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ATÉ ONDE A “VERDADE”
NÃO É UMA “MENTIRA”?

 O vereador Abilio Bru-
nini (PSC) sem dúvida é um dos 
parlamentares mais polêmicos 
e controversos da Câmara Mu-
nicipal de Cuiabá. E não é toa, 
agora há um processo disciplinar 
instaurado pela Comissão de 
Ética por quebra de decoro par-
lamentar. E como era esperado 
também, Abilio não ficou quieto 
e colocou sua metralhadora para 
funcionar atirando para todo 
lado, buscando desmoralizar 
alguns colegas e assim, evitar 
a cassação. O caso também foi 
parar na polícia e no Ministério 
Público. 
 O pedido de cassação 
é de autoria do ex-vereador 
Oséas Machado, suplente de 
vereador e quem assume a vaga 
do social-democrata caso seja 
cassado. O relator do processo, 

instaurado no dia 18 de novem-
bro, é Marcrean Santos (PRTB). 
Ele é investigado ‘em virtude de 
ter praticado de forma reiterada 
e conscientemente atos incom-
patíveis com o decoro parlamen-
tar, por abuso de prerrogativas 
constitucionais asseguradas ao 
vereador’. 
 Consta contra Abilio, 
acusações como a registrada 
por Oséas em boletim de oco-
rrência, em 26 de setembro, 
ocasião em que o vereador 
teria invadido o Hospital São 
Benedito “agindo de forma ar-
bitrária e coagindo funcionários 
da unidade”. Além disso, o par-
lamentar teria mexido em com-
putadores, armários, gavetas, 
sem autorização, e gravado ví-
deos de funcionários e pacien-
tes. A representação traz ainda
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 Uma idosa de 61 anos viu sua luz ser cortada após a conta 
saltar de R$ 300, em média, para R$ 2.777,83. AUMENTO DE 900%. 
Sem condições de pagar, ela até procurou a concessionária de Ener-
gia, mas a reclamação não foi atendida. Única maneira de resolver 
foi procurar a justiça, para isto contou com a Defensoria Pública. O 
órgão, somente neste, ingressou com 146 ações civis contra o grupo 
Energisa. 
 Neste ano, a Energisa alegou que entre o período de 
04/2017 até 04/2019, não houve registro correto da quantidade de 
eletricidade gasta pela consumidora por causa de “desvio de energia 
no Ramal de entrada”, gerando para a vítima a recuperação do con-
sumo de 2.786 kwh ainda a serem pagos.
 Para o coordenador do Núcleo de Defesa do Consumidor, 
defensor público João Paulo Carvalho Dias, o serviço prestado pela 
Energisa é um problema social grave que afeta a população em ge-
ral, devido à variação dos valores cobrados na “conta de luz”, que 
sofrem aumentos significativos sem explicação. De acordo com ele, 
os consumidores têm o direito de saber o que estão pagando, assim 
como entender como funciona a prestação de serviço e de que forma 
é cobrada para que possam concordar ou contestar valores lançados 
na fatura. 

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

ainda ofensas que teriam sido 
feitas por Abílio contra colegas. 
Até o fato de filmar as sessões 
para postar nas redes sociais foi 
colocado no processo. 
 O vereador então partiu 
para o ataque e primeiro trouxe à 
tona denúncias de assédio con-
tra o vereador Adevair Cabral, 
na sequência acusou Toninho de 
Souza, presidente da comissão 
de Ética, de quebra de decoro 
por chama-lo de endemoniado. 
E mais recente, veio à tona um 
boletim de ocorrência registrado 
por uma servidora que acusa o 
prefeito Emanuel Pinheiro de pa-
gar propina a parlamentares para 
cassar o opositor. Além disso, o 
próprio Abilio foi à delegacia rela-
tar conversa com a tal servidora 

que repassou as denúncias. 
 O crime teria ocorrido 
na casa de Juca do Guaraná 
(Avante) durante uma festa. O 
vereador nega veementemente 
as acusações e entregou nesta 
terça-feira (03) a lista de pre-
sença, imagens das câmeras de 
segurança e vídeos da resenha 
na casa dele ao Ministério Pú-
blico e a Delegacia Fazendária 
para comprovar que a tal servi-
dora sequer esteve presente na 
casa dele. Emanuel Pinheiro diz 
que tratam-se de acusações fan-
tasiosas e garante que irá provar 
sua inocência. 
 E assim, em meio à 
polêmicas, baixarias e bate-bo-
cas, deve seguir mais uma se-
mana na Câmara de Cuiabá. 

PROCESSO DE CASSAÇÃO VAI PARAR NA POLÍCIA

BAIXARIA, POLÊMICA E BATE-BOCAS

Somente neste ano, Defensoria Pública
ingressou com 146 ações contra Energisa

AUMENTO DE 900% NA ENERGIA



Linha direta Leiagora
Quer fazer uma denúncia?

Mande um Whatsapp para: (65) 99989-2018

Direção Geral
Paulo A. Palhano
Jornalista responsável e edição:
Alline Marques - DRT 1677/MT
Textos:
Fernanda Leite 
Gabriella Arantes 
Luana Valentim
Luzia Araújo
Diagramação: 
Letícia Santiago
Departamento Comercial: 
Patrícia Rodrigues 
 

Contatos: (65) 2127-9131 
comercial@leiagora.com.br 

ExpedienteSolução Nº 17

Cruzadas

PROFANO
Homem invade igreja

e xinga fiéis durante culto
 Um homem, identificado como Antônio Soares Pereira, foi 
preso após invadir uma igreja da Assembleia de Deus e xingar os 
fiéis durante culto. O caso ocorreu no domingo (01), no bairro Jar-
dim Petrópolis, em Várzea Grande. Segundo informações das ví-
timas, o suspeito entrou na igreja e pediu alguns trocos. Em se-
guida começou a xingar os fiéis. Apesar do pedido para que ele 
deixasse o local, o acusado se negou e agrediu as pessoas que 
estavam presentes. Ele foi imobilizado até a chegada da polícia. 
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Menina escapa de cativeiro
e polícia prende sequestrador

 Um homem, identificado como José Pereira Lopes, idade não 
divulgada, foi preso suspeito de manter em cárcere privado uma me-
nina sequestrada no Distrito de Fátima de São Lourenço, região de 
Juscimeira. A vítima estava desaparecida desde agosto deste ano. A 
Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima de que a menina estaria 
na casa do acusado. Logo depois, a PM foi informada que a vítima te-
ria aparecido na casa de uma tia.  Os policiais seguiram para casa do 
suspeito, onde José Pereira confessou ter prendido a jovem desde o 
dia 30 de agosto. No local a polícia encontrou roupas femininas, tintas 
de cabelo, aparelho celular e três cartas escritas pela menina. Já em 
outros cômodos foram encontrados mais três celulares, R$ 1.100 em 
espécie, cheques, uma fita crepe do tipo larga, um notebook, e uma es-
pingarda calibre 22, sem numeração. O homem foi preso. O Conselho 
Tutelar acompanhou a vítima na delegacia
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94 DIAS EM CATIVEIRO

Ex-candidato a vereador é flagrado 
fazendo sexo com idoso na Rodoviária 

 Um ex-candidato a vereador por Várzea Grande, identificado 
por S.B., foi flagrado por seguranças e uma outra pessoa que filmou 
toda a cena, mantendo relações sexuais dentro do banheiro da rodo-
viária de Cuiabá, com um idoso. O flagra ocorreu no sábado (30). Du-
rante a abordagem dos seguranças, ambos foram chamados atenção 
por utilizar banheiro público. As informações são que o idoso seria 
pastor de uma igreja em Cuiabá.
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