
 Após conseguir uma 
liminar que garantia seu retorno 
para Câmara de Cuiabá, o ve-
reador Abílio Junior (Podemos) 
teve a expectativa frustrada pelo 
presidente do Legislativo, Misael 
Galvão (PTB), que fez um pro-
nunciamento para avisar que irá 
recorrer da decisão e provar que 
houve legalidade no processo. 
 Nessa quarta-feira (6), 
Abílio conseguiu na justiça uma 
liminar que anulava a cassação e 
todos os efeitos, como a inelegi-
bilidade. A decisão era para efei-
to imediato, por isso, a expectati-
va era de que ele já participasse 

da sessão nesta quinta, porém, 
foi frustrado, primeiro porque o 
oficial ainda não notificou a Câ-
mara e depois foi comunicado de 
que a Casa deve recorrer. 
 Antes mesmo de re-
tornar, Abílio deu uma coletiva 
em que já adiantou que deve-
ria apresentar um requerimento 
para uma nova Comissão Par-
lamentar de Inquérito (CPI) com 
objetivo de investigar os gastos 
da prefeitura com o combate ao 
coronavírus, isto porque os con-
tratos não estariam sendo inseri-
dos no site da transparência. 
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UM PÉ DENTRO 
E OUTRO FORA

Câmara nega dar posse a Abilio e Misael
diz que vai recorrer

TCE e Assembleia tentam adiar julgamento que pode 
suspender VI de R$ 35 mil

 Alegando “dano irreversível” caso o pagamento de uma ver-
ba indenizatória de R$ 35 mil seja suspenso, o Tribunal de Contas 
do Estado de Mato Grosso (TCE) e a Assembleia Legislativa (ALMT) 
pediram que o Supremo Tribunal Federal (STF) adie o julgamento de 
uma ação que questiona o benefício.
 Por decisão do ministro Celso de Mello, publicada no dia 5 
de maio, a Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo pro-
curador-geral da República (PGR), Augusto Aras, foi colocada para 
julgamento virtual do Tribunal Pleno. A sessão está marcada para o 
dia 15 de abril.
 O pagamento das verbas indenizatórias a membros do TCE 
e Executivo chegou ao STF por meio da Conacate e da Procurado-
ria Geral da República, que entrou com uma segunda ação. Ambas 
questionam o pagamento de R$ 35,4 mil para secretários de Estado, 
secretários-adjuntos, presidente de autarquias e membros do TCE. 
Segundo a PGR, os valores aumentam em 100% a remuneração dos 
profissionais, e em 150% a do presidente da Casa, conselheiro Guil-
herme Maluf. 

SEGURA ESSA VERBA!
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Homem que simulou mudança para roubar
residência é preso

 Policiais militares de Barra do Garças e de Aragarças, em 
Goiás, prenderam nessa  quarta-feira (6) um homem por furto, no 
bairro Jardim dos Ipês. Conforme o boletim de ocorrência, os poli-
ciais de Mato Grosso foram acionados pelos colegas vizinhos, in-
formados que uma residência em Aragarças teria sido furtada e o 
suspeito teria levado os produtos para sua casa em Barra do Garças.
 O suspeito aproveitou que não tinha nenhum morador na 
residência e simulou estar fazendo uma mudança. A vítima, um ho-
mem, disse que quando chegou em casa percebeu que ela havia 
sido arrombada e vários móveis e eletrodomésticos tinham sido le-
vados. Com a identificação e a localização do suspeito, uma equipe 
da Força Tática foi ao local e confirmou a denúncia. Todos os ítens 
foram recuperados, entre eles fogão, botijão, ventilador, televisão, 
cama, sofá, entre outros.

UM CRIME QUASE PERFEITO
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Expediente

PM encontra entorpecente dentro de tanque de
combustível e dupla é presa

 Policiais militares do 14º Batalhão de Poxoréu (a 251 km de 
Cuiabá) prenderam na tarde desta quarta-feira (6), dois homens por 
tráfico internacional de droga. Com a dupla, foram apreendidos 40 qui-
los de maconha. Os agentes foram informados de um carregamento 
de droga estaria vindo do Paraguai.
 Devido à denúncia, foi montada uma barreira policial na MT-
130, e interceptada a caminhonete GM Silverado prata, com dois ho-
mens. Questionados, eles confessaram que estavam transportando 
entorpecente escondido dentro do tanque de combustível. Acrescen-
taram que iriam revender a droga na cidade de Primavera do Leste.

COMBUSTÍVEL DIFERENCIADO
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Com 385 casos confirmados, taxa de pacientes
recuperados é de 57,1% em MT

 A taxa de recuperação de pacientes com coronavírus é de 
57,1% em Mato Grosso. Os dados divulgados nesta quarta-feira (6) 
são de 385 casos confirmados, destes, 220 estão curados. Outro nú-
mero que pode ser considerado positivo é de que a maior parte dos 
contaminados estão em tratamento por meio de isolamento domiciliar 
(122), e apenas 30 seguem internados, o que representa 7,7% do to-
tal.
 Os números são da nota informativa divulgada pela Secreta-
ria Estadual de Saúde (SES-MT). Até o momento, seguem registrados 
13 óbitos em decorrência do coronavírus no Estado. Dos 385 casos 
confirmados da Covid-19 em Mato Grosso, 122 estão em isolamento 
domiciliar e 220 estão recuperados. Há ainda 30 pacientes hospitaliza-
dos, sendo 19 em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e 11 em enfer-
maria. 
 A SES informou ainda que a rede do Sistema Único de Saúde 
(SUS) dispõe, atualmente, de 94 leitos de UTI e 394 leitos de enferma-
ria especificamente para pacientes com coronavírus no Estado.

RECUPERAÇÃO
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CPI do Paletó aprova oitiva de Riva
e irmão do prefeito

 O vereador Marcelo Bussiki (DEM), presidente da Comissão 
Parlamentar de Inquérito Do Paletó, instaurada na Câmara de Cuiabá 
para investigar o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB), conseguiu derru-
bar a liminar que tornou facultativo o depoimento do servidor Valdecir 
Cardoso no âmbito da CPI. 
 A oitiva dele estava agendada para esta semana, mas tinha 
sido adiada devido à decisão, agora será realizada no dia 13. Valdecir 
foi o responsável por instalar as câmeras no gabinete de Silvio Cesar 
Correa, ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, a qual 
flagrou o atual chefe do Executivo Municipal recebendo maços de di-
nheiro.
 Além disso, a comissão aprovou a ida do ex-deputado José 
Riva e também do irmão do prefeito, o empresário Marco Polo, co-
nhecido como Popó. A data deles ainda será agendada. Também fo-
ram convocados o perito judicial Alexandre Peres e Cleverson “Co-
xinha”, apontado como a ponte entre o diálogo do ex-secretário Alan 
Zanatta e o ex-chefe de gabinete do ex-governador Silval Barbosa, 
Silvio César Correa, quando ele ainda estava preso.

PALETÓ AINDA DÁ PANO PARA MANGA

Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br

Policial militar é internado na UTI com coronavírus
 Um policial militar de Barra do Garças testou positivo para 
o novo Coronavírus e se encontra internado na Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) de um hospital da cidade, desse último domingo (3).
 Segundo informações do 5º Comando regional da Polícia Mi-
litar, o sargento de 49 anos estava em teletrabalho por ser do grupo 
de risco (hipertensão), porém, como ele esteve no quartel do 2º Ba-
talhão, nos dias 29 e 30 de abril, para resolver questões burocráticas, 
os demais policiais que tiveram contato com ele foram colocados em 
quarentena. 
 O comandante regional, coronel PM Souza, informou que 
tomou todas as recomendações de segurança e as precauções de 
higienização necessárias desde o início do isolamento social, confor-
me orientações da Secretaria de Saúde Estadual e da Organização 
Mundial da Saúde. 

NÃO POUPA NEM A POLÍCIA

ALMT compra 200 testes para deputados que tiveram 
contato com infectado por covid

 A Assembleia Legislativa de Mato Grosso (ALMT) comprou 
200 testes para detecção do novo coronavírus depois que foi con-
firmado diagnóstico da doença em um representante do Fórum Ma-
to-grossense da Agropecuária que circulou pelos gabinetes nos últi-
mos dias para debater pautas relacionadas ao tema e teve contato 
com deputados e servidores.
 Ainda conforme apurou a reportagem, os testes rápidos 
também serão feitos em servidores que tiveram contato com o re-
presentante do agro nos últimos dias ou que apresentem suspeitas 
da doença. Segundo um dos parlamentares revelou ao Playagora, os 
testes não serão feitos por todos os deputados, uma vez que parte 
deles não tem comparecido na Assembleia, seguindo recomendações 
da Mesa Diretora. 
 Além dele, uma servidora também atestou positivo para co-
ronavírus. O presidente da Assembleia Legislativa, Eduardo Botelho, 
informou que a mulher foi colocada em isolamento domiciliar e os ser-
vidores que tiveram contato com ela, incluindo deputados, vão ser 
testados para a doença. 

PÂNICO NA ASSEMBLÉIA

Leia a matéria completa no site www.leiagora.com.br


