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A Câmara Municipal 
manteve a prefeita Célia 
Cavalcanti na chefia do 
executivo após votação 
na sessão de julgamento 
da Comissão Processan-
te instaurada em junho 
deste ano. A prefeita foi 
absolvida no processo 
político administrativo pe-
las infrações de contrata-
ção do escritório Amaral 
& Barbosa por inexigibi-
lidade para resgate de 
créditos previdenciários e 
por descontos previdenci-
ários dos servidores su-
postamente irregulares.
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Atividade turística cresce 
4,4% em julho, aponta IBGE

Pesquisa divulgada 
pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatísti-
ca (IBGE), nesta quinta-
feira (12), aponta que 
o turismo continua em 
crescimento no Brasil. 
Os dados da PMS (Pes-
quisa Mensal de Servi-
ços) mostram que, em 
julho de 2019, o índice 
de volume de atividades 
turísticas no país cres-
ceu 4,4%, em compara-
ção com o mesmo mês 
do ano passado. Esse 
aumento foi impulsiona-
do, principalmente, pela 
maior receita de hotéis, 
restaurantes e locadoras 

de automóveis. Regio-
nalmente, oito dos 12 
estados pesquisados 
acompanharam o cres-
cimento no mesmo perí-
odo, com destaque para 
o Espírito Santo, que 
apresentou variação po-
sitiva de 9,6%, seguido 
do Rio de Janeiro (8,8%), 
Bahia (5,8%), Minas Ge-
rais (5,6%), São Pau-
lo (5,3%), Pernambuco 
(4,1%), Ceará (2,1%) e 
Goiás (0,7%).

Já entre janeiro e julho 
de 2019, a taxa nacional 
mostrou crescimento de 
3,2%, frente a igual pe-
ríodo do ano passado. 

Oito estados registra-
ram aumento no mesmo 
período: Ceará (8,5%), 
São Paulo (7,1%), Per-
nambuco (3,1%), Goiás 
(2,3%), Bahia (2,2%), 
Espírito Santo (1,9%), 
Minas Gerais (1,7%) e 
Rio de Janeiro (0,8%). 
Os índices acompanham 
um aumento crescente 
ao longo dos últ imos 
meses. Em junho, as ati-
vidades turísticas cres-
ceram 2,6% em relação 
ao mesmo período de 
2018. Em julho, esse 
crescimento (4,4%) foi 
ainda maior, se compa-
rado com o mesmo mês 

do ano passado. 
O ministro do Turismo, 

Marcelo Álvaro Antônio, 
comemorou os núme-
ros positivos divulgados 
pelo IBGE e reafirmou 
a relevância do setor 
para alavancar a econo-
mia brasileira. “Os dados 
mostram que o nosso 
trabalho está surtindo 
efeito. Estamos no cami-
nho certo, levando o país 
para um desenvolvimento 
econômico sustentável, 
sempre com o objetivo de 
potencializar o turismo e 
gerar renda e emprego 
para a população”, co-
mentou o ministro.

Prefeita Célia Cavalcanti é 
absolvida em sessão de julgamento 

na Câmara Municipal
Os votos favoráveis à cassação foram insuficientes 

para afastar a chefe do executivo
Foto: SL Atual

Crescimento na receita de hotéis, restaurantes e locadoras de auto-
móveis foi o principal responsável pelo aumento
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Cidades e Governança em 
Tecnologia da Informação, foi 
de 0,6, numa escala que vai 
de zero a um ponto. Com isso, 
a nota média dos municípios 
mineiros atingiu a classifica-
ção B no IEGM. Na região, 
os municípios de Caratinga, 
Entre Folhas e Vargem Alegre 
apresentaram os melhores 
índices: B (Efetiva). (Diário de 
Caratinga)

 
Embriaguez mais que do-

bra nas estradas 
Dirigir alcoolizado está en-

tre os cinco principais fatores 
de risco para a mortalidade no 
trânsito no Brasil, de acordo 
com o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública. Apesar do 
rigor da Lei Seca, o número 
de motoristas conduzindo ve-
ículos sob influência de álcool 
cresceu de forma significativa 
nas rodovias estaduais que 
cortam Juiz de Fora. De 1º 
janeiro até o dia 18 de julho 
deste ano, a Polícia Militar 
Rodoviária autuou 76 condu-
tores por estarem dirigindo 
sob efeito de álcool. E em 
todo o ano passado foram 36 
ocorrências, ou seja, menos 
da metade dos resultados 
dos sete primeiros meses de 
2019. (Tribuna de Minas- Juiz 
de Fora) 

 
Obras de restauração de 

Estação iniciadas 
Após vários anos de bata-

lhas e solicitações da popu-
lação contagense, a Prefei-
tura de Contagem, por meio 
da Secretaria de Cultura, 
Esporte e Juventude, e do 
Conselho Municipal do Pa-
trimônio Cultural, em acordo 
firmado junto à empresa Vale 
Logística - VLI, deu início 
às obras de recuperação e 
restauração da Estação Ber-
nardo Monteiro. A estação 
foi desativada em 1988, dei-
xando de servir ao transporte 
de passageiros, e utilizada 
como base operacional até 
o ano de 2011, mantendo os 
aspectos físicos e arquitetô-
nicos, bem como os serviços 
de manutenção, conservação 
e vigilância. A situação atual 
da estação era precária, 
existindo, inclusive, o risco 
de perdê-la definitivamente. 
(Jornal O Folha- Contagem) 

 
Semana de Ciências Agrá-

rias é aberta 
Com o intuito de apresentar 

o que há de mais novo no ramo 
da agronomia e zootecnia aos 
produtores que compõem 
a Serra Geral, a Unimontes 
Janaúba vai sediar, entre os 
dias 17 e 21, a 9ª Semana de 
Ciências Agrárias. O evento é 
gratuito e aberto à população. 
Vai ser apresentada a Fazen-
da Experimental, espaço onde 
os alunos têm a oportunidade 
desenvolver, na prática, expe-
rimentos para adaptação de 
culturas exóticas, não muito 
comuns de serem cultivadas 
nos solos do Norte de Minas. 
No local, acadêmicos e pes-
quisadores também fazem 
testes com animais, para ana-
lisar o comportamento de cada 
espécie e raça em relação 
ao clima da região. (Jornal O 
Norte- Montes Claros) 

Gerais

Conta de água dobra em 
Ipatinga

Alguns consumidores resi-
denciais da Copasa levaram 
um susto com a conta de 
água referente ao consumo 
entre os meses de agosto e 
setembro. Em alguns casos 
o valor quase dobrou. Faltam 
explicações claras a respeito 
das contas. Em primeiro de 
agosto entrou em vigor um 
reajuste de 8,38%, mas con-
forme os consumidores, na 
prática a conta veio com um 
valor bem acima. No caso de 
um condomínio residencial no 
bairro Parque das Águas, em 
Ipatinga, a conta saltou de R$ 
1.095,42 para R$ 2.114,72, 
uma diferença de 48,20%. A 
Copasa informou que o escla-
recimento de dúvidas pontuais 
sobre a conta de água deve 
ser realizado diretamente na 
agência de atendimento lo-
calizada na cidade. (Diário do 
Aço - Ipatinga)

 
Falta vacina pentavalente 

em Divinópolis
Não há vacina pentavalen-

te no estoque da Secretaria de 
Saúde de Divinópolis. A subs-
tância imuniza contra cinco do-
enças: tétano, difteria, coque-
luche, hepatite B e doenças 
causadas por haemophilus 
influenza tipo B. De acordo 
com o município, não há pre-
visão de normalizar a situação. 
O estoque da vacina BCG, que 
previne contra a tuberculose, 
também está reduzido na ci-
dade. Por causa disso, muitos 
pais têm recorrido a clínicas 
particulares. O Ministério da 
Saúde que repassa as doses 
para os estados e depois para 
os municípios informou que as 
vacinas pentavalentes devem 
ter os estoques abastecidos 
em outubro. (Jornal Nova Im-
prensa- Formiga) 

 
Dmae alerta de desabaste-

cimento hídrico 
O Departamento Municipal 

de Água e Esgoto (Dmae) 
emitiu um novo alerta na noi-
te da última sexta-feira, 13, 
sobre a necessidade de eco-
nomizar água em Uberlândia. 
Devido ao período estiagem, 
as vazões dos rios que abas-
tecem a cidade continuam 
baixando ao mesmo tempo 
em que o consumo de água 
tratada pela população tem 
se elevado. Na tentativa de 
evitar o desabastecimento, o 
Dmae iniciou, ainda na sexta, 
manobras em registros do 
sistema de fornecimento nos 
bairros mais afetados, que 
se concentram nas regiões 
leste e sul da cidade. (Diário 
de Uberlândia)

 
Índice de Gestão Municipal 

é divulgado 
O Tribunal de Contas di-

vulgou os resultados do Índice 
de Efetividade da Gestão 
Municipal (IEGM) referentes 
ao exercício de 2018 das 
cidades mineiras. A nota mé-
dia dos 811 municípios que 
responderam ao questionário, 
levando em conta os sete ei-
xos da administração pública 
analisados: Educação, Saúde, 
Planejamento, Gestão Fiscal, 
Meio Ambiente, Proteção das 

Condutores consideram a 
existência de uma indústria da 

multa de trânsito no Brasil
COLUNA MG - Rede de Notícias do Sindijori MG

www.sindijorimg.com.br

Em pesquisa de opinião 
realizada pela Confederação 
Nacional do Transporte, a 
maioria dos motoristas indica 
observar a existência de uma 
indústria da multa de trânsito 
no país. 

Considerando as pessoas 
entrevistadas, o maior nú-
mero de condutores ainda 
entende que os radares têm 
sido utilizados muito mais 
para multar do que para 
educar o motorista. 

Após a suspensão do uso 
de radares móveis, estáticos 
e portáteis, apenas radares 
fixos continuam registrando 
o excesso de velocidade nas 
rodovias brasileiras. 

O uso dos equipamentos 
permanecerá suspenso até 
que os métodos de fiscaliza-
ção sejam reavaliados pelo 
Ministério da Infraestrutura. 

A reavaliação do uso dos 
radares não-fixos seria rea-
lizada justamente para evitar 
que motoristas continuem 
sendo multados sem que 
haja uma finalidade peda-
gógica. 

A indústria da multa, des-
sa forma, se constituiria 
por essas e outras formas 
de autuação, realizadas na 
mesma sistemática e sem o 
cuidado da instrução ao mo-
torista sobre a importância 
da segurança no trânsito.

Como forma de punir o 
condutor, a fim de que com-
preenda a importância do 
cumprimento das normas 
de trânsito, são aplicadas 
diversas penalidades.

As penalidades incluem 
multas de valores distintos, 
sistema de acúmulo de pon-
tos na CNH, suspensão do di-
reito de dirigir e cassação do 
documento de habilitação. 

As multas de trânsito têm 
valores variáveis, de acordo 
com a classificação da infra-
ção. Infrações leves geram 
multa no valor de R$ 88,38, 
infrações médias, multa de 
R$ 130,16, infrações graves, 
multa R$ 195,23, e infrações 
gravíssimas levam à aplica-
ção de uma multa base de 
R$ 293,47. 

As multas gravíssimas 
podem ter o seu valor mul-
tiplicado, no caso de infra-
ções que representam maior 
perigo para a segurança no 
trânsito. A multiplicação pode 
ser feita por 2, 3, 5, 10, 20 e 
60 vezes, modificando o va-
lor da multa a ser paga pelo 
condutor.

O sistema de pontos 
constitui-se por uma pon-
tuação específica somada 
à carteira de habilitação do 
motorista pelo cometimento 
de cada infração.

O número de pontos so-
mados varia, assim como 
o valor da multa, de acor-
do com a classificação da 
infração. Infrações leves 
somam 3 pontos na carteira, 
infrações médias, 4 pontos, 
infrações graves, 5 pontos, 
e infrações gravíssimas, 7 
pontos.

Os pontos somados à 
CNH têm validade de 12 
meses. Para a somatória de 
pontos na carteira, há um 
limite pré-estabelecido de 
19 pontos.

Se houver um acúmulo de 
20 pontos ou mais decorren-
tes de infrações cometidas 
dentro de 12 meses, o con-
dutor poderá ter a carteira 
suspensa. 

A penalidade de suspen-
são da CNH retira o direito 
de dirigir por um período que 

pode ir de 2 até 24 meses, 
dependendo do motivo que 
resulta na aplicação da pe-
nalidade – acúmulo de pon-
tos ou cometimento de uma 
infração autossuspensiva. 

O retorno do direito de 
dirigir ao condutor que foi 
suspenso acontece após o 
cumprimento do tempo de 
penalidade e da realização 
do curso de reciclagem da 
CNH.

A cassação da CNH, por 
sua vez, é a retirada do do-
cumento de habilitação do 
condutor de forma definitiva 
e o impedimento de conduzir 
veículo por um período de 2 
anos.

A perda do direito de di-
rigir, na cassação, exige a 
realização de um novo pro-
cesso de habilitação para 
que o condutor obtenha uma 
nova CNH. 

O condutor que teve sua 
carteira cassada, para voltar 
a conduzir veículo, necessita 
realizar as provas práticas 
e teóricas do processo de 
habilitação e ser aprovado, 
após os 2 anos de duração 
da penalidade.  

A possível existência de 
uma indústria da multa no Bra-
sil indica a necessidade de os 
condutores exercerem um de 
seus direitos, que é a defesa 
para qualquer penalidade apli-
cada por conta do registro de 
uma infração no trânsito.

Ao ser notificado sobre o 
cometimento de uma infração, 
o motorista já pode abrir defesa 
para qualquer que seja a pena-
lidade aplicada, independente-
mente de sua rigidez. 

As etapas de recurso tam-
bém são múltiplas, ou seja, o 
motorista não possui apenas 
uma chance de defesa.

Essas etapas são identifi-
cadas na Defesa Prévia, que 
pode ser enviada imediata-
mente após o recebimento 
de Notificação de Autuação, 
no recurso em primeira ins-
tância e no recurso em se-
gunda instância.

As duas últimas etapas 
só precisam ser utilizadas 
pelo condutor em caso de 
não deferimento da Defesa 
Prévia.

O recurso em primeira 
instância pode ser enviado 
no prazo previsto na Notifica-
ção de Imposição de Pena-
lidade, documento enviado 
ao condutor indicando que a 
Defesa Prévia não foi apro-
vada e que as penalidades 
serão aplicadas.  

Se houver novo indeferi-
mento, o condutor pode uti-
lizar-se da etapa de recurso 
em segunda instância. 

Infrações de classificação 
média e leve também podem 
ser submetidas à conversão 
em advertência. Ao serem 
convertidas, o condutor não 
mais recebe penalidades 
pelo descumprimento de 
uma lei de trânsito. 

Dessa forma, em casos 
em que o condutor consi-
dera indevido o registro de 
uma infração em seu nome, 
é possível utilizar o direito 
de defesa que a própria 
legislação concede aos mo-
toristas. 

Para saber mais sobre a 
aplicação indevida de multas 
de trânsito e como evitá-las, 
acesse https://doutormul-
tas.com.br/multas-transito-
recorrer/ 

Contato
doutormultas@doutor-

multas.com.br
0800 6021 543

EXTRATO DE AVISO
REPUBLICAÇAO

Processo n° 062/2019 - Tomada de 
preço n° 001/2019

Objeto: Contratação de empresa 
especializada para prestação de ser-
viços de reforma do prédio da prefei-
tura municipal de Andrelândia, com 
fornecimento de todos os materiais, 
ferramentas e mão de obra especiali-
zada. Entrega de Envelopes e Sessão 
Pública dia 09/10/2019. Horário 13hs. 
Informações: licitacao@andrelandia.
mg.gov.br ou (35) 3325-1432. Elane de 
P. Carvalho – 13/09/2019.

AVISO DE REPUBLICAÇAO
DE LICITAÇÃO

Processo Licitatório 107/2019 Pre-
gão Presencial nº 062/2019

Fica retificado o Edital e seus anexos 
onde o objeto e: Contratação de empresa 
para prestação de serviços especializados 
de engenharia para execução de calça-
mento em bloquete sextavado em diversas 
ruas do município de Andrelândia – MG. 
Entrega de Envelopes e Sessão Pública dia 
30/09/2019, Horário: 13:00 horas. Informa-
ções (035) 3325-1432 e e-mail: licitacao@
andrelandia.mg.gov.br. Pregoeira: Aline de 
A. Rizzi. Andrelândia/MG, 13/09/2019.

Prefeitura Municipal de 
Andrelândia

a

A indústria da multa seria constituída por autuações que apenas re-
tiram dinheiro dos motoristas e não auxiliam para conscientizá-los 

sobre a importância de seguir as leis de trânsito.

Edital de Convocação para Assembleia 
Geral de Constituição

Ficam convocados todos os interessados,  para a realização da 
Assembleia Geral de Constituição da Associação Educacional A Ca-
minho da Luz, aprovação do Estatuto e Eleição da Primeira Diretoria 
a realizar-se no próximo dia 12 de Outubro de 2019, às 10:00 horas, 
na Comunidade Céu da Montanha, Visconde de Mauá – Bocaina de 
Minas - MG, CEP: 37.340-000, a fim de deliberarem  sobre a seguinte 
ORDEM DO DIA: 

01 – Constituição e criação da Associação;
02 – Apreciação e aprovação do Estatuto Social;
03 – Eleição de sua primeira Diretoria e de seu primeiro Conselho 

Fiscal;
04 – Posse da diretoria eleita;

Bocaina de Minas – MG,  17 de Setembro de 2019.

CONVOCANTE: ELIZABETH CABRAL MAGALHAES
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São Lourenço

Palestra sobre o
Marketing

Digital na Era da 
Fake News

O impacto das fake news 

nos negócios, nas empresas 

e nas marcas. Como se de-

fender e prevenir, mantendo a 

imagem do seu negócio. Átila 

Naddeo, Diretor de Marketing 

da empresa Canela de Ema | 

HOMP! - Comunicação, Ma-

rketing e Políticas Públicas, 

aborda questões relat ivas 

aos novos tempos, marcados 

por uma comunicação ágil, 

facilitada e rapidamente dis-

seminada pelas redes sociais, 

propondo um posicionamento 

Dia 19 às 17h no Hotel Brasil em São 
Lourenço com Entrada Franca

ativo diante desse problema 

que, hoje, de acordo com es-

tudos da Associação Brasileira 

de Comunicação Empresarial 

- ABERJE, chama a atenção 

e preocupa mais de 85% das 

empresas.

A Palestra Marketing Digital 

na Era da Fake News ocorre 

dentro do III Encontro de Gas-

tronomia, Turismo e Criatividade 

do Degusta 2019, que se desdo-

bra em várias atividades durante 

os dias 19 e 20 de setembro, em 

São Lourenço, no Hotel Brasil.
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São Lourenço participa
pela 2 vez do Dia Mundial 

da Limpeza
São Lourenço vai parti-

cipar pela segunda vez do 
“Dia Mundial da Limpeza” 
(World Clean Up Day), e 
está mobilizando a cidade 
para realização da limpeza 
de praças e ruas com a aju-
da de voluntários, dispostos 
a fazer a diferença.

O encontro visa pro-
mover a mobilização da 
população para a limpeza 
de suas cidades, bairros, 
praias e praças e parques. 
A ação simboliza a necessi-
dade de conscientização da 
sociedade para o problema 
do descarte irregular de re-
síduos sólidos urbanos.

Este ano, após o reco-
lhimento do lixo, haverá 
um grande encontro no 
Estacionamento do Parque 
das Águas entre todos os 
grupos participantes. A Se-
cretaria de Educação está 
promovendo um concurso 
especial de frases sobre o 
meio ambiente para os alu-
nos da rede municipal, e os 
autores da frase escolhida 
serão premiados no dia. 

Participam junto com 
a Prefeitura Municipal, os 
alunos da rede municipal e 
estadual, Grupo Escoteiros 
São Francisco, Defesa Civil, 
Polícia Militar Ambiental, 
COOPRECI, SAAE, Con-
sórcio Cidesea. Empresas, 
ongs, associações e a pró-
pria população que quiser 
aderir ao movimento e par-

ticipar serão todos muito 
bem vindos.

A coleta do lixo iniciará 
às 8h30 nos Pontos de En-
contro dos Grupos: Praça 
Humberto Sanches (Fe-
deral); Praça do Carioca; 
Praça da Estação; Pedreira 
(N.S. de Lourdes); Praça 
do Batalhão da PM (SL 
Velho); Paço Municipal; Av. 
Dom Pedro II; Av. Damião 

Junqueira de Souza. Logo 
após, todo se reunião no 
Estacionamento do Parque 
a partir das 10h.

A Ong Limpa Brasil rea-
liza o cadastro dos volun-
tários de todo Brasil neste 
movimento, e quem quiser 
participar pode ainda soli-
citar o certificado pelo site 
http://iniciativa.limpabrasil.
org/searcheventaction?Sta

teOrProvinceId=15&Distric
tId=2993&query=

Dia Mundial da Limpeza 
#WorldCleanUpDay2019

Um dia, um planeta, um 
objetivo

O Dia Mundial da Lim-
peza, em 15 de setembro 
de 2018, reuniu 18 milhões 
de pessoas em 157 países 
e territórios para o maior 
dia de coleta de resíduos 
da história da humanidade. 
Uma épica onda verde de 
36 horas de limpeza em 
todo o mundo - começando 
na Nova Zelândia e viajan-
do ao redor do mundo antes 
de terminar no Havaí.

O próximo Dia Mundial 
da Limpeza ocorrerá em 
21 de setembro de 2019. 
Nesse dia, voluntários e 
parceiros em todo o mundo 
novamente se reunirão para 
livrar nosso planeta de lixo 
- limpando lixo e resíduos 
mal administrados de nos-
sas praias, rios, florestas, 
praças e ruas.

O Dia Mundial da Lim-
peza aproveita o poder 
das pessoas comuns para 
realizar coisas incríveis 
unindo-se. Sua beleza está 
na cooperação e colabora-
ção: construir pontes entre 
comunidades diferentes e 
incluir todos os níveis da 
sociedade - dos cidadãos 
aos negócios, ao governo.

Prefeita Célia Cavalcanti é absolvida em sessão
de julgamento na Câmara Municipal

Por Jorge Eduardo
Marques - SL Atual

A Câmara Municipal manteve 
a prefeita Célia Cavalcanti na 
chefia do executivo após votação 
na sessão de julgamento da Co-
missão Processante instaurada 
em junho deste ano. A prefeita 
foi absolvida no processo político 
administrativo pelas infrações de 
contratação do escritório Amaral 
& Barbosa por inexigibilidade para 
resgate de créditos previdenciá-
rios e por descontos previdenciá-
rios dos servidores supostamente 
irregulares.

A sessão de julgamento do 
processo de 900 páginas con-
tou com a presença de 12 dos 
13 vereadores. Ao todo, oito 
vereadores votaram a favor da 
cassação e quatro contra. Para 
que a prefeita fosse afastada do 
cargo, seriam necessários nove 
votos, que representa 2/3 dos 
parlamentares.

A prefeita foi julgada separada-
mente em cada uma das infrações 
por cometimento das infrações 
político administrativa em omitir e 
negligenciar “na defesa de bens, 
rendas, direitos ou interesses do 
município”, conforme o Decreto-
Lei 201/67. A denúncia dava conta 
que a contratação do escritório 
advocatício empresa Amaral e 
Barbosa Advogados pela modali-
dade de Inexigibilidade de Licita-

ção para buscar a compensação 
de valores de parcelas recolhidas 
pelo INSS contrariou dois mem-
bros da Comissão Permanente de 
Licitação da Prefeitura.

Quanto aos descontos de 
contribuição previdenciária dos 
servidores, a denúncia a conside-
rava indevida a partir da decisão 
do Supremo Tribunal Federal e em 
portaria da Receita Federal. Esta-
vam sendo descontadas as con-
tribuições no terço constitucional 
de férias, horário extraordinário (e 
incorporado), primeiros 15 dias de 
auxílio doença e acidente, aviso 
prévio indenizado e adicionais 
noturno e de insalubridade mesmo 
sendo notificada.

A votação
Os oito vereadores que vota-

ram a favor da cassação do man-
dato da prefeita foram Agilsander 

Rodrigues da Silva (PSD), Isac 
Ribeiro (PRP), Helson de Jesus 
Salgado (Cidadania), Natanael 
Paulino de Oliveira (Cidadania), 
Orlando da Silva Gomes (PRB), 
Renato Motta (Avante), Ricardo 
Luiz Nogueira (PMDB) e Ricardo 
de Mattos (PMN). Os vereadores 
que votaram contra o afastamento 
da prefeita foram Abel Goulart 
Ferreira (PR), Evaldo José Am-
brósio (Pros), Rodrigo Martins de 
Carvalho (PSB) e Waldinei Alves 
Ferreira (PV).

Já Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro (PSC), pertencente 
a base da prefeita, não compare-
ceu à reunião e tem um mandado 
de prisão preventiva em aberto 
acusado pelo Ministério Público 
de Minas Gerais (MPMG) pelos 
crimes de corrupção, tráfico de 
influência e associação criminosa 
ao praticar a Rachadinha.

A Comissão Processante
A Comissão Processante (CP) 

foi instaurada no dia 24 de junho 
a partir da denúncia dos servido-
res concursados Aldrin Luiz dos 
Santos, Alice Cordeiro Rodrigues 
da Silveira e Marco Antônio da 
Cunha Arantes.

Integraram a CP, por sor-
teio, Agilsander Rodrigues da 
Si lva,  presidente,  Natanael 
Paul ino de Oliveira, relator, 
e Paulo Gilson Chopinho de 
Castro Ribeiro, membro. Os 
dois primeiros pertencentes a 
oposição a prefeita. Em reunião 
aberta no dia 3 de setembro, foi 
lido e aprovado o parecer final 
da CP que apontava a proce-
dência da denúncia.

A defesa da prefeita teve dois 
pedidos de liminar negados pelo 
Tribunal de Justiça de Minas Ge-
rais (TJMG) para tentar anular a 
CP. O primeiro pedido apontava a 
suspeição dos vereadores Nata-
nael Paulino de Oliveira, Orlando 
da Silva Gomes e Ricardo de 
Mattos. O primeiro por ter feito 
uma denúncia sobre o tema no 
MPMG e requerimentos solicitan-
do documentos sobre o assunto. 
O segundo por ser inimigo político 
da prefeita. O terceiro por ter sido 
exonerado por justa causa do qua-
dro de servidores concursados 
da prefeitura após um Processo 
Administrativo Disciplinar (PAD).

Os votos favoráveis à cassação foram insuficientes para afastar a chefe do executivo
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