desta cidade, um LOTEAMENTO 
denominado RESIDENCIAL RIVIERA, contendo uma área total de 83.791,11 m2, 
compreendendo: área dos lotes 20.454,39 m²; 3.643,75 m2 de área de arruamento 

público 7.650M²; 1.434,30 m2 de área institucional e área verde de 7.650,00 m², 
tudo conforme planta e memorial descritivos aprovados pela Prefeitura 
Municipal de Coromandel, através do Decreto nº15, de 14/01/2020. As 
exigências, dispensas, proibições e ressalvas constantes do Decreto �cam 
fazendo parte integrante do registro e constam do memorial arquivado neste 
ofício. Havendo impugnações estas deverão ser apresentadas a este registro, 
dentro do prazo de 15 dias, contados da terceira e última publicação deste 
jornal; não as havendo o registro será feito de imediato. Coromandel, 28 de 
Janeiro de 2020. Ari Álvares Pires Neto / O�cial de Registro.
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MAIS 14 PEDIDOS SÃO 
protocolados na Câmara
 | DENUNCIANTES ALEGAM QUEBRA DE DECORO PARLAMENTAR DE VEREADORES

 � CAROLINE ALEIXO

A Câmara Municipal de 
Uberlândia recebeu, 
ontem, mais 14 pedi-

dos de cassação de mandato 
contra os vereadores Ronaldo 
Alves, Rodi Borges, Hélio Fer-
raz-Baiano, Pâmela Volp, Vico 
Queiroz, Ceará, Wender Mar-
ques, Silésio Miranda, Doca 
Mastroiano, Marcio Nobre, 
Vilmar Resende e Isac Cruz. 
Os parlamentares foram de-
nunciados por diversos crimes 
nas operações Má Impressão 
e Guardião.

Doze textos foram protoco-
lados durante a manhã pelos 
estudantes de Direito Gabriel 
Santos Miranda, que já era 
autor do pedido contra Ale-
xandre Nogueira, e Guilherme 
Rossi Grossi. Nos pedidos, 
eles alegam a quebra de de-
coro parlamentar diante das 
acusações contra os verea-
dores de desvios de recursos 
públicos com o uso da verba 
de gabinete e, ainda no caso 
de Baiano, no esquema de 
propina envolvendo o serviço 
de vigilância na Casa. 

Já no caso de Marcio No-
bre, que também foi alvo 
na operação Má Impressão, 
é citada a condenação de 
primeira instância por ato de 
improbidade administrativa 
referente à realização do 
casamento comunitário em 
2013. O vereador afastado 
já foi alvo de um pedido de 
cassação no ano passado e 
que não foi aceito pela Casa. 

Os denunciantes defende-
ram que os processos crimi-
nais ajuizados pelo Ministério 
Público Estadual (MPE) são 
elementos suficientes para 
configurar o ato indecoroso 
para que os alvos respondam 
administrativamente pelas 
supostas práticas, tendo a 
mesma oportunidade para 
comprovar a inocência. 

“Houve renúncias de al-
guns vereadores que con-
fessaram os crimes e os 

que foram denunciados não 
conseguiram comprovar os 
gastos ao Ministério Público, 
que apresentou provas ao 
Judiciário. Além disso, as 
prisões e mandados de busca 
repercutiram negativamente 
e esse comportamento fere 
a imagem do Legislativo”, 
comentou Gabriel justifican-
do a existência de quebra de 
decoro. 

No final da tarde de on-
tem, mais dois pedidos foram 
protocolados no Legislativo 
contra o vereador Vico. Um 
dos textos foi assinado por 
Robson Cunha Biasi, que é 
o segundo suplente do titular 
pela coligação PTC/PTN. O 
candidato disse que outros 
18 pedidos devem ser pro-
tocolados nos próximos dias 
com o intuito de pressionar o 
presidente do Legislativo a dar 
andamento nos processos. 

 � EMPECILHOS

Três comissões proces-
santes já haviam sido criadas 
para analisar os casos do atu-
al presidente Wilson Pinheiro 
e dos demais denunciados 
Juliano Modesto e Alexandre 
Nogueira. Mas os trabalhos 
foram interrompidos em virtu-
de de prisões que acabaram 
resultando no afastamento 

de outros parlamentares que 
eram membros dessas co-
missões.

“A gente sabe que o pró-
prio presidente já enfrenta um 
processo de cassação dentro 
da Câmara e fica a preocu-
pação de alguma forma isso 
travar. Cabe a nós, cidadãos, 
cobrar a celeridade nesses 
procedimentos sem qualquer 
interferência. O presidente 
tem que pelo menos fazer a 
leitura dos pedidos e caberá 
ao plenário analisá-los”, disse 
Gabriel.

O decreto-lei federal 201 
regulamenta que a leitura 
dos pedidos deve ser feita na 
primeira sessão da Câmara 
após a data do protocolo. A 
legislação ainda prevê que a 
Câmara poderá cassar o man-
dato de vereador quando ele 
utilizar-se do mandato para a 
prática de atos de corrupção 
ou de improbidade adminis-
trativa, fixar residência fora do 
município, proceder de modo 
incompatível com a dignidade 
da Câmara ou faltar com o de-
coro na sua conduta pública.

Caso o pedido seja aceito 
pela maioria dos vereadores, 
se faz um sorteio para eleger 
os membros que darão se-
guimento aos trabalhos para 
emitir o relatório final sobre 
o prosseguimento ou arqui-

CASSAÇÃO

vamento da denúncia. Em 
plenário, os vereadores votam 
ou não pela cassação. Todo 
o processo deve ser feito no 
prazo de 90 dias. Caso con-
trário, o processo é arquivado 
automaticamente. 

O Diário questionou se 
o protocolo simultâneo de 
todos os pedidos, aliado aos 
impasses administrativos na 
Casa, poderia dificultar a con-
tinuidade das comissões que 
já estavam em andamento 
e ainda esbarrar na questão 
de prazos e em uma eventual 
negativa dos parlamentares 
ao votar os pedidos.

“As sessões deste ano vão 
começar com a maioria de 
vereadores suplentes. Essa 
é uma oportunidade de quem 
vai assumir mostrar para a 
comunidade que é diferente 
daquele que foi eleito. Se 
negarem, terão que se justi-
ficar em diálogo com o povo 
o porquê de não ter sido aca-
tado o pedido. Aí caberá às 
comissões e aos vereadores 
denunciados comprovar ou 
não a inocência”, respondeu o 
estudante à reportagem.

 � O OUTRO LADO

O Departamento de Co-
municação da Câmara infor-
mou que a primeira sessão do 
mês, na próxima segunda-fei-
ra (3), será apenas especial 
de posse dos 17 suplentes. 
De acordo com a assessoria 
técnica, os ofícios protocola-
dos serão colocados na pauta 
até a 10ª sessão do mês.

O Diário também tentou 
contato com os 12 vereadores 
afastados para se manifesta-
rem sobre os pedidos de cas-
sação. Rodi Borges e Baiano 
não quiseram se posicionar 
sobre o assunto. A assessoria 
de Ronaldo Alves disse que 
irá se inteirar da questão para 
responder.

“O que se percebe é que 
há um aproveitamento com 
tudo o que está acontecendo 
na Câmara. Agora é se reser-
var ao direito de apresentar a 
defesa juridicamente e torcer 
para que a verdade seja 
restabelecida. Eu estou mui-
to tranquilo”, disse Wender 
Marques.

Os demais citados não 
atenderam às ligações.

DENILTON GUIMARÃES/CMU

CÂMARA DE UBERLÂNDIA

Servidora é designada 
ordenadora de despesas

A servidora efetiva da 
Câmara Municipal Lindamar 
Alves Pereira foi designa-
da Ordenadora de Despe-
sas pelo presidente Wilson 
Pinheiro. A nomeação foi 
publicada no jornal O Le-
gislativo de ontem e é em 
caráter excepcional para 
que o pagamento dos asses-
sores e servidores da Casa 
tivessem o salário referente 
ao mês de janeiro pago.

Como nenhum vereador 
quis assumir o cargo de 
Ordenador de Despesas, 
a folha salarial do mês de 
janeiro, que deveria ter sido 
paga na terça-feira (28), não 
foi depositada pois faltava a 
assinatura do membro da 
mesa diretora. Com a desig-
nação de Lindamar Pereira, 
segundo a Câmara, o paga-
mento estará nas contas dos 
servidores amanhã.

O cargo de Ordenador de 
Despesas ficou vago após 
Wilson Pinheiro retomar o 
mandato de vereador por 
meio de liminar da Justiça 
e assumir a presidência 
da Casa, já que antes das 
prisões e afastamento de 
vereadores na operação 
Má Impressão, do Ministério 
Público Estadual (MPE), ele 
era o 2º vice-presidente da 
Câmara.

Os demais vereadores 
da Casa são contra Wilson 
Pinheiro assumir a presi-
dência e, durante reunião 
realizada no domingo passa-

do, decidiram que ninguém 
assumiria a Ordenadoria da 
Câmara.

 � SUPLENTES

Na mesma publicação, 
a Câmara Municipal definiu 
regras para a desocupação 
dos gabinetes dos vereado-
res afastados e ocupação 
dos suplentes. Entre os 
pontos da portaria, está a 
entrega e manutenção do 
mobiliário de patrimônio 
da Casa e a solicitação de 
devolução de proposições 
(Projetos de leis Ordinárias, 
Complementares, Decretos 
Legislativos, Resoluções) 
com vista para os vereado-
res titulares suspensos.

Convocado para assu-
mir a vaga de Isac Cruz, 
vereador suspenso, Marcos 
Gomes, o Marquinhos Me-
gaBox, ainda não confirmou 
se tem interesse no cargo. 
Segundo documento publi-
cado no O Legislativo, ficou 
de dar uma resposta nesta 
sexta, após conversa com 
o partido.

Os demais convocados, 
Edilson Graciolli, Delfino 
Rodrigues e Neivaldo Silva, 
o Magoo, receberam a con-
vocação e deverão assumir 
as vagas dos suspensos, 
Murilo Ferreira, Silésio Mi-
randa e Hélio Ferraz Baiano, 
respectivamente. A sessão 
de posse dos vereadores 
será na segunda-feira (3).

NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO

PM apreende menores
por pichação de igreja

Três adolescentes, com 
idades entre 15 e 17 anos, 
foram apreendidos na noite 
de quinta-feira (30) após se-
rem flagrados pichando uma 
residência e as paredes da 
Igreja de Nossa Senhora do 
Rosário, no Centro de Uber-
lândia. Cinco latas spray 
de pintura foram recolhidas 
com os menores.

Os policiais receberam 
uma denúncia anônima 
informando que os adoles-
centes estavam pichando 
as paredes da igreja, que 
fica localizada na Praça do 
Rosário, e é tombada como 
patrimônio histórico da ci-
dade. A equipe policial se 
deslocou até a praça, mas 
não encontrou os menores.

Instantes depois, o Cen-
tro de Operações da Polícia 
Militar (Copom) recebeu ou-
tra denúncia de um morador 
que teve a fachada de sua 
casa pichada pelos mesmos 
autores. Durante rastrea-
mentos, os adolescentes 
foram encontrados andando 
pela avenida Nicomedes 

Alves do Santos com uma 
sacola onde estavam os 
sprays de diversas cores.

Os menores foram rendi-
dos e encaminhados para a 
delegacia de plantão da Po-
lícia Civil junto aos respon-
sáveis legais e os materiais 
apreendidos. O proprietário 
da residência pichada não 
quis depor contra os ado-
lescentes, mas foi instruído 
que pode fazer a represen-
tação do crime no prazo de 
180 dias.

Em 2017 foi sancionada 
uma lei que regulamenta 
a arte urbana, delimitando 
espaços públicos da cida-
de de Uberlândia para que 
grafiteiros e pichadores 
expressem sua arte. Se-
gundo a norma, de autoria 
do ex-vereador Felipe Felps 
(PSB), espaços como mu-
ros, postes, colunas, tapu-
mes de obras e anéis viários 
seriam disponibilizados para 
os profissionais. Na época, 
o levantamento desses es-
paços ainda precisava ser 
feito.

Decreto regulamenta que leitura dos pedidos deve ser na 1ª sessão, que ocorre na segunda
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Latas de tinta em spray foram encontradas com menores


