
SÁBADO
18 DE ABRIL DE 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Educação Fundamental Professora Benedita 
Pimentel de Ulhôa Rocha, situada na Rua Guiomar de Faria, nº 40, Bairro Industrial, em 
Uberlândia/MG. Tendo em vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão 
Pública para entrega dos Envelopes das propostas e documentação será no dia  
11/05/2020, às 13:00 horas, na Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves 
dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica, Uberlândia/MG Os documentos que integram 
o edital serão disponibilizados somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de 
Uberlândia e no endereço eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: 
http://bit.ly/2YhyrpQ. Uberlândia/MG, 14 de abril de 2020. TANIA MARIA DE SOUZA 
TOLEDO. Secretária Municipal de Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE 
PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 121/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Educação Infantil Irmã Aparecida Monteiro, 
situada na Rua  Nupotira Sales, nº 03, Bairro Esperança, em Uberlândia/MG. Tendo em 
vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos 
Envelopes das propostas e documentação será no dia  15/05/2020, às 13:00 horas, na 
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados 
somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço 
eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: http://tinyurl.com/vtefexf. 
Uberlândia/MG, 17 de abril de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária 
Municipal de Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário 
Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 122/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar a 
obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Do Moreno, situada na 
Fazenda Tenda dos Morenos – Estrada do Pau Furado, em Uberlândia/MG. Tendo em 
vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos 
Envelopes das propostas e documentação será no dia  18/05/2020, às 13:00 horas, na 
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital estão disponibilizados 
no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço eletrônico 
https://goo.gl/ho2JED, acesso online: http://tinyurl.com/t78llze. Uberlândia/MG, 17 de 
abril de 2020.TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária Municipal de Educação. 
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 123/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIAS MUNICIPAIS DE 
EDUCAÇÃO E DE OBRAS - por meio da DIRETORIA DE COMPRAS – Farão realizar 
licitação supramencionada. Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar 
obra de reforma da Escola Municipal de Ensino Fundamental Professora Cecy Cardoso 
Porfírio, situada à Avenida Rio Jequitinhonha, nº. 415, em Uberlândia/MG. Tendo em 
vista que houve a suspensão do certame sine die a Sessão Pública para entrega dos 
Envelopes das propostas e documentação será no dia  04/05/2020, às 13:00 horas, na 
Galeria Ido Finotti, situada na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa 
Mônica, Uberlândia/MG. Os documentos que integram o edital serão disponibilizados 
somente no site de licitações da Prefeitura Municipal de Uberlândia e no endereço 
eletrônico https://goo.gl/ho2JED, acesso online: http://bit.ly/2r67Gsh. Uberlândia/MG, 
17 de abril de 2020. TANIA MARIA DE SOUZA TOLEDO. Secretária Municipal de 
Educação. NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. Secretário Municipal de Obras

AVISO NOVA DATA DE LICITAÇÃO
TOMADA DE PREÇOS Nº. 126/2020
TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

PREFEITURA MUNICIPAL DE UBERLÂNDIA – SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS-  
através da DIRETORIA DE COMPRAS - Fará realizar licitação supramencionada - 
Objeto: Seleção e contratação de empresa para executar obras de pavimentação 
asfáltica na estrada municipal M-080 em Uberlândia/MG. A visita ao local onde os 
serviços serão executados, poderá ocorrer em qualquer dia ou horário, que proceda o 
dia da abertura do envelope de habilitação, desde que previamente marcado com setor 
de Assessoria Técnica de Engenharia da Secretaria Municipal de Obas, através do 
telefone (34) 3239-2550 ou através do email smo@uberlandia.mg.gov.br.. O Edital 
encontra-se à disposição na Diretoria de Compras, na Rua Anselmo Alves dos Santos, 
nº 600, Bairro Santa Mônica, fone 0xx 34-3239-2488, das 12:00 às 17:00 horas, bem 
como, disponível do sitio www.uberlandia.mg.gov.br. Entrega dos Envelopes e Sessão 
Pública para abertura no dia 25/05/2020 à 13:00 horas na Galeria Ido Finotti, situada 
na Avenida Anselmo Alves dos Santos, nº 600, bairro Santa Mônica. Uberlândia/MG, 
NORBERTO CARLOS NUNES DE PAULA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE OBRAS

AVISO DE LICITAÇÃO
CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 188/2020

TIPO “MENOR PREÇO GLOBAL”

EDITAL DE LEILÃO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
1º LEILÃO: 04 de maio de 2020, às 08h50min *. 2º LEILÃO: 11 de maio de 2020, às 15h15min *. - *(horário de Brasília)

ALEXANDRE TRAVASSOS, Leiloeiro Oficial, JUCESP nº 951, com escritório na Av. Engenheiro Luís Carlos Berrini, nº 105, 4º andar, Edifício 
Berrini One - Brooklin Paulista - CEP: 04571-010, FAZ SABER a todos quanto o presente EDITAL virem ou dele conhecimento tiver, que levará a 
PÚBLICO LEILÃO de modo PRESENCIAL E ON-LINE, nos termos da Lei nº 9.514/97, artigo 27 e parágrafos, autorizada pelo Credor Fiduciário  
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A - CNPJ nº 90.400.888/0001-42, nos termos da Cédula de Crédito Bancário nº 074436230014660, datada de 
03/12/2018, firmado com os Fiduciantes MARCUS VINICIUS MEDEIROS SANTANA, solteiro, CPF nº 971.082.866-53, CI nº M-8.753.235-SSP/MG, 
convivente em união estável com MARIANA CASTILHO FERNANDES, solteira, CPF nº 067.605.906-60, CI nº MG-13119431-SSP/MG, residentes 
e domiciliados em Uberlândia/SP, em PRIMEIRO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a R$ 257.805,55 (Duzentos e 
cinquenta e sete mil, oitocentos e cinco reais e cinquenta e cinco centavos - atualizado conforme disposições contratuais), o imóvel constituído 
por “Prédio Residencial, com área construída de 80,44m² e área total de 257,50m² situado na Rua Antônio Azenha Mathias nº 312, Nova Uberlândia, 
Uberlândia/MG” melhor descrito na matrícula nº 140.015 do 1º Serviço Registral de Imóveis de Uberlândia/MG. Cadastrado na Prefeitura Municipal 
sob nº 00-04-0203-03-07-0039-0000. Imóvel ocupado. Venda em caráter “ad corpus” e no estado de conservação em que se encontra. Caso 
não haja licitante em primeiro leilão, fica desde já designado o SEGUNDO LEILÃO (data/horário acima), com lance mínimo igual ou superior a  
R$ 172.567,62 (Cento e setenta e dois mil, quinhentos e sessenta e sete reais e sessenta e dois centavos - nos termos do art. 27, §2º da Lei 
9.514/97). O leilão presencial ocorrerá no escritório do Leiloeiro. Os interessados em participar do leilão de modo on-line, deverão se cadastrar 
no site www.sold.com.br, encaminhar a documentação necessária para liberação do cadastro 24 horas do início do leilão. Forma de pagamento 
e demais condições de venda, VEJA A INTEGRA DESTE EDITAL NO SITE: www.sold.com.br. Informações pelo tel. 11-3296-7555 (16006 - Dossiê).

ALGAR TI CONSULTORIA S/A
CNPJ/MF n.º 05.510.654/0001-89 - NIRE nº 313.001.098-95

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Considerando  o estado de pandemia em razão do COVID-19 “coronavírus”, um caso fortuito e de força maior; 
Considerando a recomendações das autoridades governamentais brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações 
de pessoas para combater a disseminação da doença; Ficam os Senhores Acionistas convocados, nos termos do 
disposto no artigo 124 da Lei 6.404/76, para comparece à Assembleia Geral Ordinária da Sociedade a ser realiza-
da de forma Digital, no dia 29 de abril de 2020 às 10h na sede da Sociedade, localizada em Belo Horizonte, Esta-
do de Minas Gerais, à rua Desembargador Jorge Fontana, n.º 600, Edifício Orange – 5°, 6° e 7° Andares, Belve-
dere, CEP: 30.320-670, cuja participação dos Acionistas ocorrerá por Videoconferência com votação por meio 
de Boletim de voto à distância, para tratarem da seguinte ordem do dia: 1. Tomar as contas dos administradores, 
examinar, discutir e votar o Relatório da Administração e as Demonstrações Financeiras relativas ao exercício 
encerrado em 31 de dezembro de 2019; 2. Deliberar sobre a proposta de destinação dos resultados e a distribuição 
de dividendos, relativos ao exercício encerrado em 31 de dezembro de 2019  3. Deliberar sobre a eleição dos 
membros que irão compor a Diretoria da Sociedade, com mandato até 30 de abril de 2023. Instruções Adicio-
nais: 1. Os documentos e propostas relacionados às matérias das assembleias ora convocadas estão disponíveis 
aos Senhores Acionistas na sede da Sociedade e poderão ser disponibilizados por e-mail mediante solicitação por 
e-mail para juridico@cscalgar.com.br. 2. Os acionistas poderão ser representados nas assembleias, mediante a 
apresentação de documentos pessoais e do mandato de representação, outorgado na forma do parágrafo 1º, do art. 
126 da Lei 6.404/76. A representação do mandato de procuração poderá ser por meio de procuração eletrônica ou 
digitalizada, resguardados os requisitos necessários à verificação de sua validade. 3. Diante dos desdobramentos 
causados pela disseminação do COVID-19 no país, e tendo em vista as recomendações das autoridades governa-
mentais brasileiras de se evitar reuniões e aglomerações de pessoas, bem como o transito de pessoas, a assembleia 
será realizada de forma DIGITAL, ficando os Senhores Acionistas cientes de que a participação na Assembleia 
poderá ser realizada por VIDEOCONFERÊNCIA, cabendo ao acionista interessado em participar da Assembleia 
digital, a indicação de seu endereço eletrônico (e-mail), no prazo de 2 (dois) dias de antecedência à realização da 
Assembleia, diretamente à Sociedade, pelo endereço eletrônico: juridico@cscalgar.com.br, para recebimento das 
instruções para participação da Assembleia virtual. 1. O Boletim de Voto à Distância será enviado diretamente ao 
acionista na data desta publicação e deverá ser devolvido à Sociedade no prazo de 5 (cinco) dias de antecedência 
à realização da Assembleia diretamente para o e-mail juridico@cscalgar.com.br. Recebido o boletim de voto a 
Sociedade retornará ao acionista em até 2 (dois) dias sobre a regularidade do documento ou eventual pendência 
a ser sanada 2. Caso o acionista opte por não utilizar o Boletim de Voto deverá participar da Assembleia para 
exercer seu direito de voto. 3. As assinaturas dos membros da mesa e acionistas deverão ser feitas com certifi-
cado digital emitido por entidade credenciada pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira - ICP-Brasil ou 
qualquer outro meio de comprovação da autoria e integridade de documentos em forma eletrônica.

Uberlândia - MG, 18 de abril de 2020
Tatiane de Souza Lemes Panato -Diretora Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br A3

POLÍTICA

Câmara cassa mandato do vereador Vico
 | NO LUGAR DO EX-PARLAMENTAR, ASSUMIRÁ A CADEIRA CHARLES CHARLÃO (PP), QUE OCUPAVA UMA VAGA DE SUPLENTE 

 � SÍLVIO AZEVEDO

O plenário da Câmara 
Municipal de Uberlân-
dia votou e aprovou 

a cassação do mandato do 
vereador Helvico Queiroz, 
Vico (Cidadania), durante a 
segunda sessão ordinária de 
abril, que aconteceu ontem 
pela manhã. Vico é o quinto 
vereador cassado pelo Legis-
lativo após processos contra 
Juliano Modesto, Alexandre 
Nogueira, Wilson Pinheiro e 
Rodi Borges, todos alvos das 
investigações do Grupo de 
Atuação Especial de Combate 
ao Crime Organizado (Gaeco). 

Os vereadores votaram as 
duas denúncias apresentadas 
contra Vico. A primeira, por 
quebra de decoro parlamen-
tar por uso indevido da verba 
indenizatória utilizando notas 
fiscais ideologicamente falsas, 
de acordo com investigação 
do Ministério Público Esta-
dual (MPE), na operação Má 
Impressão.

A decisão foi unânime pela 
cassação, com 24 votos a fa-
vor e uma ausência justificada. 
Não votaram o presidente da 
Casa, Ronaldo Tannús (PL), 
e o suplente direto Charles 
Charlão (PP), por ser parte 
interessada.

Já a denúncia de omissão 
da informação de Vico, que 
seria réu por improbidade 
administrativa e processo 
criminal, por crime praticado 
por funcionário público contra 
a Administração em geral na 
cidade de Frutal, foi rejeitada 
por três votos sim, 21 votos 
não, uma ausência justificada 
e uma abstenção.

“Era o que a gente espe-
rava. Todos os vereadores 
acompanharam o parecer so-
bre as duas denúncias. Uma 
da operação Má Impressão de 
que a gente já tinha visto os ví-
deos e o parecer era que sim, 
que era procedente. Na outra, 
era um processo de outra ci-
dade e ainda está em primeira 
instância, não foi nem julgado, 

Ainda na sessão de ontem, 
foram apresentados e aprova-
dos em duas votações três pro-
jetos com relação ao combate à 
Covid-19. Um deles, do Execu-
tivo, dá autonomia ao Município 
de redirecionar verba destinada 
a sete fundos municipais para 
a Secretária de Finanças e ser 
usado em ações de contenção 
e combate à pandemia.

Ainda no projeto, fica pro-
posto o pagamento mensal de 
R$ 2 mil para os 220 motoristas 
de vans que prestam serviços 
ao Município. Porém, alguns 
vereadores que representam a 
categoria questionaram o valor 
do repasse e se ausentaram 
da sessão para discutir com 
o Prefeito Odelmo Leão (PP).

“Tomando ciência do proje-
to e ouvindo vários questiona-
mentos dos próprios motoristas 
de vans, principalmente do 
transporte especial urbano, que 
carrega crianças com necessi-
dades especiais. A diferença 
desse pessoal é que eles têm 
um monitor em cada veículo 
com um custo relativo de R$ 1,7 
mil. Então, a minha conversa 
com o prefeito foi essa, e ele 
fez um acordo comigo para que 
fosse votado da maneira como 
está e que, posteriormente, en-
viará outro projeto para rever a 
questão do transporte especial 
do município”, explicou Helio-
mar “Bozó” (PSD).

O outro projeto é o que obri-
ga a instalação de recipientes 
com álcool em gel, ou produ-
tos similares, nos veículos do 
transporte coletivo, atualizando 
a lei nº 10.535/2010, que obri-
ga a instalação de recipientes 
com álcool gel antisséptico ou 
produtos similares, nos estabe-
lecimentos públicos e privados.

“A lei de 2010, do vereador 
Adriano Zago (PDT) não incluía 
o transporte coletivo. É uma 
medida de muita relevância, 
pois não podemos nos esque-
cer que muitas doenças são 
transmitidas pelo contágio que 
chega pelas mãos. A Covid-19 
não é a primeira e nem a últi-
ma. Fico satisfeito pelo apoio. 
É uma medida preventiva e 
de saúde publica e cabia nós, 
como vereadores, levar adiante 
a proposta”, explicou Prof. Edil-

son Graciolli, um dos autores da 
lei, ao lado de Misac Lacerda 
(PDT), Adriano Zago (PDT) e 
Walquir Amaral (SD).

O terceiro projeto é da Mesa 
Diretora da Câmara, que obriga 
a utilização de máscaras para 
prevenção e evitar a disse-
minação da Covid-19, que foi 
aprovado com quatro emendas. 
Uma que obriga apenas empre-
sas que tem contato direto com 
o cliente a fornecer a máscara, 
ampliação do prazo de execu-
ção, passando de 48h para 72h 
após a publicação da lei.

A terceira emenda trata 
da adequação a lei municipal 
lei nº 10.535/2010. A quarta 
dispõe aumentando o número 
de advertências educativas 
para os estabelecimentos que 
descumprirem a lei, passando 
de uma para duas, antes da 
aplicação de multa.

“É uma forma que busca-
mos para auxiliar na reabertura 
do comércio da cidade. Inclu-
sive tivemos uma reunião com 
o executivo para cobrar uma 
participação mais efetiva do 
Comitê de Enfrentamento, pois 
éramos somente convidados 
e partir da próxima semana 
queremos ter voz ativa como 
membro”, disse o presidente da 
Câmara, Ronaldo Tannús (PL).

Outros projetos deliberados 
foram a atualização e regula-
rização da lei que estabelece 
o quadro de cargos e salários 
na Câmara Municipal e a ins-
tituição do Código de Ética e 
Decoro Parlamentar da Casa.

“O código de ética é espe-
rado por vários vereadores. É 
inadmissível uma Câmara de 
Vereadores, além de ter um re-
gimento defasado, com quase 
20 anos, não ter um código de 
ética que fossa fiscalizar e dar 
as diretrizes que os vereadores 
podem ter para realizar o seu 
trabalho. Estamos trazendo à 
tona, a mesa estudou o projeto 
e a partir de hoje terão acesso 
para emendas, discussões, 
apreciações e complementos. 
Pretendemos votar o mais rápi-
do possível”, disse o secretário 
da Mesa Diretora, Leandro 
Neves (PSD).

COVID-19

Projetos voltados para
combate são aprovados

nem transitado”, comentou o 
relator do processo, Eduardo 
Moraes (PSC).

Durante a sessão, nem 
Vico ou seus advogados com-
pareceram. O suplente, que 
agora assumirá como titular, 
também se manifestou à im-
prensa após o julgamento. 
“Com certeza é um constrangi-
mento, não é o que eu queria, 
assumindo de uma pessoa 
que foi cassada. Mas é o que 
tem, né. Estando efetivado, 
com certeza vai aumentar 
nossa responsabilidade e 
nosso trabalho”, disse Charles 
Charlão. 

Com a cassação, Vico 
perde o mandato e os direitos 
políticos por oito anos. O Di-
ário tentou entrar em contato 
com o ex-vereador e seus ad-
vogados, mas eles não foram 
encontrados para comentar o 
assunto.

 � COMISSÕES 
PROCESSANTES

Enquanto outras comis-
sões trabalham para analisar 
os pedidos de cassação dos 
vereadores afastados, os 
bastidores seguem se mo-
vimentando. Quem esteve 
visitando a Câmara durante 
a semana foi o ex-prefeito 
Gilmar Machado (PT). Um dos 
gabinetes visitados foi o do re-
lator da comissão que analisa 
o processo de Silésio Miranda 
(PT), Heliomar “Bozó” (PSD). 
Silésio foi líder do governo 
Gilmar entre 2013 e 2016.

“Esteve lá pedindo para 
que tivesse isonomia e o 
amplo direito de defesa ao 
vereador. Minha resposta para 
o ex-prefeito foi que ‘não havia 
necessidade de o senhor vir 

aqui, porque tenho dois advo-
gados aqui no meu gabinete 
e prezo pelas coisas corretas 
e jamais teria motivos para 
prejudicar o seu vereador que 
está suspenso”, disse Bozó.

À reportagem, o ex-prefeito 
disse que as visitas fazem par-
te de uma estratégia de defesa 
do partido para o vereador 
afastado. “Sou uma liderança 
política e continuo, mesmo 
sem mandato, conversando 
com muita gente. E com esse 
processo público do Silésio, 
eu estou procurando os ve-
readores publicamente. Não 
foi uma reunião escondida, 
fora da Câmara, porque não 
tem necessidade disso”, disse 
Gilmar, que confirmou que 
conversou com Bozó e Thiago 
Fernandes (PSL), além de 
estar marcando de encontrar 
com outros parlamentares. 

Ainda de acordo com Gil-
mar, Silésio Miranda compa-
recerá à audiência para se 
defender, diferente de outros 
vereadores que passaram 
pelo processo de cassação. A 
audiência ainda não teve data 
confirmada.

A partir da próxima sex-
ta-feira (24), começam as 
audiências de instrução dos 
demais vereadores afasta-
dos, com a primeira sendo de 
Wender Marques (PSB). Já 
na segunda-feira (27), será 
a vez das comissões proces-
santes de Hélio Ferraz, Baiano 
(PSDB), e Vilmar Resende 
(PP) ouvirem as testemunhas 
e os próprios denunciados.

Terça-feira (28) serão ou-
vidas testemunhas das comis-
sões de Isac Cruz (Republica-
nos) e Ronaldo Alves (PSC) 
e na quinta (30) da vereadora 
Pâmela Volp (PP).

ALINE REZENDE/CMU 

Projetos foram aprovados em 
duas votações na Câmara

Vico é o quinto vereador 
cassado em 2020 

CMU/DIVULGAÇÃO


