
INVASÃO!

EFEITO CASSAÇÃO DO ABÍLIO:
Manifestantes ‘invadem’ Câmara de Cuiabá 

 Logo cedo na manhã desta terça-feira (18) já era pos-
sível perceber uma grande movimentação em frente à Câmara de 
Cuiabá. Manifestantes se aglomeraram para protestar contra a cas-
sação do vereador Abílio Brunini (PSC), por outro lado, defensores 
do vereador Toninho de Souza (PSD) também foram para o Legis-
lativo defender o parlamentar que tem sido alvo de críticas por sua 
atuação como presidente da Comissão de Ética, que votou pela 
perda do mandato do social cristão, e também como membro da 
CPI do Paletó, que investiga o prefeito Emanuel Pinheiro (MDB). 
 A Praça Pascoal Moreira Cabral voltou aos tempos do 
Campo D’Ourique, local onde reuniram revoltosos do movimento 
denominado “Rusga”, sangrenta revolta dos nativistas brasileiros 
contra portugueses. No entanto, apesar dos ânimos exaltados a se-
gurança foi garantida pela Polícia Militar que fez a segurança na en-
trada da Câmara. Nas galerias internas da Casa, de um lado estavam 
os militantes em pró de Abílio, do outro os favoráveis ao Toninho. 
 Mesmo com toda essa mobilização, o processo de cassação 
não entrou em pauta. Isto porque ele tem um rito a ser seguido e so-
mente após o carnaval deve ter andamento. O relatório aprovado pela 
Comissão de Ética agora depende da aprovação da Comissão de 
Constituição de Justiça, que irá analisar a legalidade da cassação. Os 
membros da CCJ têm 15 dias úteis para emitir um parecer, portanto, 
somente em março o processo deve chegar ao plenário para votação. 

Assista a entrevista completa no site www.leiagora.com.br

(Foto: Reprodução da Internet)

MAIS QUE AMIGOS, ALIADOS
Vereador antecipa voto e diz que vota contra cassação
 O vereador Lilo Pinheiro (PDT), presidente da Comissão de 
Constituição e Justiça da Câmara de Cuiabá, já adiantou seu voto e 
afirma que irá votar contra a cassação do mandato do vereador Abílio 
Junior (PSC) por quebra de decoro parlamentar. De acordo com o 
pedetista, o seu colega de parlamento não pode ser penalizado por 
estar exercendo a sua função de vereador que é fiscalizar. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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NÃO ADIANTA TENTAR ESCONDER!
Após pressão, vereador desiste de tornar

CPI do Paletó secreta
 Após sofrer pressão, o vereador Sargento Joelson (PSC) de-
cidiu retirar o requerimento apresentado na última sexta-feira (14) no 
âmbito da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Paletó, na qual 
ele pedia para que todas as sessões fossem secretas. O anuncio foi 
feito nesta terça-feira (18) durante sessão ordinária. 
 Ele revelou ter sido procurado por centenas de pessoas e 
foi pressionado a recuar da decisão de tornar as sessões secretas. A 
CPI do Paletó, como ficou conhecida a investigação contra o prefeito 
no Legislativo, foi instaurada em novembro de 2017 a fim de apurar 
suposto recebimento de propina à época em que era deputado esta-
dual. A investigação tem como base um vídeo, no qual o chefe do Exe-
cutivo aparece recebendo maços de dinheiro das mãos do ex-chefe 
de gabinete de Silval.

Confira os vídeos no site www.leiagora.com.br

TERRA SEM LEI
Loja na avenida Fernando Corrêa é invadida

por assaltantes
 A Loja Martinello, localizada na avenida Fernando Correa, em 
Cuiabá, foi invadida por criminosos na manhã desta terça-feira (18). 
Dois suspeitos foram presos, sendo que um dava apoio na ação. Os 
assaltantes invadiram o estabelecimento por volta das 8h40 e anunci-
aram o roubo surpreendendo os funcionários. Eles foram levados para 
os fundos da loja e mantidos reféns. 

Confira no site www.leiagora.com.br
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NEM HOSPITAL ESTÁ ESCAPANDO!
Bloco de veterinária da UFMT é novamente invadido

 O bloco de Veterinária da Universidade Federal de Mato 
Grosso (UFMT) foi novamente invadindo na noite dessa segunda-fei-
ra (17). Os membros do Centro Acadêmico devem registrar um bole-
tim de ocorrência na manhã desta terça-feira (18) para denunciar o 
caso. 
 Segundo informações recebidas pelo Portal Leiagora, dois 
homens foram vistos pulando o muro do corredor entre as salas de 
aula e os laboratórios da Faculdade de Veterinária e indo em direção 
ao bloco, passando pela cantina. A ação dos invasores foi flagrada 
por membros do Centro Acadêmico que fazia uma reunião no local. 
O hospital veterinário da universidade já havia sido alvo de vândalos 
na noite de domingo (16) quando reviraram móveis, equipamentos e 
insumos da unidade.
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TARADO SEM LIMITES
Homem de 38 anos é preso após

mostrar pênis para vizinha menor de idade
 Um homem de 38 anos foi preso suspeito de mostrar o pênis 
para vizinha, uma adolescente de 14 anos. O homem aproveitava que 
a jovem estava sozinha em casa para cometer o crime. O caso ocor-
reu na segunda-feira no município de Sorriso (343 km de Cuiabá). 
De acordo com o Boletim de Ocorrência, a irmã da vítima ligou no 
190 e relatou que o vizinho havia mostrado o pênis à adolescente e 
que esta seria a segunda vez que o homem cometia o ato obsceno. 
A denunciante informou ainda que estava trancada em casa com a 
irmã, com medo do suspeito. Ele foi localizado embriagado dentro da 
residência, confessou o crime e foi levado à delegacia.
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