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CÂMARA

Mais 12 vereadores vão
ter processo de cassação

 | PEDIDOS FORAM 
APROVADOS ONTEM 
DURANTE A SESSÃO E 
COMISSÕES JÁ FORAM 
FORMADAS

 � VINÍCIUS LEMOS

Com a maioria do ple-
nár io renovada,  a 
Câmara Municipal de 

Uberlândia aprovou ontem, 
durante a segunda sessão 
ordinária de fevereiro, mais 12 
pedidos de cassação de man-
dato de vereadores. Os envol-
vidos são alvo de operações 
do Ministério Público Estadual 
que apuraram o uso irregular 
da verba indenizatória.

Ao todo, foram protoco-
lados nas últimas semanas 
15 requerimentos do tipo no 
Legislativo, sendo quatro de-
les apenas contra o vereador 
Vico. 

Neste reinício das ativi-
dades legislativas, a Câmara 
também recompôs as comis-
sões processantes abertas 
em dezembro para apreciar 
os pedidos de cassação dos 
vereadores Juliano Modesto, 
Alexandre Nogueira e Wilson 
Pinheiro. Essas comissões 
estavam com as atividades 
paralisadas em decorrência 
das prisões de parte dos in-
tegrantes titulares.

Em relação a Vico, os pe-
didos de cassação foram uni-
ficados em uma comissão. Já 
os vereadores Ronaldo Alves, 
Rodi Borges, Hélio Ferraz-
Baiano, Pâmela Volp, Ceará, 
Wender Marques, Silésio Mi-
randa, Doca Mastroiano, Mar-

cio Nobre, Vilmar Resende e 
Isac Cruz também passarão 
por comissões processantes 
que darão os pareceres sobre 
os respectivos pedidos. Todos 
os requerimentos foram lidos 
nesta quarta-feira, o que fez 
a sessão se estender duran-
te a tarde. A partir de agora, 
abre-se o prazo de 90 dias 
para análise dos pedidos, 
recebimento das defesas 
dos vereadores e votação 
em plenário (veja abaixo as 
comissões).

“Há um decreto federal 
para cassação de prefeitos 
que nós usamos por analogia 
para cassação de vereadores. 
Para ser presidente da comis-
são tem que ser um vereador 
com mandato efetivo. São 10, 
mas como eu estou na presi-
dência da Câmara, sobram 
nove vereadores. Fazemos 
sorteio do presidente (da co-
missão) entre esses vereado-
res titulares e depois fazemos 
o sorteio de relator e mem-
bro. Eles não podem ser do 
mesmo partido ou coligação 
do vereador que passa pela 
cassação”, explicou Wilson 
Pinheiro durante a definição 
dos nomes.

O próprio atual presiden-
te passa por um processo 
de cassação e disse estar 
tranquilo e que já apresentou 
sua defesa. A comissão pro-
cessante do caso de Pinheiro 

tinha Flávia Carvalho (que re-
nunciou ao mandato) e Ceará 
(afastado do mandato) como 
participantes. Depois das 
prisões acontecidas em de-
zembro na Câmara, e com a 
recomposição que aconteceu 
nesta quarta-feira, Michele 
Bretas assumiu a presidência 
da comissão, que terá como 
relatora Gláucia da Saúde 
e Eduardo Moraes como 
membro.

A cassação de Juliano 
Modesto era analisada por 
Roger Dantas e Ricardo San-
tos – ambos renunciaram ao 
mandato - e Antônio Carrijo. 
Esse último foi o único a 
seguir na casa e assume a 
presidência da comissão. 
Com novo sorteio, Gláucia 
da Saúde também foi posta 
como relatora enquanto Misac 
Lacerda assumiu o posto de 
membro.

No caso do processo de 
Alexandre Nogueira, com 
a saída de Silésio Miranda 
(afastado), Adriano Zago 
assumiu a presidência da 
comissão, Thiago Fernandes 
seguiu como relator e, por 
sorteio, Carrijo se tornou 
membro. Tanto esta comis-
são, quanto as de Modesto 
e de Pinheiro não tiveram 
os prazos alterados e terão 
que finalizar os trabalhos até 
março.

SERVIÇO

Minéia do Glória (PP) e 
Antônio Borges, o Tunico 
(sem partido), assumiram 
vagas como vereadores su-
plentes na Câmara Municipal 
de Uberlândia em sessão 
especial de posse. Eles não 
eram os primeiros suplentes 
das vagas deixadas por Isac 
Cruz e Vilmar Resende, am-
bos afastados do mandato 
desde as prisões, em dezem-
bro, durante operação do 
Ministério Público Estadual 
(MPE).

O caso de Minéia ainda 
pode render desdobramen-
tos, visto que ela disputou 
a eleição pelo Partido dos 
Trabalhadores (PT) e depois 
se desfiliou. Ela passou pelo 
Democracia Cristã (DC) e 
desde o ano passado faz 
parte do Progressistas (PP), 
partido do prefeito Odelmo 
Leão. O diretório do PT já 
procurou a suplente infor-
mando que poderá reivindi-
car na Justiça a vaga atual-
mente ocupada por Mineia. 
Ela foi convocada depois 
que Marquinho do Megabox 
desistiu de assumir a cadei-
ra. “Recebi a visita do Dr. 
Igino (advogado) explicando 
a situação e me orientando a 
assinatura da carta de desis-
tência, já que a vaga seria do 

partido”, disse a vereadora, 
que decidiu assumir a vaga 
e agora faz parte da base do 
Executivo.

Já Tunico chega como 
quinto suplente da vaga de 
Resende e disse que tam-
bém faz parte da situação. 
Ele tem longa passagem 
por setores do Legislativo. 
“Estou preparado para ser 
vereador de Uberlândia. 
Trabalhei 27 anos com o Te-
nente Lúcio (ex-vereador e 
ex-deputado), só não exerci 
o cargo de vereador aqui na 
Câmara. Fui diretor geral da 
Câmara, porque não exista 
o cargo de secretário, fui di-
retor administrativo, fui chefe 
da seção de almoxarifado e 
patrimônio”, afirmou.

Agora, a Câmara espera 
a resolução do caso do ve-
reador Paulo César-PC, que 
ainda precisa se reunir com 
o Ministério Público para 
definir sobre a suspensão de 
seu mandato. A suspensão 
venceu no final de janeiro.

POSSE

MAIS DOIS SUPLENTES 
ASSUMEM MANDATO

Os suplentes Minéia do Glória e Tunico tomaram posse ontem em sessão especial
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COMISSÕES 

PROCESSANTES

Contra Isac Cruz

Presidente – Dra. 

Jussara

Relator – Odair José

Membro – Liza Prado

Contra Vilmar Resende

Presidente – Ronaldo 

Tannús

Relator – Professor 

Edilson

Membro – Gláucia da 

Saúde

Contra Márcio Nobre

Presidente – Michele 

Bretas

Relator – Eduardo 

Moraes

Membro – Delfino 

Rodrigues

Contra Doca 

Mastroiano

Presidente – Ronaldo 

Tannús

Relator – Tunico

Membro – Pastor Átila

Contra Silésio Miranda

Presidente – Dra. Jussara

Relator – Heliomar Bozó

Membro – Clayton César

Contra Wender Marques

Presidente – Sgt Ednaldo

Relator – Eduardo Moraes

Membro – Gláucia da 

Saúde

Contra Ceará

Presidente – Thiago 

Fernandes

Relator – Michele Bretas

Membro – Antônio Carrijo

Contra Vico

Presidente – Antônio 

Carrijo

Relator – Eduardo Moraes

Membro – Walquir Amaral

Contra Pâmela Volp

Presidente – Dra. Jussara

Relator – Delfino Rodrigues

Membro – Misac Lacerda

Contra Hélio Ferraz-

Baiano

Presidente – Dra. Jussara

Relator – Clayton César

Membro – Thiago 

Fernandes

Contra Rodi Borges

Presidente – Antônio 

Carrijo

Relator – Professor Edilson

Membro – Tunico

Contra Ronaldo Alves

Presidente – Ronaldo 

Tannús

Relator – Heliomar Bozó

Membro – Clayton César

COMISSÕES 

RECOMPOSTAS

Contra Alexandre 

Nogueira

Presidente – Adriano Zago

Relator – Thiago Fernandes

Membro – Antônio Carrijo

Contra Juliano Modesto

Presidente – Antônio 

Carrijo

Relatora – Gláucia da Saúde

Membro – Misac Lacerda

Contra Wilson Pinheiro

Presidente – Michele Bretas

Relatora – Gláucia da Saúde

Membro – Eduardo Moraes
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EDITAL DE LEILÃO PRESENCIAL E ON-LINE

Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho, Leiloeiro Oficial inscrito na JUCESP sob o nº 1086 e JUCEMA nº 12/96, faz saber, através 
do presente Edital, que devidamente autorizado pelo Banco Bradesco S/A - inscrito no CNPJ sob nº 60.746.948/0001-12, promoverá 
a venda em Leilão (1º ou 2º) do imóvel abaixo descrito, nas datas, hora e local infra citados, na forma da Lei 9.514/97.  Local da 
realização dos leilões presencias e on-line: Escritório do Leiloeiro, situado na Praça dos Omaguás, 98 - Pinheiros, São Paulo-SP., 
e via site www.leilaovip.com.br. Localização do imóvel: Uberlândia-MG. Morada Nova. Rua Rubens Miguel, s/nº. Área rural c/ 
7,9881ha, localizada na Fazenda Douradinho, no lugar denominado Lago Azul. INCRA 414.123.012.9042. Matr.: 43.072 do 1º RI local. 
Obs.: Consta na Av. 3 da citada matricula a Área de Preservação Permanente correspondente a 01,5976ha. Ocupado (AF). 1º Leilão: 
21/02/2020, às 15:30h. Lance mínimo: R$ 1.930.098,14. 2º Leilão: 28/02/2020, às 15:30h. Lance mínimo: R$ 1.140.000,00 (caso 
não seja arrematado no 1º leilão). Condição de pagamento: à vista, mais comissão de 5% ao Leiloeiro. Da participação on-line: 
O interessado deverá efetuar o cadastramento prévio perante o Leiloeiro, com até 1 hora de antecedência ao evento. O Fiduciante 
será comunicado das datas, horários e local de realização dos leilões, para no caso de interesse, exercer o direito de preferência na 
aquisição do imóvel, pelo valor da dívida, acrescida dos encargos e despesas, na forma estabelecida no parágrafo 2º-B do artigo 
27 da lei 9.514/97, incluído pela lei 13.465 de 11/07/2017. Os interessados devem consultar as condições de pagamento e venda 
dos imóveis disponíveis nos sites: www.bradesco.com.br e www.leilaovip.com.br. Para mais informações - tel.: 0800 717 8888 ou 
11-3093-5252. Vicente de Paulo Albuquerque Costa Filho Leiloeiro Oficial JUCESP nº 1086 e JUCEMA nº 12/96

Torna pública a abertura de processo seletivo para contratação de Coordenador de Desenvolvimen-
to Profissional para atuar em Uberlândia-MG.

Comunicado de Abertura de Processo Seletivo –  Nº 400/2020.

Para mais informações, acesse o endereço eletrônico: http://www.sestsenat.org.br/vagas, durante o 
período de inscrições,  que será de 04/02 a 11/02/2020.
O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos, avaliação 
documental e entrevista.


