
ILMA. SRA. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA
SERRANA MG.

MDB (MOVIMENTO DEMOCRÁTICO

BRASILEIRO), partido político com assento nessa egrégia

Câmara Municipal, vem' por seu presidente do diretório

municipal Euzebio Rodrigues Lago (documentos anexos),

com fundamento no artigo 66 §20 da lei orgânica municipal,

requerer a abertura de processo de cassação do mandato do

vereador VALDIR RODRIGUES PEREIRA, brasileiro,

casado, portador da C.I. MG 11086305 e do CPF.:

049.773.496-60, domiciliado e residente na rua Jeferson

Batista de Freitas, número 487, bairro Maria José do Amaral,

Nova Serrana MG., o que faz diante dos fatos e fundamentos

a seguir descritos:

DOS FATOS:

.,;j
, ,

Conforme amplamente e exaustivamente

noticiado na imprensa, nas redes sociais e já de

conhecimento público e notório, o vereador apontado

encontra se afastado por ordem judicial por ter incorrido em

diversas práticas delituosas, delitos criminais graves, visto

que envolveriam o desvio de dinheiro público.



Aurélio encontramos a definição do que seria decoro:

correção moral, decência.

Fica se a indagação: um vereador que

procede da man o procedeu o vereador ora

suscitado, não agiu claramente contrário ao decoro
parlamentar? Não se pode chegar a outra resposta que
não o sim.

Aliás, a peça do Ministério Público ora anexada,

denota os vários e robustos elementos de provas colhidos na

investigação criminal, material farto e porque não dizer

bastante para uma condenação criminal.

Não menos importante é preciso destacar que o

vereador desde o seu afastamento pela justiça, vem

recebendo proventos públicos sem exercer qualquer

trabalho, o que por si só revela imoralidade e malversação

do dinheiro público.

Ora, em tempos de grave crise econômica, onde

os recursos públicos estão cada vez mais minguados, não se

pode admitir tal situação.

Os elementos ora colididos, fundados nos termos

da denúncia ora anexada e por tudo que se acompanhou e

tem se acompanhado nas mídias jornalísticas são mais que



Ora, destaca se trecho da denúncia do Ministério

Público em face do vereador:

"Consta dos inclusos procedimentos investigatórios

criminais e demais medidas cautelares autuadas em apenso, que o

denunciado Valdir Rodrigues Pereira, no exercício do mandato de

vereador de Nova Serrana, consciente e voluntariamente e em

unidade de desígnios e comunhão de esforços com o denunciado

Alexandro de Oliveira Lima, no período de 02/01/2017 a 12/03/2019,

desviou, por vinte e sete vezes dinheiro público, no total de R$

76.937,74 (setenta e sete mil novecentos e trinta e sete reais e

setenta e quatro centavos) de que tinha a posse em função do cargo,

em proveito do coautor Alexsandro de Oliveira Lima e de outras

pessoas ainda não identificadas".

Não bastasse a acusação de peculato (desvio de

dinheiro ou coisa pública) crime por si só de enorme

gravidade, o vereador é ainda acusado do crime de falsidade

documental e associação criminosa.

Uma simples leitura da peça acusatória é o

bastante para se verificar a gravidade das condutas

praticadas pelo vereador, que superam em muito uma mera

quebra de decoro parlamentar para perda do mandato.

Embora a lei orgânica e nem o regimento dessa

casa digam o que seria decoro parlamentar, no dicionário



Fato é que conforme peça de denúncia criminal

anexa, ofertada pelo Ministério Público de Minas Gerais em

face do vereador, a conduta praticada pelo edil denota

extrema gravidade.

Ademais, toda Câmara Municipal se viu atingida

pelo afastamento do vereador e de mais 05 (cinco) outros

membros, inclusive o ex presidente dessa colenda casa.

Bem sabemos que a classe política de nosso país

tem sofrido e muito com o descrédito de nossos cidadãos,

visto que a prática reiterada de atos ilegais, de corrupção,

de malversação do dinheiro público por parte de alguns

agentes políticos tem manchado cada dia mais o nome da
classe.

Evidente que a conduta narrada na denúncia em

face do vereador, implica no mínimo em clara quebra do

decoro parlamentar na forma do disposto no artigo 66 III da

lei orgânica municipal.

Ademais, não seria muito atribuir também ao

vereador o descrito também no inciso II do artigo 66 da lei
orgânica.



suficientes para abertura do processo de cassação do

mandato do vereador com a consequente apreciação pelo

plenário dessa casa, que ao final com certeza dará o veredito

pela perda do mandato parlamentar.

DOS FU DAMENTOS:

Os fundamentos legais do presente pedido

encontram se determinados no artigo 66 §2° da lei orgânica

municipal, no III também do artigo 66 da referida lei e no

artigo 174 Il do Regimento Interno dessa Egrégia Casa.

DOS REQUERIMENTOS:

Diante do exposto, requer seja recebida a presente

representação para determinar a abertura de processo de

cassação do mandato do vereador VALDIR RODRIGUES

PEREIRA, prosseguindo se nos termos do regimento interno

dessa casa com o processamento e julgamento pelo plenário.

Termos em que
pede deferimento.

Nova Serrana, 04 de No

MDB - MOVIMENTO DEMO, ÁTICO BRASILEIRO.



ATA DA REUNIÃO DO DIRETÓRIO MUNICIPAL. ElEIÇÃO DA COMISSÃO EXECUTIVA. Aos dois dias

do mês de dezembro do ano de dois mil e dezessete, às 09 (nove) horas, na Rua Betsaid N270,

Bairro São Sebastião nesta cidade de Nova Serrana, reuniu-se o Diretório Municipal do Partido do, .

Movimento Democrático Brasileiro - PMDB, com o fim especial de eleger, pelo voto direto e
secreto, a respectiva Comissão Executiva, Comissão de Ética e Disciplina Política e o Conselho
Fiscal na forma do Edital afixado no Cartório Eleitoral. Verificando que haviam assinado a lista de,
presença e estavam presentes 62 (sesseota e dois) membros, havendo, portanto, a maioria

absoluta para deliberar. Assumiu a presidência o Prefeito de Nova Serrana, o Sr. Euzébio Rodrigues

Lago declarando aberta a sessão. Convidou para servir de Secretário o Sr. Enéas Fernandes Rosa. O

Sr. Presidente, explicando os motivos da reunião, conforme convocação feita por Edital,

suspendeu os trabalhos por dez minutos, para os presentes elaborassem a chapa de sua

preferência. Reabertos os trabalhos foram chamados nominalmente, os membros do Diretório
presentes e que haviam assinado a lista de presença para o ato de votação, depositando cada um
a cédula de sua escolha na urna que se encontrava sobre a mesa. Encerrada a votação, depois de
verificar que todos os presentes, com direito a voto, já haviam votado, o Sr. Presidente convidou
os senhores Marcelo Chaves de Caíres e Vanicia Alves dos Santos para, como escrutinadores,

apurarem os votos. Estes assumindo o cargo, constataram que o número de cédulas coincidia com
o número de votantes. Em seguida, passaram a apuração, que acusou o seguinte resultado para a
Comissão Executiva: Chapa Única registrada: 62 votos, nenhum voto branco, nenhum voto nulo.
Em face do resultado encontrado, foram considerados eleitos e automaticamente empossados os
seguintes membros: Para a Comissão Executiva: Presidente: Euzébio Rodrigues Lago; Primeiro
vice-presidente: Gabriel Rodrigues Chaves; Segundo vice-presidente: Neuza Maria Gomes Lago;
Secretário Geral: Enéas Fernandes Rosa; Secretário Adjunto: Vanicia Alves do Santos; Tesoureiro:
Regis de Brito Martins; Primeiro vogal: João Paulo Dias Alves; Segundo vocal: Alessandro
Aparecido de Oliveira; Primeiro Suplente: Benicio Martins Pereira; Segundo suplente: Altamiro
Antônio dos Santos; Terceiro suplente: Vicente Valério de Souza; Quarto suplente: Silberty
Antônio dos Santos, Para a comissão de Ética e Disciplina Titulares, Arquimedes Vitoriano da Silva,
Marlene da Silva Matos, Edson Nascimento Silva, Joana D'arc Sabina Chaves; Mauri Vitor Martins;
Suplentes; Natalia Lago de Almeida; Paulo Cesar de Aguiar; Juliano Antonio da Silva, Elder Magela
dos Santos, Ivandilson Carneiro dos Santos. Para o Conselho Fiscal Titular: Marcelo Chaves de
Caíres; Helton Silva; Devilson Ferreira de Lima; Dhyego Lacerda Carnilo: Claudinei Gomes de
Andrade; Mareio José de Souza; Em face do resultado encontrado, foram considerados eleitos e
automaticamente empossados esta Comissão Executiva, Comissão de Ética e Disciplina Política e o
Conselho Fiscal do PMDB no município de Nova Serrana. Nada mais havendo a tratar foir

encerrada a reunião e para constar lavrei a presente ata, que em seguida foi digitada e colada no
livro de atas. Em seguida a mesma foi lida e achada conforme, foi aprovado e assinada pelo
secr tário Enéas Fernandes Rosa e pelo Sr. Presidente, Euzébio Rodrigues Lago.
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Membro Exercício I
Situação

Cargo
..

~UzéBIO
PRE$IDENliEJ MEMaROnTULARDO DIRETÓRIO

0510212018

:RODRIGUE.S ~
"li' ~ • "'. .'

LAGO
MUNICIPAL; , 06/0112020

.. ' c,' "
.; JAtivo, -

,1':_
l(' '., ~

GABRIEl PRIMEJ~b VICe·PRESIDENJE , DeLEGADO DA 0510212018

nOORlG.\Jes CONVENÇÃO eSTADUAL TITULAR I~MEMBRO ~

CHAVES ríTOI.AR 1;)0 OI~erORio'MUNICIPA!. 0610112020
~." '," =-, "- I Ativo

~ -,,"c' ,.,"" , " .' ..
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Membro

P l

<, E;~~rclcloI
SituaçãoCargo "

NEUSA TERCEIRO VICÊ•.PRE:SIDENTeJ MEM8AO
MARIA
GOMES LAGO iITULA~ DO DIRETORiQ;MU~ICIPAL

ENÊAS
FERNANDES
ROSA

REGIS DE
BRITO
MARTINS

VICENTE
VALÊRIODE
SOUZA'

l1G/01l2020, .
lAtlvo

;06/0212018' .

SECRETARIO~ERAL I MEMBRO TITULAR DO
'. I'" .

D1ReT6~:tb MONICI.f'AL ' ~ ; 06/01/2020 ,I~,
1AtiVo L'z:

'05i02l1018

TESOURI:IRO I MEMBRO:l1TULAR OO.DIRETORIO •
MUNICIPAL 06/01/2020

/AtivO
. ,,' . . :,,~* ,;''1''--
. '.. 'li ' 0510212018 'I

DELEGA()O DACONVENÇAO'ESTAD.UALT {JLAR", . ,
I MEMBROTlfULAR. DO DIRE'rÓRfQ~MUNICIPALti ÕS/01J2020
3° SUPLENTE DA,~XECUTIVA MUNICIPAL ' " f\tívo

CARLOS
ALEXANDRE
DA cosrx

10510212018
DELEGAI)Q DA.CONVENQ~OESTADUAL! •
SUPLENTE I MEMBRD'SUPt~NTE 00 DIRETORia 06/01/2020
MUNICIP.tt.L t I 'I Ativo

...-----1----.--......;;":;..;.;;.. .;....--_ ...:.;',,;...-_.;.;..,~::;';;';;;"~+----1'~

MARCELO
CHAVES DE
CAIRES

05/0212018
DELEGAI)O DA GONVENÇAOESTADUAL "

" ~ A

SUPLe~TE • ", Q6101/2020

I Ativo "'
!

." ~;;. ','i

, >! 0.5/0212018
ALESSANDRO MEMBRClTITllLAR 00 DIRETORia MUNlOJPALI~ •
~~~~~~~~ VOGAL [IA EXECl!~IVA MUNIÇIPAl ,. 06/01~0~0"

r~!!Y~
ALEX
SANDRO
TROVÃO
VIEIRA

1 OSio~2018,
MEMBRO TITULAf{ 00 DIRETóRIO MUNICIPAL I,

~101/202Q ,
JAtivo

ALTAtJllRO
ANTONIO
DOS SANTOS

~,

. , ' ~ ~1"Q§!02{201,8
MEMBRCITITUl,AR,OO~DIRETÓR'O,MUNICIPAL 120. . r••

.SUPLENTE DA "ExeÓOTIVAMt:JNICIPAL • Ô6J0H~020.
, I AtlVeC) .

ANDR8A
CRSJT/NAO.
DASJLVA

05102120.18,
! .

MEMf3RCI TlrULARDO,DIRETÓRIO MUNICIPAL. ~
06/0í 12Q,20 ,

,/ Ativo

ANTONIO
GOMES DE
ANDRADE

,",'Iri -ZQ;JIu~018 .

MEMBROTITULAR OQ OIRETÓRIO MUNICIPAL,

. .

Q610 112020
t.. ..1. ;Utlv~
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Membro
';H

Exerclcio 1
Situação

05/0212018aeNlclO
, MARl1N$'

PERelftll!' ,~I-----+-------:-:,---::-" --~_""""'_--;------t

MEMBRO TITULAR DO DI~eT~RIO MUNICIPAL 1.10 •
ItsueLENTnapA EXECUTIVA MUNIC~AL ' 06/01/2020

/ Ativo

O!)/01J2020
/Atlvo"I-'~,_~,__---!lf';;"'~,~.,,~;"';"'=;::'=- .::.:.-.,......;.---';;:;., ••----~---t----_1
05/02/2018

Cargo

1 '

DAIANE SILVA'I 'MEMBRO TITULAROOt>IRETÓRIO MUNICIPAL
",CARVALHC? ! " " '~

í 1
,1;r=~VIO (,
iI'f{ODRIGUE:S : MEMBRO'TITULAR DO DIRETÓRIO MUNICIPAL

L.AGO I I

05102/2018

06/0 112()20
I AtIVO

!=RANCISCO
DE PAUtA

• ,SA,NTO'S
MEMBRO TITULAR'DQ'DIRETÓRIO MUNICIPAL

05/()212018

06/0112020
I Ativo

GIOVANi
'~ MÁXIMO

""SILVA ".

I",,; , , ' .', ,
MEMBRO TITULAR DO,DIRETÓRIO MUNICIPAL.• ~ , ~ ~ " ~ ~

O~/02/2018

, 0~/01/2020
/ Ativo

IVANOiesON
'~CARNEI~O I

;! DOS SÀNTÔ~~

05/0212018

06~01/2020
I Ativo

JOÃO PAULO MEMBRO TITULAR 00 DIRETÓRIO MUNICIPAL /1° _
DIAS ALVES voai" tiA EXEClmVA MUNI61~AL ' , ' ','

05/0212018

06/01/2020
1 Ativo

JOSÉ VIANA IfM~MBRO TITULAR 00, DIRETÓRIO MUNICIPAL"oa OLIVEIRA

, . '. 'x

0510212018KLEYTON'OE
I 'PAULA , '
LACEROA.

MEMBRQ ,'fITULA~ DO 'DIRETÓRIO MUNICIPAl.,

rl~

05/0212018

06/01/2020
I Ativo

06101./2020
I Ativo

MARCO
ANA.éu;ro ,MEMBRO rrrUlJ\R 00 DIRETORIO MUNICIPAL
ol;oUv,aRAIf ' .

05102/2018

Q6/0 112020

I Ativo
,.,\"

MAAlAJ!~OM ,
, C?OMES,:OA' 'MC:M8RQ,TITUt;AA DO101FtE;T:Ó'RIO 'MUNICIPAL
siülA'

,'f;~~:" '" r-"- _ .'

05/0212018

06/0112020
I Ativo
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30/10/2019

Membro Càrgo
Exer~Jcl'oJ..'" .,SituaÇão

I
i
f

I

.~ ~.,'. - - .,.

NATALIA
(5/1)~2018 .

MEMBRO TiTULAR 00 'OIRETÓRIO MUNiólPAl
..

LAGO DE· -. 06/01/2020"
,

ALMEIDA 1Ativo
, . ., . " " '

, . ,
Nll.TON ' 0510212018

SANTOS :o

SOLA
MEMBRO titULAR 00 OIRt;:TÓRfO: MUNICIPAL b6/0~12920

ALONSO
"

I ~tlvO~ _

. 05(O2{2018
RA\jLDE MEMBRO TITUt.::ARDO OIRETORIO MUNICIPAL - ..
MAOSNETO 06/0112020

I Ativo
, . .,~..~~ .v ••• , "'. ~. ;.,..

REGINALDO
'05L02l2018

NOBRE DE MEMBRO TITULAR 00 DIRErÓRIOMUNICIPA1.:
.

, 06/01/2920
SOUZA 1Atrvo

, .,
<'"" 05/02/2018

SILBERTY MEMBRO TITUlAR DO OIRETÓRIO MUNICIPAL I~;' -
ANTONIO 'v'

Ô6/01/1020
DOS SANTOS

SUPLENrE DA EXECU1'IVA MUNiC.lPAl
/ ~tjVO.,, 'i""- " Ó,5J02l?018

VANíCIA MEMBRCiTITULAR DO'DIRETORIO MUNICIPAL I -
ALVES DOS SECRETARIQ-ADJUNTO 06/01/2020 .'I
SANTOS :

,'Ativo

WILSON
05/0212018

APARECIDO M.EMBROTlTULAR.D,O,DlREIÓR10 MUNICIPAL -
'06101120~O

DASILYA ,
, I Ativo

'" '.>;;;. "'.. '~'7~., ~ . -
i Ir05102I2018

BIANCALAGO
-

MEMBRO SUPLENTE DO DIRET6RI0 MUNICIPAL -
DE ALMEIDA 06/0.1/2020

'li', I Ativo. ;,' ..
>, .

CAIO 05102120,1.$
AUGUSTO MEMBR'l SU,PL.:t:NTE~[)OD~ET<)~IQ MUNtCIP~t. ~

,..
RODRIGUES :06l01/202Q.
SJL.VA i~tj'JQ:i

r.C -= ~=::a..~'~~ c

DeVIl.SON
O5IQ2J~Ó1e

Fj;RREIRA MEMBR(), sup~eNrE,OO'OtNiTORlO MV.NICIPAt,t I'~' .. ,

, 06/Q1I2Q2Q'
LIMA I' .' IAW .. ', ,~·9 ',,:'"

..' r~. " . .C":("',,",_,;;~_ . ..c ...~•. -:.c' '", Ón

ELOER
'O~Q18

MEMBR') SUPLENTE OODIRET6RJO MUNIÇIPAl! I~ "

MAGELAOOS
1 Q6lQ1'I2Q2Q• ;;;. i .....

SANTOS
" 1 '~ .. - ,J 1 I A~\lO .•.... "

f

I
I
I
I
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Membro G.argo
Exercício I
SItuação

05/02/2018

HE~TON
w

w .' . MEMBRO SUPLENTE DO 0lRET6RIO MUNICIPAL 06/01/2020
SILVA

1 Ativo
~

.. '
05/0212018

JOANAD'ARC ·
SABINA . MEMBRO SUPLENTE DODIRElÓR10 MÜNICIPAL 06/01/2020. .

CHAVES / Ativo
,'9: ,'o ,

JÓSÊ 05/02/2018

ANTONIO ·
ALVES DOS

MEMBRO SUPLENTE 00 DIRETÓRIO MUNICIPAL 06/01/2020

SANTOS /Ativo
"

o5/d2l2018
MARLlCE -
SILVA MEMQRO SUPLENT.EDO OIRETÓRIO MUNICIPAL 06/01/2020
FIGUEIREDO / Ativo

05/02/2018
PAULO ·
CESARDE MEMBRO SUPLENTE DO DIRiTÓRIO MUNICIPAL 06/01/2020
AGUIAR I Ativo

,

Códíg9 de Valíds,ÇãO nYS3laUQIM1~7IgxuRNOxAzKi7A=

Certidão emitida em iJ30/10/201916;56;1~.... ~

• Esta certidão é gratuita e dispensa assll'latuill. Sua~utentjcidade poder!i ser ponfirmada no endereço:
hltjlj/WINW;tse:jl!s.b(lpartidoslpai'ti~pspoliticós/vatidarcertldao.
• As informaç6es constant" d,stacertldio retratam o.conteúdo dos assentamentos dâ Justiça
Eleitoral na data: e hora de sua emllSlo.
• Os dados partidáriOs de abraogênCl~. nadonal são anota~o$ no TSE e QS regionais e municipais são
aoota<jos nos Tribunais R89iQi'laf~Eleitorals·respectlvos,

Inter01.tse.Jus.brlsgIP3-COnsultlllcetttda?,019,aoP ••.t1idario?ld=246324~t1poCertklao= f &lllt\IIVq; 5/5
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MfNISTÉRIO PÚBL1CO DO ESTADO DE M1NAS GERATS
1fi PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA SERRANA

Exma. Sra. Juíza da Vara Criminal da Comarca de Nova Serrana/MO.

Procedimento Investigatório Criminal n." 0452. 19.000443-5 - Operação KOBOLD
(apenso ao PIC n.": 452.19.002313-8).

O MfNTSTÉRIO PÚBLTCO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, por

meio ela J iI Promotoria de Justiça ele Nova Serrana/MO c do Grupo de

Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado _ GAECO

Centro-Oeste, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência,

amparado nos artigos 127 e 129, r, da Constituição da República e no

artigo 41 do Código de Processo Penal, bem como nos procedimentos
investigatórios anexos, ajuizar

,-'-
L---- oo _

DENÚNCIA

em face de VALDIR RODRIGUES DE SOUZA, brasileiro, natural de

Malacacheta/MC, nascido aos ó/J / 1985, filho de Maria Rodrigues de

Souza e Guilhermino Alves de Souza, solteiro, vereador, portador dÓ RG

MG-14.608.930, inscriro no CPF sob o n." 073.475.196-67, residente na

rua das Palmeiras, n.? 1.173, bairro Concesso Elias, em Nova
SelTana/MG;



"

MrNISTf~RJO PL'JBLlCO DO EST;\DO Dl~ M'JN;\S GERAIS
Jil PROMOTORIA DE JllSTIÇA DE NOVA SERRANA

ADRIANA APARECIDA DA SILVA, brasileira, natural de

MarilândialMG, nascida aos 12/911 980, casada, pespontadeira em banca

de calçados, filha de Onofre Aparecido da Silva e Lucia Maria Pereira

Silva, portadora do RG MG-lO.644.285, inscrita no CPF sob o n.?

073.312.216-71, residente da rua das Esmeraldas, n.? 164, bairro Frei
Ambrósio, Nova Serrana/MO;

ELIS REGINA BATISTA, brasileira, natural de São Paulo/SP, nascida

aos 26/1 J 11971, filha de Maria de Lourdes Batista, divorciada, servidora

pública, portadora do l?G n." SP-19.745.973-0, SSP-SP, inscrito no CPF

sob o n." 146.799.008-65, domiciliada na rua Paralela, n." 1.207, bairro
Concessr, Elias, Nova Serrana/MG;

VALDIR RODRIGUES PEREiRA, brasileiro, natural de

MalacachetalMG, nascido aos 1417/1981, filho de Sebastião Pereira Rosa

e Maria do Carmo R. da Silva, casado, vereador, portador do RG MG-

11.086.305, inscrito no CPF sob o n.? 049.773.496-60, residente na rua

Jéferson Batista de Freitas, n." 487, bairro Maria José do Amaral, em
Nova SerranaIMG;

ALEXSANDno DE OLIVEIRA LIMA, brasileiro, natural de

Conselheiro Pena/MC], nascido aos 5112/1985, convivente, comerciante,

filho de José da Silva Lima c Neli da Penha Oliveira, portador do 1<.0

MG-13.774.56ô, inscrito no CPF sob o n.? 068.975.726-32, rua Alameda

das Cravinhas, 11.° 1.109, casa, bairro Veredas da Serra, em Nova
SerranafMG;

OSMAR FERNANDES DOS SANTOS, brasileiro, natural de

MalacachetulMG, nascido aos 28/11/1973, filho de Jovelino Fernandes

dos Santos e Maria Pereira elos Santos, casado, vereador, portador do RG

n.? 338333514 - SSP/SP, inscrito no CPF sob o n." 032.137.126-71,

I
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residente nu rua Pitanga, n." 1.208, bairro São Geraldo, parte de cima, em
Nova Scn'anaIivfG;

YlJRI ANDERSON AMARAL ESTEVÃO, brasileiro, natural de

Contagem/MG, nascido aos 8/10/1991, solteiro, autônomo, filho de Joice

Amaral Estevão, portador do RG MG-14.856.518, inscrito no CPF sob o

11.° 086.559.756-13, rua Gaivota, n.? 151, bairro Santa Cruz, em Nova
Sen"analMG;

ADA[R LOPES DE SOUZA, brasileiro, natural de Guanães/MG,

nascido aos 6/12/1973, filho de José Lopes da Silva e Diva Luiz de

Souza, convivente, vereador, portador do RG MG-8.304.33I , inscrito no

CPF sob o n.? 921.777.866-49, residente na rua José Ambrósio Soares,

n." 236, bairro Jardins do Lago, em Nova ScrranaIMG;

MARIA DAS DORES GOMES, brasileira, natural de LadainhaIMG,

nascida aos 25/1/1986, casada, filha de Geraldo Majela Gomes e Elza

Figueiredo Gomes, portadora do RG MG-L5.809.035, inscrita no CPF

sob o n.? 084.698.426-17, residente da rua das Palmeiras, n.? J .216,
bairro Concesso Elias, Nova Serrana/MG;

JULlANO MARQUES DE LACERDA, brasileiro, natural de Nova

Serraria, nascido aos 1119/1976, filho de Adirson Duarte de Lacerda e

Maria das Dores de Lacerda, casado, vereador, portador do RG MG-

1 J .592.505, inscrito no CPF sob o n.? 057.223.416-30, residente na rua

l3ernardino Candido Pereira, n° 323, bairro Marília, distrito de Boa Vista
Ide Minas, em Nova SerranalMG;

SÉRGIO CÁSSIO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de Nova

Serrana, nascido aos 15/9/J 973, filho de Vicente de Paulo e Maria Rosa

de Paulo, solteiro, comerciante, portador do RG n.? M-6-794.997,

inscrito no CPF sob o n.? 033.888.236-77, residente na rua Geraldo

Magela, n.? 147, distrito de 80a Vista de Minas, em Nova SerranalMG;
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GILMAH DA SILVA MARTINS, brasileiro, natural de Pompéu/MO,

nascido aos 30/3/l972, filho de José Maria Martins e Maria Hilária da

Silva Martins, casado, vereador, portador do RG n.? M-7.460.718,

inscrito no CPF sob o n.? 745.079.076-91, residente na rua EIi Martins

Fagundes, n." 695, bairro São Geraldo, em Nova Serrana/MO;

SHEILA PENHA DA SILVA, brasileira, natural de Ribeirão das

Neves, nascida aos 3/1/1986, solteira, filha de Jaconias Penha da Silva

Filho c Maria de Fatima Penha da Silva, portadora do RO n.? MO-

18.065.48 J > inscrita no CPF sob o n.? 075.241.246-94, residente na rua

Raimunda Maria da Conceiçâo, n.? 210, Distrito de Boa Vista, em Nova
Serrana/MO;

WEVERTON RODRIGUES DE MORAlS LIMA, brasileiro, natural

de Pará de Minas/Ma, nascidn aos 14/10/1990, solteiro, filho de José

Manoel Rodrigues de Lima c Elizabet Félix de Morais Lima, portador do

RC n." MG-14.462.087, inscrito no CPF sob o 11.° 111.948.586-00,

residente na rua José de Melo Machado, n.? J 1, bairrcl":R.ecanto, em Pará
de Minas/MO; c

WAGNER RIBEIRO DE OLIVEIRA, brasileiro, natural de

Paineiras/MG, nascido aos 20/2/1970, filho de Isaltino Ribeiro da Silva e

Isabel Francisca de Oliveira, casado, farmacêulico~ portador do RG n."

M-3-690.593, inscrito no CPF sob o n.? 665.327.876-04, residente na rua

E, n.? 379, Condomínio Parque das Águas, em Nova Serrana/Mrj pelos
motivos de fato e de direito adiante expostos.

1- NÚCLEO VALDfR DAS FESTAS
1.1- DO PECULATO DESVlO
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Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Valdir Rodrigues de

Souza, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a

denunciada Adriana Aparecida da Silva Santos, nos períodos de 2/1/2017 a

5/10/2017 c 1.0/2/2018 a I °/I 0/20 18, desviou, por dezessete vezes, dinheiro público,

no total de RS48.502,06 (quarenta e oito mil quinhentos e dois reais e seis centavos)

de que tinha a posse em função do cargo, em proveito da coautora Adriana

Aparecida da Silva Santos e de outras pessoas ainda não identíflcedas.

Segundo se apurou, o denunciado Valdir Rodrigues de Souza, valendo-se

da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n." 2,300/2015,

indicou para nomeação para o cargo público de assessora parlamentar a denunciada

Adriana Aparecida da Silva Santos, a qual, no entanto, durante os dezessete meses

em que recebeu os respectivos vencimentos mensais, não desempenhou EIS funções
afetas ao cargo, de acordo com a lei que o criou.

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Adriana Aparecida da Silva Santos, /lOS meses de janeiro a setembro de 2017 e

fevereiro a setembro de 2018, contando com a consciente aquiescência do vereador

Valdir Rodrigues de Souza, ao invés de exercer as funções públicas pertinentes ao

cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova Serrana, das 12hOOmin às 18hOOmin,

em dias úteis, dedicava-se a outras atividades, a exemplo do trabalho de
pespontadeira de calçados, em negócio próprio.

Com tal conduta, o agente político Valdir Rodrigues de Souza, em

conluio com a assessora parlamentar Adriana Aparecida da Silva Santos, desviou os

valores pecuniários públicos de que tinha a posse, em razão do mandato de

vereador, em provei to da referida servidora fantasma, dando ao dinheiro destinação

ilícita, na medida em que a denunciada, detentora do cargo em comissão, não
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desempenhou, durante os dezessete meses de sua investidura, nenhuma função
pública.

[-2 - DA FALSIDADE DOCUMENTAL

FATO 1

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Valdir Rodrigues de

Souza e Adriana Aparecida da Silva Santos, respectivamente no exercício do

mandato de vereador de Nova Serrana e no cargo público de assessora parlamentar,

consciente e voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços,

nos períodos de fevereiro a agosto de 2017 e fevereiro a julho de 2018, inseriram,

Ror treze y~.?es, declarações falsas em documentos públicos, com o fim de criar

obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Com efeito, apurou-se que a denunciada Adriana Aparecida da Silva

Santos, a despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova

Serrana, diariamente, das 12hOOmin éls I8hOOmin, no período mencionado no

parágrafo anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo

de assessora parlamentar, conforme narrado no tópico 1. I, assinou as treze folhas de

ponto expedidas pelo Departamento de Recursos HUn1éU10S da Casa Legislativa, as

quais estão juntadas aos autos do procedimento investigatório n.? 0452.19.000443-

5, corno se tivesse cumprido o expediente no órgão público no horário

regulamentar, inserindo, pois, declaração falsa ern documentos públicos, com o fito
de receber os respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, o denunciado Valdir Rodrigues de Souza, mesmo
consciente de que Adriana Aparecida da Silva Santos não desempenhava as funções

afetas ao cargo de assessora padamentar das 12hOOmin às 18hOOmin, conforme
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exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal 11.° 2.300/2015, assinou as

folhas e controles de ponto da servidora fantasma, na qualidade de "Responsável ".

Destaque-se que ambos os denunciados praticaram os crimes de

fàlsidade ora narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e do cargo público

ocupados, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.

FATO 2

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que a denunciada Elis Regina Batista, no

exercício do cargo de assessora parlamentar, consciente e voluntariamente, nos

períodos de feverciro/2017, abri1/2017, 01102/2018 a 28/2/2018, 21/4/2018 a

20/5/20 J 8 e 21/5120 I g a 20/6/20 J 8, inseriu, Dor seis vezes, declaraç.ões falsas em

documentos públicos, com o fim de criar obrigaç.ão e alterar a verdade sobre fato
juridicamente relevante.

Com efeito, apurou-se que a denunciada, mesmo consciente de que a

assessora parlamentar Adriana Aparecida da Silva Santos não comparecia ao prédio

ela Câmara Municipal diariamente tampouco desempenhava as funções afetas ao

cargo público das J 2hOOmin às 18hOOmin, conforme exigência do artigo 67 da Lei

Complementar Municipal n.? 2.300/2015, preencheu os campos da tabela referentes

é10S horários de "ENTRADA" e "SAíDA", mediante a aposição manuscrita de

12hOOmin ("ENTRADA") e /8hOOmin ("SAÍDA"), em seis elas treze folhas de
ponto apreendidas no Departamento de Recursos Humanos.

Destaque-se que a denunciada praticou os crimes de falsidade ora

narrados prevalecendo-se elo cargo público ocupado, atraindo a incidência do
parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.



MINTSTRRTO P(J8f .rco DO ESTADO DF M1NAS GRRAfS
Ia PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE NOVA SERRANA

ll- NÚCLEO JULIANO DO BOA VISTA

11.1- DO PECULATO-DESVIO

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Juliano Marques de

Lacerda, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente c em unidade de desígnios e comunhão de esforços com ()

denunciado Sérgio Cássio de Oliveira, nos períodos de 1°/2/2017 a 6/10/2017 e

7/1 I/2017 a 6/5/2019, desviou, por vinte e seis vezes, dinheiro público, no total de

1\$42.691,34 (quarenta e dois mil seiscentos e noventa e um reais e trinta e quatro

centavos) de que tinha a posse em função do cargo, em proveito do coautor Sérgio

Cássio de Oliveira e de outras pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Juliano Marques de Lacerda, valendo-

se da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n.? 2.300/2015,

indicou para nomeação para o cargo público de auxiliar parlamentar o denunciado

Sérgio Cássio de Oliveira, o qual, no entanto, durante os vinte e seis meses em que

recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetas ao cargo,
de acordo com a lei que o criou.

Os elementos ele prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Sérgio Cássio de Oliveira, nos períodos de }0/2/2017 a 6/10/2017 c 7/1112017 a

6/5/2019, contando com a consciente aquiescência do vereador Juliano Marques de

Lacerda, ao invés de exercer <1S funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na

Câmara Municipal de Nova Serrana, das J 2hOOmin às 18hOOmin, em dias úteis,

dedicava-se a outras atividades, a exemplo dos trabalhos em seu estabelecimento

comercial, tipo bar, situado no distrito de Boa Vista, neste município.

Com tal conduta, o agente político Juliano Marques de Lacerda, em

conluio com o auxiliar parlamentar Sérgio Cássio de Oliveira, desviou os valores

pecuniários públicos de que linha a posse, em razão do mandato de vereador, em
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proveito do referido servidor fantasma, dando ao dinheiro destinação ilícita, na

medida em que o denunciado, detentor do cargo em comissão, não desempenhou,

durante os vinte e seis meses de sua investidura, nenhuma função pública.

11.2 - DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados .Iuliano Marques de

Lacerda e Sérgio Cássio de Oliveira, respectivamente no exercício do mandato de

vereador de Nova Serrana e no cargo público de auxiliar parlamentar, consciente c

voluntariamente e em unidade de desígnios c comunhão de esforços, nos períodos

de fevereiro de 20] 7 a 20 de dezembro de 2018, inseriram, por quinze vezes,

declarações falsas em documentos públicos, com o fim de criar obrigação e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.

Com efeito, apurou-se que o denunciado Sérgio Cássio de Oliveira, a

despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana,

diariamente, das 12hOOmin às 18hOOmin, no período mencionado no parágrafo

anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo de auxiliar

parlamentar, conforme narrado no tópico Il. J, assinou as quinze folhas de ponto

expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais

estão juntadas aos autos do procedimento investigatório n." 0452.19.000443-5,

como se tivesse cumprido o expediente no órgão público no horário regulamentar,

inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos, com o fito de receber ÜS

respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, o denunciado Juliano Marques de Lacerda, mesmo

consciente de que Sérgio Cássio de Oliveira não desempenhava as funções afetas ao

cargo de auxiliar parlamentar das 12hOOrnin às 18hOOmin, conforme exigência do
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artigo 67 da Lei Complementar Municipal n." 2.300/2015, assinou as folhas e

controles de ponto do servidor fantasma, na qualidade de "Responsável",

Destaque-se que ambos os denunciados praticaram os crimes de

falsidade ora narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e do cargo público

ocupados, atraindo a incidência cio parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.

IJJ- NÚCLEO ADAIR DA IMPACTO

llI.l- DO PECULATO DESVIO

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Adair Lopes de Souza,

no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com a

denunciada Maria das Dores Gomes, no período de 1°/2/20 17 a 6/5/2019, desviou,

por vinte e sete vezes, dinheiro público, no total de R$44.719,29 (quarenta e quatro

mil e setecentos c dezenove reais e vinte e nove centavos) de que tinha a posse em

função do cargo, em proveito próprio e da coautora Maria das Dores Gomes, bem

como de outras pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Adair Lopes de Souza, valendo-se da

prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n.? 2.300/2015,

indicou para nomeação para o cargo público de auxiliar parlamentar a denunciada

Maria das Dores Gomes, a qual, no entanto, durante os vinte e sete meses em que

recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetas ao cargo,
de acordo com a lei que o criou.

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Maria das Dores Gomes, no período de 1°/2/20 J 7 a 6/5/2019, contando com a

consciente aquiescência do vereador Adair Lopes de Souza, ao invés de exercer as

funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova
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Serrana, das 12hOOmin às 18hOOmin, em dias úteis, dedicava-se a outras atividades,

a exemplo do trabalho de fabricação de calçados.

Com tal conduta, o agente político Adair Lopes de Souza, em conluio

com a auxiliar parlamentar Maria das Dores Gomes, desviou os valores pecuniários

públicos de que tinha a posse, em razão do mandato de vereador, em proveito

próprio e da referida servidora fantasma, dando ao dinheiro destinação ilícita, na

medida em que a denunciada, detentora do cargo em comissão, não desempenhou,

durante os vinte e sete meses de sua investidura, nenhuma função pública.

Destaque-se que, em favor do denunciado Adair Lopes de Souza, o

dinheiro público foi desviado por meio do pagamento de despesas pessoais do

agente político pelo esposo de Maria das Dores Gomes, chamado Adelson

Rodrigues dos Santos, como se vê do comprovante de transferência bancária do

valor de R$530,00, no dia 27/2/2018, para Isabel Cristina de Souza, mãe de Víctor

Lucas de Souza Lopes, filho do vereador, a título de pensão alimentícia; além do

pagamento, em 25/7/2018, de prestação, no valor de R$2.009,25, referente à compra

de lote no Condomínio Parque das Águas, em Nova Serrana, conforme documentos

juntados nos aulas do procedimento investigatório n.? 0452.19.000443"5.

111-2 - DA FALSlDADE DOCUMENTAL

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Adair Lopes de Souza

e Maria das Dores Gomes, respectivamente no exercício do mandato de vereador

de Nova Serrana c no cargo público de auxiliar parlamentar, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços, nos períodos

de fevereiro de 2017 a 20 de janeiro de 2019, inseriram, por dezessete vez~§,

declarações falsas em documentos públ icos, com o fim de criar obrigação e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.



MrNISTÉRro PlJBLlCO DO ESTADO DE MTNAS GFR;\TS
1n PROMOTORIA DE JUSTiÇA DE NOVA SERRANA

Com efeito, apurou-se que a denunciada Maria das Dores Gomes, a

despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana,

diariamente, das 12hOOmin às 18hOOmin, no período mencionado no parágrafo

anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo de auxiliar

parlamentar, conforme narrado no tópico 111.], assinou as dezessete folhas de ponto

expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais

estão juntadas aos autos do procedimento investigatório n.? 0452.19.000443-5,

como se tivesse cumprido o expediente no órgão público no horário regulamentar,

inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos, com o fito de receber os

respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, o denunciado Adair Lopes de Souza, mesmo

consciente de que Maria das Dores Gomes não desempenhava as funções afetas ao

cargo de auxilíar parlamentar das 12hOOmin às 18hOOmin, conforme exigência do

artigo 67 da Lci Complementar Municipal n.? 2.300/20 I5, assinou as folhas e

controles ele ponto da servidora fantasma, na qualidade de "Responsável".

Destaque-se que ambos os denunciados praticaram os crimes de

falsidade ora narrados prevalecendo-se do mandato eletivo c do cargo público

ocupados, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.

IV - NÚCLEO VALDIR MECÂNICO

IV.l - DO PECULATO-DESVIO

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Valdir Rodrigues

Pereira, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o

denunciado Alexsandro de Oliveira Lima, no período de 2/1/2017 a 12/3/2019,

desviou, por vinte e sete ve7:~2.dinheiro público, no total de R$76.937,74 (setenta e
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seis mil novecentos e trinta e sete reais e setenta e quatro centavos) de que tinha a

posse em função do cargo, em proveito do coautor Alcxsandro de Oliveira Lima e
de outras pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Valdir Rodrigues Pereira, valendo-se

da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal 11.° 2.300/2015,

indicou para nomeação para o cargo público de assessor parlamentar o denunciado

Alcxsandro de Oliveira Lima, o qual, no entanto, durante os vinte c sete meses em

que recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetas ao
cargo, de acordo com a lei que o criou,

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Alexsandro de Oliveira Lima, no período de 2/1/2017 a 12/3/2019, contando com a

consciente aquiescência do vereador Valdir Rodrigues Pereira, ao invés de exercer

as funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova

Serrana, das 12hOOmin às 18hOOmin, em dias úteis, dedicava-se a outras atividades,

a exemplo dos trabalhos de técnico de futebol, pedreiro e comerciante,

Com till conduta, o agente político Valdir Rodrigues Pereira, em conluio

com o assessor parlamentar Alexsandro de Oliveira Lima, desviou os valores

pecuniários públicos de que tinha a posse, em razão do mandato de vereador, em

proveito do referido servidor fantasma, dando ao dinheiro destinação ilícita, na

medida em que o denunciado, detentor do cargo em comissão, não desempenhou,

durante os vinte e sete meses de sua investidura, nenhuma função pública.

JV.2 - DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Valdir Rodrigues

Pereira e AJexsandro de Oliveira Lima, respectivamente no exercício do mandato

de vereador de Nova Serrana e no cargo público de assessor parlamentar, consciente
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e voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços, nos períodos

de fevereiro de 2017 a 20 de fevereiro de 2019, inseriram, por vinte vezes,

declarações falsas em documentos públicos, com o 11m de criar obrigação e alterar a
verdade sobre fato juridicamente relevante.

Com efeito, apurou-se que o denunciado Alexsandro de Oliveira Lima, a

despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana,

diariamente, das 12hOOmin às 18hOOmin, no período mencionado no parágrafo

anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo de assessor

parlamentar, conforme narrado no tópico IV. I , assinou as vinte folhas de ponto

expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais

estão juntadas aos autos do procedimento investigatório n.? 0452.19.000443-5,

como se tivesse cumprido o expediente no órgão público no horário regulamentar,

inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos, com o fito de receber os
respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, O denunciado Valdir Rodrigues Pereira, mesmo

consciente de que Alexsandro de Oliveira Lima não desempenhava as funções

afetas ao cargo de assessor parlamentar das 12hOOmin às 18hOOmin, conforme

exigência do artigo 67 Ué! Lei Complementar Municipal n.? 2.300/2015, assinou as

folhas e controles de ponto do servidor fantasma, na qualidade de "Responsável ".

Destaque-se que ambos os denunciados praticaram os crimes de

falsidade ora narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e do cargo público

ocupados, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.

v- NÚCLEO OSMAR SANTOS

V.l - DO PEClJ LATO-DESVIO

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Osmar Fernandes dos
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Santos, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o

denunciado Yuri Anderson Amaral Estevão, no período de 2/112018 a 1°/4/20 19,

desviou, por quinze vezes, dinheiro público, no total de R$44.112,73 (quarenta e

quatro mil cento c doze reais e setenta e três centavos) de que tinha a posse em

função do cargo, em proveito do coautor Yuri Anderson Amaral Estevão e de

outras pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Osmar Fernandes dos Santos, valendo-

se da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n." 2.300120 I 5,

nomeou para o cargo público de assessor parlamentar o denunciado Yuri Andcrson

Amaral Estevão, o qual, no entanto, durante os quinze meses em que recebeu os

respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetas ao cargo, de acordo
com a lei que o criou.

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Yuri Anderson Amaral Estevão, no período de 2/1/2018 a 1°/4/20 19, contando com

a consciente aquiescência do vereador Osmar Fernandes dos Santos, ao invés de

exercer as funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de

Nova Serrana, das 12hOOmin às 18hOOmin, em dias úteis, dedicava-se a outras

atividades, a exemplo do trabalho no ramo de confecção de camisetas c uniformes,

em negócio próprio.

Com tal conduta, o agente político Osmar Fernandes dos Santos, em

conluio com o assessor parlamentar Yuri Anderson Amaral Estevão, desviou os

valores pecunianos públicos de que tinha a posse, em razão do mandato de

vereador, em proveito do referido servidor fantasma, dando ao dinheiro destinação

ilícita, na medida em que o denunciado, detentor do cargo em comissão, não

desempenhou, durante os quinze meses de sua investidura, nenhuma função pública.
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V.2 - DA FALSIDADE DOCUMENTAL

Consta cios inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Osmar Fernandes

dos Santos e Yuri Anderson Amaral Estevão, respectivamente no exercício do

mandato de vereador de Nova Serrana e no cargo público ele assessor parlamentar,

consciente c voluntariamente c em unidade de desígnios e comunhão de esforços,

nos períodos de 21 de fevereiro de 20 I 8 a 20 de março de 2019, inseriram, por nove

vezes, declarações falsas em documentos públicos, com o fim de criar obrigação c
alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante.

Com efeito, apurou-se que o denunciado Yuri Anderson Amaral Estevão,

a despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova Serrana,

diariamente, das ]2hOOmin às J 8hOOrnin, no período mencionado no parágrafo

anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo de assessor

parlamentar, conforme narrado no tópico V.I, assinou as nove folhas de ponto

expedidas pelo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa, as quais

estão juntadas aos autos do procedimento investigatório 11.° 0452.19.000443-5,

como se tivesse cumprido o expediente no órgão público no horário regulamentar,

inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos, com o fito de receber os
respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, o denunciado Osmar Fernandes dos Santos, mesmo

consciente de que Yuri Andcrson Amaral Estevão não desempenhava as funções

afetas ao cargo de assessor parlamentar das 12hOOmin às I RhOOmin, conforme

exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal n.? 2.300/2015, assinou as

folhas e controles de ponto do servidor fantasma, na qualidade de "Responsável ".

Destaque-se que ambos os denunciados praticaram os crimes de

falsidade ora narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e do cargo público

ocupados, atraindo a incidência do parágrafo único do artigo 299 do Código Penal.
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VI- NÚCLEO GTLMAR DA FARMÁCIA

VI.l - 00 PECULATO-DESVIO

FATO I

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas caulelares autuadas em apenso, que o denunciado GiJmar da Silva

Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios c comunhão de esforços com o

denunciado Wevcrton Rodrigues de Morais Lima e com a denunciada Sheila

Penha da Silva, no período de 2/ [/2018 a 11/9/20 J 8, desviou, pj)r nove vezes,

dinheiro público, no (o(al de R$23.848,33 (vinte c três mil oitocentos e quarenta e

oito reais e trinta e três centavos) de que tinha a posse em função do cargo, em

proveito próprio e do coautor Weverton Rodrigues de Morais Lima, bem como
de outras pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Gilmar da Silva Martins, valendo-se

da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n." 2.300/2015 e

previamente ajustado com Sheila Penha da Silva, sua assessora parlamentar desde

2/1/20 I 7 e namorada de Weverton Rodrigues de Morais Lima, indicou este

denunciado para nomeação para o cargo público de assessor parlamentar, o qual, no

entanto, durante os nove meses em que recebeu os respectivos vencimentos, não

desempenhou as funções aretas ao cargo, de acordo com a lei que o criou.

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Weverton Rodrigues de Morais Lima, no período de 2/112018 a 11/9/20 l8,

contando com li consciente aquiescência do vereador Gilrnar da Silva Martins, ao

invés de exercer as funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara

Municipal de Nova Serrana, das 12hOOmin às J 8hOOmin, em dias úteis, dedicava-se

a outras atividades, a exemplo do trabalho no ramo de lanternagem de motocicletas,
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em negócio próprio, denominado "Macarrão Pintura de Motos ", situado no
município de Pará de Minas/Mô

Tem-se, ademais, que Wevcrton Rodrigues de Morais Lima devolvia ao

vereador Gilmar da Silva Martins parte dos vencimentos correspondentes ao cargo

de assessor parlamentar mensalmente, o que implica na conclusão de que o dinheiro

público foi desviado em proveito, também, do próprio agente político.

Extrai-se, por Iirn, que Shci la Penha da Si lva foi a responsável por

apresentar Wcvcrton Rodrigues de Morais Lima, seu namorado, a Gilrnar da Silva

Martins, propiciando, assim, a concretização do esquema criminoso supra narrado,

praticado no âmbito do gabinete desse vereador, na Câmara Municipal de Nova
Serrana.

Com tais condutas, o agente político Gilrnar da Silva Martins, em

conluio com os assessores parlamentares Weverton Rodrigues de Morais Lima e

Shcila Penha da Silva, desviou os valores pecuniários públicos de que tinha a posse,

em razão do mandato de vereador, em proveito de si mesmo e do referido servidor

fantasma, dando ao dinheiro destinação ilicita, na medida em que o denunciado,

detentor do cargo em comissão, não desempenhou, durante os nove meses de sua
investidura, nenhuma função pública.

FATO 2

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que o denunciado Gilmar da Silva
Martins, no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana, consciente e

voluntariamente e em unidade de desígnios e comunhão de esforços com o

denunciado Wagner Ribeiro de Oliveira, no período de 1°/4/2017 a 1°//2/2018,

desviou, por dezenove vezes, dinheiro público, 110 total de R$30.904,J O (trinta mil

novecentos e quatro mil reais c dez centavos), de que tinha a posse em função do
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cargo, em proveito do coautor Wagner Hibeiro de Oliveira, bem como de outras
pessoas ainda não identificadas.

Segundo se apurou, o denunciado Gilrnar da Silva Martins, valendo-se

da prerrogativa lhe conferida pela Lei Complementar Municipal n." 2.300/2015,

indicou para nomeação rara o cargo público de auxiliar parlamentar o denullciado

Wagner Ribeiro de Oliveira, o qual, no entanto, durante os dezenove meses em que

recebeu os respectivos vencimentos, não desempenhou as funções afetas ao cargo,
de acordo com a lei que o criou.

Os elementos de prova colhidos durante a investigação dão conta de que

Wagner Ribeiro de Oliveira, no período ele 111/4/2017 a 1°/12/2018, contando com a

consciente aquiescência do vereador Gilrnar da SilVE! Martins, ao invés de exercer as

funções públicas pertinentes ao cargo ocupado na Câmara Municipal de Nova

Serrana, das /2hOOmin às 18hOOmin, em dias úteis, dedicava-se a outras atividE!des,

a exemplo da administraçfío das sete farmácias das quais é sócio/proprietário em
Nova SCITélna.

Com tais condutas, o agente político Gilrnar da Silva Martins, em

conluio com o auxiliar parlamentar Wagner Ribeiro de Oliveira, desviou os valores

pecuniários públjcos de que tinha a posse, em razão do mandato de vereador, em

proveito do referido servidor fantasma) dando ao dinheiro destinação ilícita, na

medida em que o denunciado, detentor do cargo em comissão, não desempenhou,

durante os dezenove meses de sua investidura, nenhurna função pública.

FATO 3

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que a denunciada Sheila Penha da Silva,

no dia J 3 de junho de 2018, ror volta das 16hOOmin, no município ele Pará de

Minas, consciente e voluntariarnente, desviou, em proveito próprio, bem móvel
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público de que Linha a posse em razão do cargo de assessora parlamentar por ela
ocupado na Câmara Municipal de Nova Serrana.

Segundo se apurou, nas circunstãncín, de tempo acima descritas, a

denunciada, utilizando o veículo ToyotalCoroJla, cor preta, placa OPR-0904, de

propriedade da Câmara Municipal de Nova Serrana, deslocou-se até a oficina de

lanternagem e pintura de propriedade de Weverton Rodrigues de Morais Lima, seu

namorado, situada na rua José Melo Machado, n." 1J, bairro Recanto da Lagoa, em

Pará de Minas, onde manteve contato com este, para finalidade estranha ao interesse

público, conforme consta do relatório 2007/18, juntado ,15 Os. 29/33v dos autos n."
0004435-21.2019.

Destaque-se que, conforme demonstram os documentos anexos,

extraídos dos autos de Inquérito Civil Público n." M.PMG-0452.18.000413-0, que

tramita perante a P ()romotoria de J ustiça de Nova Serrana, a denunciada Sheila

recebeu o valor de R$l 00,00, a título de diária, para participar de duas reuniões em

Belo Horizonte, no dia 13/6/2018. Adernais, o motorista da Câmara Municipal de

Nova Serrana, Eduardo Morais de Souza, igualmente recebeu diária no importe de

R$IOO,OO, "para traslado da assessora Sheila Penha a Belo Horizonte/MG para

participar de reuniões, no dia 13 de junho de 2018". A despeito disso, comprovou-

se que a denunciada, usando o veículo público e os serviços do motorista da Câmara
Municipal, viajou a Pará de Minas.

Tem-se) pois,. que a denunciada desviou bem e recursos públicos, em

proveito próprio, eis que, com sua conduta, foi gerada despesa para o erário,

consistente no gasto do combustível, depreciação do veículo, utilização de motorista

com a finalidade de satisfazer seu ilJlcresse pessoal, até porque restou amplamente

comprovado que Weverton Rodrigues de Morais Lima era assessor fantasma, que

não laborava na Câmara Municipal de Nova Serrana/Mrj e devolvia os seus
vencimentos para o vereador Gilmar da Silva Martins.
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VI.2 - DA FALSIDADE DOCUMENTAL

FATO 1

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Gilmar da Silva

Martins, Wevel"ton Rodrigues de Morais Lima e Sheila Penha da Silva,

respectivamente no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana e nos cargos

públ icos de assessores parlamentares, consciente e voluntariamente e em unidade de

desígnios c comunhão de esforços, nos períodos de ] o de janeiro de 2018 a 20 de

setembro de 2018, inseriram, 12.91'.sctg._XC)!:cs, declarações falsas em documentos

públicos, com o fim de criar obrigação e alterar a verdade sobre fato juridicamente
relevante.

Com efeito, apurou-se que o denunciado Weverton Rodrigues de Morais

Lima, a despeito de não comparecer ao prédio da Câmara Municipal de Nova

Serrana, diariamente, das 12hOOmin às 18hOOmin, no período mencionado no

panlgraf0 anterior, para exercer, efetivamente, as funções públicas afetas ao cargo

de assessor parlamentar, conforme narrado no tópico VI.I (Fato I), assinou as sete

folhas de ponto expedida' pelo Deparlamento de Recursos Humanos da Casa

Legislativa, as quais estilo juntadas aos autos do procedimento investigatório n.?

0452.19.000443_5, corno se tivesse cumprido o expediente no órgão público no

horário regulamentar inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos,
com o fito de receber os respectivos venclmcntos do cargo.

Do mesmo modo, a denunciada Sheila Penha da Silva, mesmo
consciente de que seu namorado Wevcrton Rodrigues de Morais Lima não

desempenhava as funções afetas ao cargo de assessor parlamentar das 12hOOmin às

18hOOmin, conforme exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal 11.0

2.300/2015, preencheu os campos da tabela referentes aos horários de
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"ENTRADA" e "SAíDA", mediante a aposição manuscrita de /2hOOmin

("ENTRADA") e /8hOOmin ("SAÍDA"), em todas as sele folhas de ponto.

o denunciado Gilma. da Silva Martins, por sua vez, igualmente

consciente de que Wcvcrton Rodrigues de Morais Lima não desempenhava as

funções afetas ao cargo de assessor parlamentar das 12hOOmjn às ] 8hOOmin,

conforme exigência do artigo 67 da Lei Complementar Municipal n." 2.300/2015,

assinou as folhas e controles de ponto do servidor fantasma, na qualidade de
"Responsável ".

Destaque-se que os denunciados praticaram os crimes de falsidade ora

narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e dos cargos públicos ocupados,

atraindo a incidência do p(~rágrafo único do artigo 299 do Código Penal.

FATO 2

Consta dos inclusos procedimentos investigatórios crtmrnais e demais

medidas cautelares autuadas em apenso, que os denunciados Gilmar da Silva

Martius, Wagner Ribeiro de Oliveira e Sbeila Penha da Silva, respectivamente

no exercício do mandato de vereador de Nova Serrana e nos cargos públicos de

auxiliar parlamentar e assessora parlamentar, consciente e voluntariamente e em

unidade de desígnios e comunhão de esforços, nos períodos de maio de 2017 a l ? de

dezembro de 2018, inseri rarn, por de~ess~Le--y"eze~J declarações falsas em

documentos públicos, com o fim ele criar obrigação e alterar a verdade sobre rato
juridicamente relevanle.

Com efeito, apurou-se que o denunciado Wagner Ribeiro de Oliveira, a

despeito de não comparecer ao prédio da Câmru-a Municipal de Nova Serrana,

diariamente, das 12hOOmin às 18hOOmj~, no período mencionado no parágrafo

anterior, para exercer, efelivamcnle, as funções públicas afetas ao cargo de auxiliar

parlamentar, conforme narrado no tópico Vl.l (Fato 2), assinou as dezessete folhas
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de ponto expedidas pejo Departamento de Recursos Humanos da Casa Legislativa,

as quais estão juntadas aos autos do procedimento investigatório n."

0452.19.000443-5, como se tivesse cumprido o expediente no órgão público no

horário regulamentar, inserindo, pois, declaração falsa em documentos públicos,

Com o fito de receber os respectivos vencimentos do cargo.

Do mesmo modo, a denunciada Shcila Penha da Silva, mesmo

consciente de que Wagner Ribeiro de Oliveira não desempenhava as funções afetas

ao cargo de auxiliar parlamentar das J 2hOOmin às 18hOOmin, conforme exigência

do artigo 67 da Lei Complementar Municipal n." 2.300/2015, preencheu os campos

da tabela referentes aos horários de "ENTRADA" e "SI\.ÍDA", mediante a aposição

manuscrita de /2hOOmin ("ENTRADA") c /8hOOmin ("SAÍDA"), em todas as
doze sete folhas de ponto.

O denunciado G ilrnar da Silva Martins, por sua vez, igualmente

consciente de que Wagner Ribeiro de Oliveira não desempenhava as funções afetas

ao cargo de auxiliar parlamentar das 12hOOrnin às 18hOOmin, conforme exigência

do artigo 67 da Lei Complementar Municipal n.? 2.300/2015, assinou as folhas e

controles de ponto do servidor fantasma, na qualidade de "Responsável".

Destaque-se que os denunciados praticaram os crimes de falsidade ora

narrados prevalecendo-se do mandato eletivo e dos cargos públicos ocupados,

atraindo a incidência cio parágr8fo único do artigo 299 do Código Penal.

V1.3 - DA ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA

Corista dos inclusos procedimentos investigatórios criminais e demais

medidas cautelares autuadéL<i em apenso, que os denunciados Gilmar da Silva

Martins, Weverton Rodrigues de Mor;is Lima e Sheila Penha da Silva, a partir

de 2 ele janeiro de 2018 e até setembro de 2018, aproximadamente, associaram-se
para o fim especí fico de cometer crimes.
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Apurou-se que a denunciada Shei la Penha da Silva, previamente ajustada

com o vereador Gilrnar da Silva Martins, cooptou seu namorado, a pessoa de

Weverton Rodrigues de Morais Lima, para integrar a associação criminosa, por

meio da nomeação deste como assessor parlamentar do agente político.

Associados, durante nove meses, no período compreendido entre

2/1/20 18 e I 1/9/2018, Weverton Rodrigues de Morais Lima recebeu seus

vencimentos e por nove vezes os devolveu para Gilrnar da Silva Martins, desviando

o total de R$23.848,33 (vinte e três mil oitocentos e quarenta e oito reais e trinta e
três centavos).

Cinge-se que durante élB investigações, para acobertar as ilegalidades e

manter o esquema criminoso, Sheila Penha da Silva orientou como Weverton

Rodrigues de Morais Lima deveria depor quando de sua oitiva na 111 Promotoria de

Justiça de Nova Serrana (fls. 77/78 do PIC 0452.19.000443-5).

Tanto que Sheila Penha da Silvél determinou que Weverton Rodrigues de

Morais Lima prestasse depoimento com declaraç.ões falsas, a fim de que não fossem
descobertos os delitos da associação criminosa.

Após ser ouvido no dia J 7/R/20) R (fls. 73 do Pie 0452.19.002313-8»

Weverton Rodrigues de Morais Lima, em contato telefônico interceptado com

autorização judicial, prestou contas a Gilmar da Silva Martins, aduzindo que

realmente havia faltado com a verdade quando de sua oitiva para proteger o referido

vereador, sendo a todo momento aprovado por este (fls. 78v/80 do PIC
0452.19.000443-5).

Assim, os denunGiados Gilrnar da Silva Martins, Sheila Penha da Silva e

Weverton Rodrigues de Morais Lima se associaram de forma estável para

desviarem valores do erário municipal por nove meses seguidos, em proveito
próprio.
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V11- DA CONCLUSÃO

Pelo exposto o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE

MINAS GERAIS imputa aos denunciados a prática das seguintes infraç<3es penais

e requer o recebimento da presente denúncia; a citação dos denunciados para que,

querendo, apresentem resposta à acusação; o regular prosseguimento do feito, com a

designação de audiência de instrução e julgamento, a culminar com as duas

condenações nas penas cominadas nos tipos penais incriminadores indicados.

1) V LDIR RODRIGUES DE SOUZA: artigo 312, caput, por

dezessete vezes, na forma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput e

parágrafo único, por treze vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal;

2) ADRIANA APARECTDA DA SILVA: artigo 312, caput, por

dezessete vezes, na forma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput e

parágrafo único, por treze vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal;

ª) ELIS REGTNA BATISTA: artigo 299, caput e parágrafo único, por
seis vezes, na forma do artigo 69, caput, ambos do Código Penal;

4) VALDIR RODRrGUES PEREIRA: artigo 312, caput, por vinte e

sete vezes, na forma do artigo 69, caput; !: artigo 299, caput e parágrafo

único, por vinte vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal;

5) ALEXSANDRO DF: OLIVErRA LfMA: artigo 3 J 2, caput, por vinte

e sete vezes, na forma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput c parágrafo

único, por vinte vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal;

6) OSMAH FERNANDES DOS SAt\TOS: artigo 3 J 2, caput, por

quinze vezes, na forma do <tliigo 69, capia. ~ artigo 299, caput e
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parágrafo único, por oito vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal;

7) YlJRJ ANDERSON AMARAL ESTEV Ãü: artigo 312, caput, por

quinze vezes, na [arma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput e

parágrafo único, por oito vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Pemd;

8) ADAJR LOPES DE SOUZA: artigo 312, caput, por vinte e sete

vezes, na forma do artigo 69, caput, !l artigo 299, caput e parágrafo

único, por dezessete vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Códizo Penal'1::> ,

9) MARIA DAS DORES GOMES: artigo 3] 2, caput, por vinte e sete

vezes, na forma do artigo 69, caput, f: artigo 299, caput e parágrafo

único, por dezessete vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Código Penal;

10) JULIANO MARQUES DE LACERDA: artigo 3] 2, capui, por

vinte e seis vezes, na forma do artigo 69, caput, f: artigo 299, caput e

parágrafo único, por quinze vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do
Cód igo Penal;

11) SÉRGIO CÁSSIO DE OLJVEIRA: artigo 312, caput, por vinte e

seis vezes, na forma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput e parágrafo

único, por quinze vezes, na forma do artigo 69, caput, todos do Código
Penal;

12) GILMAR DA SILVA MARTINS:

] 2.1) artigo 312, capui, por nove vezes, na forma do artigo 69, caput, ~

artigo 299, caput c parágrafo ún ico, por sete vezes, na forma do artigo

69, caput, todos do Código Penal, em relação ao assessor fàntasma
Weverton .Rodrigues de Morais l,irna.;
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12.2) artigo 312, caput, por dezenove vezes, na forma do artigo 69,

caput, ~ artigo 299, caput e parágrafo único, por dezessete vezes, na

forma do artigo 69, caput, todos do Código Penal, em relação ao auxiliar

parlamentar f~lntasrna Wagner Ribeiro de Oliveira;

12.3) artigo 288, caput, do Código Penal;

13) SHEILA PENHA DA SILVA:

13. I) artigo 312, caput, por nove vezes, na forma do artigo 69, caput, ~

artigo 299, caput e parágrafo único, por sete vezes, na forma do artigo

69, caput, todos do Código Penal, em relação ao assessor parlamentar

Wcvcrton Rodrigues de Morais Lima;

J.3.2) artigo 299, caput e parágrafo único, por dezessete vezes, na forma

do artigo 69, caput, todos do Código Penal, em relação ao auxi liar

p_ªrlamentar fantasma Wagner Ribeiro de Oliveira;

13.3) artigo J 12, caput, do Código Penal, em relação ao fato 3 do item

VI.I;

13.4) artigo 288, caput, do Código Penal;

14) vVEVERTON RODRIGUES DE MORAIS LIMA:

14.1) artigo 312, caput, por nove vezes, na forma cio artigo 69, caput, ~

artigo 299, caput e parágrafo único, por sete vezes, na forma do artigo

69, caput, lodos do Código Penal;

14.2) artigo 288, caput, do Código Penal;

15) WAGNER R(BEfRO DE OLIVEIRA: artigo 312, caput, por

dezenove vezes, na forma do artigo 69, caput, ~ artigo 299, caput e

parágrafo L1l1it.:O, por dezessete vezes, na forma do artigo 69, caput, todos
do Código Penal.

ROL DE TESTEMUNHAS:
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1) Wesley Lacerda Freitas - Os. 70170v do PIC 0452.19.002313-8;

2) Cristovarn Eduardo de Gois Guimarães - fls. 71171 v do PIC

0452.19.002313-8;

3) Erenicc Alves de Sousa Santos - fls. 72 do PIe 0452.19.002313-8

(servidora da Câmara Municipal de Nova Serrana);

4) Jadir Antônio ele Oliveira - fls. 112/113 do PIe 0452.19.002313-8
(vereador em Nova Serrana);

5) Lucas Gomes Franco, domiciliado na rua Antônio Satito, n.? 1.0 I 7,
bairro Concesso EJias, em Nova Serrana;

6) Vagner Marcos Tavares Pereira, domiciliado na rua Gabriela Cândida

Ribeiro, n.? ) .280, bairro São Geraldo, em Nova Serrana;

7) Karen Giane Costa Lopes Martins, domiciliada na rua Arésio Júnior,

n.? 551, bairro Cafezal II, em Nova Serrana (servidora da Câmara
Municipal de Nova Serrana);

8) Dimas José Silva Alves -- fls. 8 do PIC 0452.19.000443-5 (policial
militar);

9) Aguinaldo Marcos de Oliveira Santos - fls. 8 do PIC 0452.19.000443-
5 (policial militar);

IO)Paulo José Azevedo - Ils. 32 do PIC 0452.19.000443-5 (Tenente

Coronel da Polícia Militar lotado em Pará de Minas);

J l)Valério José Rodrigues - fls. 33v do P1C 0452.19.000443-5(policial
militar lotado em Pará de Minas);

12)Bernardo Artur W. Navarro .- fls. 33v elo PIC 0452.19.000443-5

(policial militar lotado em Pará de Minas);

J 3)AdeJson Roclrigues dos Santos, domiciliado na rua das Palmeiras, n."
1.216, bairro Conccsso Elias;

14)Agnaldo Mendes Cordeiro _. fls. ]48v do P1C 0452.I 9.000443-5
(vereador suplente em Nova Serrana)
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15)Eduardo Morais de Souza (servidor público/motorista da Câmara
Municipal de Nova Serrana).

Nova Serrana, 27 de junho de 2019.

Maria Tereza Diniz Alcantara Damaso

Promotora de Justiça
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Giovani A velar Vieira

Promotor de Justiça - GAECO Divinópolis

Leandro Wili

Promotor de Justiça

Coordenador do GAECO Divinópolis
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