
SEXTA-FEIRA
7 DE FEVEREIRO DE 2020

DATA 1º LEILÃO 21/02/20 ÀS 15H30 - DATA 2º LEILÃO 28/02/20 ÀS 15H30

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.
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Audiência sobre caso de 
vereador é remarcada

 � CAROLINE ALEIXO

A audiência de instrução e 
julgamento do caso envolven-
do o vereador Marcio Nobre 
(PSD) na realização irregular 
de um casamento comuni-
tário, no ano de 2013, seria 
realizada na 4ª Vara Criminal 
da comarca de Uberlândia 
na tarde de ontem. Porém, a 
audiência foi remarcada e os 
réus serão ouvidos pelo juiz 
em agosto.

Segundo o promotor de 
Justiça Genney Randro Bar-
ros, autor da denúncia, a re-
marcação ocorreu em virtude 
de uma pendência processual 
e a audiência será realizada 
dia 4 de agosto, às 13h30, no 
Fórum de Uberlândia. 

Além do vereador, o ex-as-
sessor André Hilário também 
é réu no processo. Ambos 
já haviam sido condenados 
na esfera cível, por ato de 
improbidade administrativa, e 
respondem à ação penal por 
falsificação de documento. Na 
sentença por improbidade, o 
vereador teve os direitos po-
líticos suspensos e recorreu 
à Justiça. 

Nobre está afastado das 
atividades após também ser 
alvo da operação Má Impres-
são e vai responder a proces-
so administrativo na Câmara 
para cassação do mandato, 
assim como os demais parla-
mentares denunciados pelo 
Ministério Público Estadual 
(MPE).

 � DENÚNCIA

Na denúncia que tramita 
na esfera criminal, os réus 
são acusados de usar, por 
quatro vezes, documentos 
falsos que tratavam de or-
çamentos superfaturados de 
fornecedoras do evento, além 
de notas fiscais dos serviços 
prestados ao 8º Casamento 
Comunitário, para formali-
zar o estado civil de casais 
carentes da cidade. Na oca-
sião, Marcio era presidente 
da Casa e André o chefe de 
gabinete da presidência.

Segundo o MPE, a Pre-
feitura de Uberlândia havia 
disponibilizado R$ 136 mil 

para a realização do even-
to comunitário, sendo o 
valor repassado à Institui-
ção Cristã de Assistência 
Social (Icasu), por meio de 
convênio, para a contrata-
ção e pagamento de todos 
os fornecedores. Essa 
seria a primeira vez que o 
evento seria custeado com 
recursos públicos.

O Ministério Público 
acusa Marcio de ter orga-
nizado e divulgado o even-
to como promoção pessoal 
e do gabinete. Não houve 
ainda nenhuma licitação 
para a contratação dos 
fornecedores e os réus 
teriam apresentado orça-
mentos falsos para que 
a Icasu pudesse liberar 
o dinheiro público para 
pagar os serviços.

Consta na denúncia 
que a instituição percebeu 
que um desses documen-
tos, de uma gráfica, es-
tava com os valores das 
mercadorias adulterados 
e foi então que se recusou 
a fazer os pagamentos, 
devolvendo o dinheiro aos 
cofres públicos. 

Durante as investiga-
ções, foram identificados 
que outros três orçamen-
tos eram falsos porque 
as empresas nunca foram 
procuradas para fornecer 
orçamento ou realizar o 
serviço. 

“Uma tentativa deses-
perada, incauta e, por 
isso mesmo, frustrada, de 
justificar a contratação e 
pagamento das ‘empresas 
parceiras’ fornecedoras 
dos produtos e serviços 
necessários à realização 
do 8º Casamento Co-
munitário, sem a prévia 
realização de qualquer 
modalidade licitatória, por 
mais informal que fosse”, 
apontou o promotor. 

Procuradora aposenta e
filha é nomeada para cargo
 | NOMEAÇÃO DE ALINE RIBEIRO FOI PUBLICADA 3 DIAS APÓS APOSENTADORIA DA MÃE

 � CAROLINA PORTILHO

A Câmara Municipal de 
Uberlândia publicou 
na edição de ontem 

do jornal O Legislativo a no-
meação de Aline Ribeiro de 
Paula e Silva como a nova 
Procuradora-Geral da Casa, 
cargo que era ocupado pela 
mãe, Alice Ribeiro de Sousa. 
A portaria foi assinada pelo 
presidente da Casa, Wilson 
Pinheiro, e passa a valer a 
partir de hoje. A nova servido-
ra não é efetiva e receberá um 
salário de mais de R$ 15 mil.

A mãe Alice era efetiva 
da Câmara com o cargo de 
assessora jurídica e esteve 
na posição de Procuradora 
por cerca de 16 anos, de 

acordo com o Departamento 
de Comunicação da Câmara. 
Ela deixou o cargo na última 
segunda-feira (3), data em 
que foi publicado o anúncio 
de sua aposentadoria.

O cargo de procurado-
ra-geral é de confiança e 
indicado pela presidência. O 
Diário procurou a Câmara, 
que não quis se pronunciar. 
A redação também ligou para 
o presidente Wilson Pinheiro, 
mas as ligações não foram 
atendidas. Segundo apurou 
a reportagem, a nomeação 
gerou insatisfação entre ve-
readores e assessores que 
questionaram a falta de ex-
periência de Aline Ribeiro 
para assumir o cargo no atual 
cenário do Legislativo.

CÂMARA

Durante a terceira sessão 
ordinária da Câmara Munici-
pal de Uberlândia, realizada 
ontem, alguns vereadores 
cobraram a convocação de 
novas eleições para a com-
posição da mesa diretora da 
Casa, presidida atualmente 
pelo vereador Wilson Pinhei-
ro. O pedido por um novo 
pleito, inclusive, foi objeto de 
recomendação do Ministério 
Público Estadual (MPE).

Durante os discursos, os 
vereadores Edison Graciolli 
(PC do B) e Walquir Amaral 
(SD) cobraram um posiciona-
mento do então presidente da 
Câmara a respeito do ofício 
assinado por 17 vereadores 
solicitando novas eleições 
da mesa diretora. Segundo 
Graciolli, apesar de defender 
o amplo direito de defesa, o 
momento é de recomposição 
do Legislativo e o melhor é 
o afastamento do presidente 
Wilson Pinheiro e a convoca-
ção de novas eleições.

“É necessário ter sensi-

LEGISLATIVO

Vereadores cobram novas eleições da mesa diretora

bilidade do próprio vereador 
Wilson Pinheiro no sentido 
de entender que o Legislativo 
tem que se recompor, como 
um poder altivo, marcado 
pelo compromisso com a 
moralidade, com a legalidade. 
E faria muito bem para esse 
objetivo e para que o vereador 
cuidasse da sua defesa evi-
denciando que ele sustenta, 
que não tem nenhuma ilicitude 
cometida”.

O vereador aponta que o 
Legislativo só tem a ganhar 
com um novo pleito, observan-
do o princípio da legitimidade. 
“Qual o prejuízo teríamos 
com a eleição de uma mesa 
diretora? Nenhum. Mas quais 
os grandes prejuízos em se 
manter a atual situação? Eu 
lamento profundamente que 
o Ministério Público tenha 
que novamente oferecer uma 

denúncia em relação a algo 
que 17 vereadores, inclusive 
eu, manifestamos na primeira 
sessão”.

Sobre o pedido do MPE de 
afastamento da presidência 
da Câmara, Wilson Pinheiro 
informou que não teve aces-
so ao processo, mas garante 
que vai provar sua inocência. 
“Não cometi nenhum erro. A 
CPI [das vans] foi motivo de 
orgulho, estou tranquilo em 
relação a isso e, além disso, 
meu mandato foi confirmado 
pelo TJMG e pelo STJ. O que 
a gente está discutindo, e 
vamos conversar, é se é pos-
sível ou não uma composição 
temporária da mesa. Vamos 
ver no regimento interno, mas 
condicionada a umas determi-
nações judiciais”. 

Ainda sobre o ofício assi-
nado por 17 dos vereadores 

pedindo novas eleições, Wil-
son Pinheiro informou que 
aguardará a posse da nova 
Procuradora da Casa para 
tomar alguma decisão a res-
peito. Pinheiro ainda afirmou 
que quer contar com o apoio 
de outros vereadores para 
compor a mesa e que durante 
o período em que foi presiden-
te da Casa o funcionamento 
foi pacífico, classificando seu 
mandato como de sucesso.

“Eu não quero ficar na 
mesa sozinho. Apesar de 
que essa semana foi de muito 
sucesso. Recompomos as co-
missões, pagamos os salários 
dos servidores, precisamos a 
questão do ordenador para 
pagar os prestadores de ser-
viço. Então foi uma semana 
de sucesso. Não tivemos 
nenhum atrito, tudo no con-
senso, tudo dentro da lei”.

ALINE REZENDE/ASCOM/CMU

Terceira sessão foi realizada 
ontem na Câmara

ASCOM/CMU

Marcio Nobre 
teve direitos 

políticos 
suspensos e 

recorreu

REPRODUÇÃO FACEBOOK

Aline Ribeiro passa a assumir o cargo que era da mãe


