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Os policiais também cum-
priram mandados na Secretaria 
Municipal de Saúde. De acordo 
com o Ministério Público, a rede 
municipal deveria fazer a atuali-
zação correta do software a fim 
de evitar fraudes na liberação 
dos procedimentos gratuitos, o 
que não ocorria. Por isso, está 
sendo investigado o crime de 
peculato eletrônico.

Foram apreendidos diversos 
HDs, celulares, documentos, 
guias de exames e prontuários 
médicos. Há informações de 
que foram apreendidas guias 
em branco, porém já com a 
assinatura de médicos, e outras 
que constavam ainda o nome 
do vereador que havia indicado 
aqueles determinados procedi-
mentos via SUS.

Além do peculato eletrôni-
co, os promotores apuram na 
primeira fase da operação os 
crimes de associação criminosa 
e corrupção. Além dos parla-
mentares, servidores públicos 
do Município de Araguari e do 

Legislativo também são sus-
peitos. Conforme apurado pelo 
Diário, os vereadores da Câmara 
de Araguari investigados são:

• Ana Lúcia Prado
• Cláudio Coelho
• Douglas Tosta
• Giuliano Tibá
• Jander Patrocínio
• Leonardo Mulata
• Levi Siqueira
• Luiz Construtor
• Lucio Flavio “Quejeirinha”
• Wanderlei Inácio “Mãe Preta” 
• Warley Maravilha
• Wellington Das Botinas
• Wesley Lucas

A reportagem tentou contato 
com os alvos, mas somente 
Wanderlei Inácio, conhecido 
por Mãe Preta, conversou com 
o Diário afirmando não saber 
porque seu nome está envolvido.

“Foram na minha casa e não 
acharam nada. Não sei porque 
vieram até mim, pois eu não devo 
nada. Quem deve não sai para 

pescar, e eu vou pescar todo fim 
de semana”. Questionado se a 
população vai ao seu gabinete 
solicitar pedidos de ajuda para 
furar filas em procedimentos e 
consultas, foi enfático ao negar. 
“Aqui não chega porque sabem 
que eu não faço isso”, afirmou 
Wanderlei.

A assessoria do vereador 
Douglas Tosta afirmou que não 
poderia falar, pois no momento 
estavam cumprindo o mandado 
no gabinete naquele momento. 
Já uma servidora que trabalha 
com Flávio Quejeirinha disse 
que ele não estava no local e 
não poderia passar o contato 

pessoal. Os demais parlamenta-
res não foram encontrados para 
comentar.

Questionada sobre os man-
dados cumpridos na sede da 
Secretaria Municipal de Saúde e 
sobre as denúncias iniciais que 
indicam envolvimento de servi-
dores municipais no esquema, 
a assessoria da Prefeitura de 
Araguari informou que o único 
posicionamento no momento 
era de que os mandados foram 
cumpridos contra os 13 vereado-
res e o secretário Municipal de 
Saúde, Fabrízio Alves Martins, 
está afastado das funções em 
razão da Covid-19.

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam convocados os senhores sócios acionistas do Uberlândia Clube Sociedade Recreativa, quites 
com a tesouraria até dezembro/2020, para, de acordo com os artigos 47ºe 48º de seu estatuto, 
participarem da Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 21 de janeiro de 2021, em sua sede 
social na Rua Santos Dumont, 517. Devido a pandemia,  a assembléia de eleição será das 9:00 às 
17:00 horas, com a finalidade de eleger, por escrutínio secreto, a Diretoria e o Conselho Deliberativo 
para o biênio 2021/2022.
As chapas a serem apresentadas deverão estar completas, e deverão ser registradas na secretaria 
do clube até o dia 21/12/2020.

Uberlândia, 11 de dezembro de 2.020.
Dr. Hélio Antônio Fabri

Presidente

DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

SÁBADO
12 DE DEZEMBRO DE 2020

Este documento foi assinado digitalmente por Ayer Felipe De Faria Neto. 
Para verificar as assinaturas vá ao site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código 6429-742E-7E7C-E45A.

Es
te

 d
oc

um
en

to
 fo

i a
ss

in
ad

o 
di

gi
ta

lm
en

te
 p

or
 A

ye
r F

el
ip

e 
D

e 
Fa

ria
 N

et
o.

 
Pa

ra
 v

er
ifi

ca
r a

s 
as

si
na

tu
ra

s 
vá

 a
o 

si
te

 h
ttp

s:
//w

w
w

.p
or

ta
ld

ea
ss

in
at

ur
as

.c
om

.b
r:4

43
 e

 u
til

iz
e 

o 
có

di
go

 6
42

9-
74

2E
-7

E7
C

-E
45

A.



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

O documento acima foi proposto para assinatura digital na plataforma Portal de Assinaturas Certisign. Para verificar 

as assinaturas clique no link: https://www.portaldeassinaturas.com.br/Verificar/6429-742E-7E7C-E45A ou vá até o 

site https://www.portaldeassinaturas.com.br:443 e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido. 

Código para verificação: 6429-742E-7E7C-E45A

Hash do Documento 

B1F4AC020B842609D2DB0BA8FC5B055ADBC52379D0B7360294DCC7A7966DF687

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 14/12/2020 é(são) :

Ayer Felipe De Faria Neto (Administrador) - 045.070.646-00  em 

14/12/2020 08:24 UTC-03:00

Tipo: Certificado Digital - GAIA EDITORA GRAFICA EIRELI - 

12.512.322/0001-07


