
Câmara de Vereador aprova projeto de quatro milhões reais para 

prefeito de São Miguel “comprar” máquinas pesadas  

 

 

Mal começaram os “trabalhos” dos vereadores, o 

poder legislativo de São Miguel do Guaporé já 

começou a dar sinais de que vai ajudar a quebrar mais 

ainda os cofres públicos vazios da prefeitura. Num 

passo de mágica, Cornélio Duarte de Carvalho, titular 

de três CPF e duas identidades, que usou para fraudar 

processo de registro de candidatura no ano passado, 

utilizando certidões “nada consta” da Justiça Federal 



de Ji-Paraná e excluiu certidão da mesma justiça no 

juízo de 2º grau, inclusive que não são as exigidas pela 

legislação eleitoral, que pedem que sejam certidões 

constando para fins eleitorais de objeto e pé, onde 

aparecem todas as informações a vida pregressa do 

chefe do poder executivo municipal, o gestor 

encaminhou à Câmara de Vereador a mensagem de 

número 001, do dia 08/01/2021, a primeira após os 

inúmeros gastos de campanha que teve para se 

reeleger, o projeto “vergonhoso”, diante da crise que 

assola o país, principalmente os municípios mais 

pobres, é essa peça arquitetada e assinalada pelo 



prefeito, como se vê à frente: “Mensagem de número 

001/GAB/ PMSMG/2021, do dia 08 de janeiro de 

2021. Senhor presidente, senhores vereadores. Pelo 

presente, estamos encaminhando a vossas excelências 

o projeto de lei anexo, o qual permite ao poder 

executivo, contratar operação de crédito junto ao 

Banco do Brasil S.A., até o valor de R$ 4.000.000,00 

(quatro milhões de reais), os quais serão aplicados e 

utilizados no orçamento anual subsequente, visando a 

aquisição de veículos pesados, tais como ônibus 

escolares, caminhões de coleta de lixo, e demais 

veículos pesados. O presente projeto de lei permite a 



destinação de créditos para a aquisição de bens de 

forma isolada para a administração pública 

municipal, classificadas como despesa de capital, 

conforme observada a legislação vigente, em especial 

as disposições da Lei Complementar n° 101, de 04 de 

maio de 2000, bem como aplicação na execução dos 

empreendimentos. Merece ser destacado também que 

tal feitura irá beneficiar grandemente o município e a 

população em geral, posto que permitirá a realização 

de inúmeros benefícios para a sociedade, permitindo 

investimento nas áreas de revitalização e ampliação 

das metas traçadas pelo poder executivo. Certos de 



contar com a compreensão de vossas excelências na 

aprovação do presente, o mesmo se reverterá em 

“benefícios” da administração pública. Cordialmente”.  

 

MANIFESTAÇÃO DA ASSESSORIA JURÍDICA DA 

CÃMRA DE VEREADOR DE SÃO MIGUEL 

 

Neide Skalecki Gonçalves, Assessora Jurídica da 

Câmara de Vereador, foi advogada de Cornélio Duarte 

de Carvalho nos autos do processo criminal, de 

número 7002037.25.2020.822.0022, do qual o 



representante do Ministério Público, Felipe Magno 

Silva Fonsêca, propôs, no dia 14/09/2020, transação 

penal, que consiste   “prestação pecuniária no valor de 

02 (dois) salários mínimos vigentes na atualidade, 

podendo ser parcelado em até 06 (seis) vezes, 

mediante depósito em conta judicial, devendo ser 

apresentado comprovante de pagamento na secretaria 

do fórum; ou, alternativamente; prestação de serviços 

à comunidade por 01 (um) ano, à razão de 07 (sete) 

horas semanais, pelo fato do prefeito ter 

desrespeitado o estado de calamidade pública devido 

ao coronarivus, participando de uma festa de 



aniversário com mais de 10 (dez) pessoas presentes no 

evento”. 

 

A CERTIDÃO EXPEDIDA PELO CARTÓRIO DO 

FÓRUM DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 

 

No dia 15/09/2020, às 12:38:39, José Dirceu Boeira, 

oficial distribuidor do cartório do fórum da comarca 

de São Miguel do Guaporé, expediu certidão, a pedido 

da Promotoria de Justiça, informando a existência de 

uma carta precatória, autuada nos autos de número 



0004022-47.2003.822.0022, origem de número 

024100002303, do Juízo da 2ª Vara da Seção 

Judiciária Federal no Estado de Rondônia, em nome 

de Cornélio Duarte de Carvalho, filho de José 

Aparecido de Carvalho Laurinda Duarte de Carvalho, 

inscrito no CPF de número 326.946.602.15, utilizado 

nos processos tramitando no Cartório da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel, consignando que Neide 

Skalecki, era advogada do chefe do poder executivo, à 

época, que tinha como objetivo a inquirição da 

testemunha Eduardo Guardiola Velloso, sendo o  

Ministério Público Federal, titular da ação e a carta 



precatória é do dia 10/12/2003, registrando que 

Ângelo Fenali, ex-prefeito desse município, figurava 

no polo passivo, juntamente com o prefeito reeleito 

Cornélio Duarte de Carvalho.  

 

DO PARECER JURÍDICO DA ASSESSORA DA 

CÃMARA DE VEREADOR  

 

No dia 12/11/2021 (isso mesmo e veja abaixo o 

parecer), Neide Skalecki Gonçalves, assessora jurídica 

da Câmara Municipal, que por sinal, muito próxima 



do prefeito, emitiu o parecer de número 001/2021, 

dizendo o seguinte: “Em análise ao 

projeto/mensagem sob o número 001/2021/SAPL 

que “autoriza do poder executivo a fazer operação de 

crédito com o Banco do Brasil, temos a dizer o 

seguinte: A matéria em questão já foi objeto de análise 

no exercício anterior e que visava a contratação de 

financiamento para aquisição de veículos pesados. 

Esta procuradora tentou contato com o Banco do 

Brasil para ter conhecimento do crédito, mas o 

gerente Gustavo esquivou-se de todas as formas e não 

atendeu nem esta profissional e tampouco outros 



funcionários da Câmara, sendo que a mesma 

dificuldade foi alegada pelo executivo. Destarte, 

entendemos que o crédito não é certo, ou seja, aprovar 

o projeto neste momento não significa a contratação, 

mas apenas uma possibilidade de vir a contrair o 

financiamento, caso os valores venham a ser 

disponibilizados pelo governo federal, por intermédio 

do Banco do Brasil. Em face desta incerteza, acrescido 

do fato de que eventual operação de crédito ocorrerá 

somente se existir o crédito, não persistem óbices ao 

projeto, motivo pelo que opinamos favoravelmente ao 

projeto em epígrafe. Parecer favorável. A superior 



consideração”. Ou seja, ela foi contra o projeto, mas 

deu parecer favorável à operação com a sobredita 

instituição financeira.  

 

FÓRUM DE SÃO MIGUEL EMITE CERTIDÃO PARA 

“FINS ELEITORAIS DE OBJETO E PÉ” 

INCOMPLETA SOBRE CORNÉLIO DUARTE DE 

CARVALHO  

 

No dia 05/01/2021, foi protocolada uma petição no 

Cartório Distribuidor do Fórum de São Miguel do 



Guaporé requerendo certidões cíveis e criminais para 

fins eleitorais em nome de Cornélio Duarte de 

Carvalho, informando dois números de CPF, a saber: 

326.946.602.15 e 326.946.606.15, onde o nono dígito 

do documento diferencia um do outro, informando 

“nada consta”, porém menciona a existência de uma 

terceira carteira de identidade do prefeito Cornélio 

Duarte de Carvalho, que é o número 22.943-5. 

SSP/SP. Fora esta, o chefe do poder executivo tem 

mais duas carteiras de identidade, quais sejam, uma 

com o número 229289435, SSP/SP e a segunda é de 

número 1547202, SSP/RO, do qual utilizou no 



processo de registro de candidatura, referente ao 

processo de número 0600055-72.2020.6.22.0035, 

distribuído no dia 16/09/2020, no Juízo da 35ª Zona 

Eleitoral de São Miguel do Guaporé, de registro de 

candidatura ao cargo de prefeito às eleições de 2020, 

pelo MDB.  

 

No dia Rildo Cassiano, chefe do Cartório da 35ª Zona 

Eleitoral, 08/10/2020, às 21:59:07, o servidor do 

Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Rondônia, 

oriundo da cidade de Jaru, a mesma onde mora Lúcio 

Antônio Mosquini, deputado federal pelo MDB e 



presidente da agremiação partidária a nível regional, 

providenciou a juntada de certidão no processo 

supracitado, informando o seguinte: “Certifico que 

tendo em vista inconsistência de sistema, alguns dos 

documentos do candidato Cornélio Duarte de 

Carvalho, inseridos no ato de registro da candidatura 

pelo sistema Candex, constam do Sistema de 

Candidaturas (CAND) porém não migraram para o 

PJe. Certifico que, tomando conhecimento desse fato, 

em 8 de outubro de 2020, juntei os documentos 

abaixo em conformidade com a base de dados do 

candidato no sistema CAND.O referido é verdade e 

dou fé”. O cartorário juntou nos autos acima 

mencionados documento, às 21:59:09, dois segundos 



depois, “certidão da Justiça Federal de 2º grau”, de 

código 20100821590802400000013230012, 

referente ao ID (documento de identificação) de 

número 13911063. Porém, ao fazer uma leitura pelo 

Sistema de Emissão de Certidões Negativas da 1ª 

Região, a certidão de número 102761, é, na verdade, 

do Poder Judiciário da Justiça Federal da Subseção 

Judiciária de Ji-Paraná para fins eleitorais e não na 

que o informou primeiramente, ou seja, a certidão é 

legal, porém foi providenciada a sua juntada de forma 

enganosa, ludibriosa e fraudulenta, porque não se 

trata se certidão do juízo de 2º grau e sim de 1º grau, 

A se 2º grau é emitida pelo Tribunal Regional Federal 

da 1ª Região, sediado em Brasília. A certidão que o 



chefe de cartório juntou como se fosse de 2º grau é de 

1º grau, da Subseção Judiciária da Justiça Federal de 

Ji-Paraná. Em suma, não há processo de registro de 

candidatura de Cornélio Duarte de Carvalho certidão 

do juízo de 2º grau do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região. Repito: a certidão é legal. O que não é legal foi 

a falta de ética e moral do chefe do Cartório da 35ª 

Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé em fraudar 

a inserção de dados pelo PJe do processo 

supramencionado. Na referida certidão, consta 

informação complementar assim consignada: “Em 

conformidade com a Lei Complementar número 64, 

de 18/05/1990 e alterações feitas pela Lei 

Complementar n. 135, de 04/06/2010, certificamos 



que, para fins de registro de candidatura a cargos 

eletivos, nada consta na Subseção Judiciária de Ji-

Paraná contra o nome Cornélio Duarte de Carvalho 

nem contra o CPF de 326.946.602-15. ” Se o prefeito 

Cornélio Duarte de Carvalho for até Porto Velho e em 

Brasília, procurar a sede da Justiça Federal de 1º grau 

e 2º graus, obviamente, que encontrará certidões para 

fins eleitorais registrando a informação de processo 

em relação à sua pessoa, como certificou o chefe do 

cartório distribuidor do juízo comum da sede do poder 

judiciário da comarca de São Miguel em relação à ação 

envolvendo o chefe do poder executivo atual e Ângelo 

Fenali, ex-prefeito desse município, atualmente 

morando em São Francisco do Guaporé, cidade de 



Lebrinha, ex-prefeita, e do seu pai, deputado Lebrão, 

pegos pela Polícia Federal recebendo propina do 

empresário ligado ao aterro sanitário de Novo 

Horizonte, uma obra perpétua que já consumiu quase 

um bilhão de reais de dinheiro do contribuinte, 

oriundo da SUFRAMA, com sede na cidade de Belém, 

Estado do Pará, onde estive nessa semana para surfar 

nas pororocas das águas gigantes do Rio Nazaré, com 

ondas de até 30 metros de altura.   

 

DA NOVA CERTIDÃO NO FÓRUM DE SÃO MIGUEL 

DO GUAPORÉ 

 



No dia 06/01/2020, segunda certidão cível e criminal 

em nome da física Cornélio Duarte de Carvalho foi 

expedida, porém dessa fez registrando a existência de 

17 (dezessete) processos de objeto dos mais variados, 

como: mandado de segurança, ação civil pública de 

improbidade administrativa e ação penal. Mas 

nenhuma que trata sobre condenação transitada em 

julgado em juízo de instância superior. Como os 

processos informados na segunda certidão são de 

2017 a 2020, foi procedida pesquisa pelo sistema 

antigo, chamado de físico, mais conhecido como 

“processo de papel”, apareceram 06 (seis) processos 

em nome de Cornélio Duarte de Carvalho, utilizando-

se a terceira carteira de identidade do chefe do poder 



executivo municipal, que consta na própria certidão, 

que é a de número 22.943-5, SSP/SP. Os processos são 

esses: 0002100-19.2013.822.0022, classe de ação 

civil de improbidade administrativa; data da 

distribuição: 20/09/2013; requerente: Ministério 

Público do Estado de Rondônia. Advogado: Promotor 

de Justiça: Requeridos: Lindair Mateus do Carmo e 

outros. Advogado: Delmir Balen; Vara: 1ª Vara Cível;  

0022961-41.2004.822.0022; classe: Ação civil 

pública. Data da distribuição: 16/11/2004. 

Requerente: Município de São Miguel do Guaporé 

(RO). Advogado: Dezinho Ferreira Brito. Requerido: 



Cornélio Duarte de Carvalho. Advogado não 

informado. Vara: 1ª Vara Cível; 0022961-

41.2004.822.0022; classe: Ação civil pública. Data da 

distribuição: 16/11/2004. Requerente: Município de 

São Miguel do Guaporé (RO). Advogado: Dezinho 

Ferreira Brito. Requerido: Cornélio Duarte de 

Carvalho. Advogado: Advogado não informado.  Vara: 

1ª Vara Cível; 0026260-94.2002.822.0022; classe: 

Declaratória. Data da distribuição: 04/12/2002. 

Requerente: Cornélio Duarte de Carvalho. Advogado: 

José de Arimatéia Alves. Requerido: Gerson Oliveira 

Sabino e outros.  Advogado: não informado. Vara: 1ª 

Vara Cível; 0019022-53.2004.822.0022; classe: 



embargos à execução; Data da distribuição: 

13/10/2004. Requerente: Cornélio Duarte de 

Carvalho. Advogado: Admir Teixeira. Requerido: 

Fazenda Pública do Estado de Rondônia. Advogado: 

Procurador do Estado de Rondônia. Vara: 1ª Vara 

Cível; 0014748-46.2004.822.0022; classe: execução 

fiscal; data da distribuição: 16/08/2004. Requerente: 

Fazenda Pública do Estado de Rondônia. Advogado: 

Luciano Brunholi Xavier. Requerido: Cornélio Duarte 

de Carvalho. Advogado não informado. Vara: 1ª Vara 

Cível.  

 



Com relação ao advogado Dezinho Ferreira Brito, que 

foi procurador do Município de São Miguel do 

Guaporé por muitos anos e, paralelamente, era 

professor nessa cidade. Posteriormente, mudou-se 

para Ji-Paraná, onde também trabalho como 

advogado, porém atuando como procurador do 

Estado de Rondônia, doutor Luciano Brunholi Xavier, 

que exerceu a representação da Fazenda Pública 

Estadual em Rolim de Moura e atualmente está se 

dedicando seus trabalhos profissionais na 

Procuradoria-Geral do Estado, na cidade de Porto 

Velho. Sobre o advogado José de Arimatéia, atua em 

Alvorada, onde é procurador desse município e, por 

último, em relação ao advogado Admir Teixeira, esse 



a profissão no Município de São Miguel do Guaporé e 

há alguns anos atrás, foi procurador jurídico desse 

município. Em Ji-Paraná, Admir Teixeira, atuou como 

advogado de Cornélio Duarte de Carvalho, nos autos 

de número 0004217-63.2015.822.0005; classe: Carta 

precatória cível. Data da Distribuição: 28/04/2015. 

Requerente: Ministério Público do Estado de 

Rondônia. Requeridos: Cornélio Duarte de Carvalho e 

Ângelo Fenali. Advogado: Admir Teixeira. Vara: 3ª 

Vara Cível, do qual Edson Yukishigue Sassamoto é 

muito amigo de outro nissei que foi juiz, em 

substituição, na comarca de São Miguel do Guaporé 

no ano de 2008, quando mandou prender um monte 

de policial civil, inclusive o próprio delegado, e o outro 



nissei, que é o magistrado titular da 3ª Vara de Ji-

Paraná, proferiu seguinte despacho sobre a carta 

precatória no dia 12 de junho de 2015, de origem de 

São Miguel do Guaporé, onde consta o nome da 

procuradora do poder legislativo local em relação aos 

acusados Cornélio Duarte de Carvalho e Ângelo 

Fenali, afirmando: “Vara: 3ª Vara Cível. Processo: 

0004217-63.2015.8.22.0005. Classe: carta precatória 

cível. Autor: Ministério Público do Estado de 

Rondônia. Requerido: Ângelo Fenali e Cornélio 

Duarte de Carvalho. Despacho para cumprimento do 

ato deprecado e designo o dia 07 de agosto de 2015, às 

9 horas, para oitiva da testemunha para comparecer à 

audiência acima designada, que realizar-se-á na sala 



de audiências da 3ª Vara Cível, nesta comarca, a fim 

de prestar depoimento, advertindo-a de que deixando 

de comparecer, sem motivo justificado, sua conduta 

acarretará condução coercitiva e crime de 

desobediência, respondendo, ainda, pelas despesas do 

adiamento. Oficie-se ao Juízo deprecante. Intime-se o 

MP. Sirva a presente decisão como mandado de 

intimação. Testemunha a ser intimada: GLACIELI 

CRISTINA DA SILVA, solteira, funcionária pública, 

residente na rua Imburana, 1133, Bairro Jorge 

Teixeira, Ji-Paraná”.   

 

NO JUÍZO DE OUTRO GRAU DE JURISDIÇÃO 



Nos autos de número 0600559-78.2020.6.22.0035, 

do Juízo da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do 

Guaporé, distribuição no dia 14/12/2020, que trata 

sobre prestação de contas eleitorais de Cornélio 

Duarte de Carvalho e Ronaldo da Mota, eleitos 

prefeito e vice, respectivamente, às eleições de 2020, 

Admir Teixeira, advogado cadastrado no processo, 

tem a difícil missão de conseguir convencer o juízo de 

que as contas dos dois agentes políticos foram 

prestadas com a “maior transparência possível e 

retidão”. No dia 14/01/2021, Felipe Magno Silva 

Fonsêca, promotor eleitoral, peticionou nos autos, 

dizendo o seguinte: “Tratam os presentes autos de 

prestação de contas apresentada pelo candidato eleito 



Cornélio Duarte de Carvalho ao cargo de prefeito pelo 

Partido Movimento Democrático Brasileiro (MDB), 

no Município de São Miguel do Guaporé (RO), 

referente à campanha eleitoral de 2020. Certifica-se 

ciência do edital de abertura de prazo para 

impugnação de prestação de contas eleitorais. Quanto 

ao ponto, por ora, nada a impugnar. Igualmente ciente 

da impugnação à prestação de contas apresentada por 

Alexandre Eli Cabrazai. No mais, o Ministério Público 

Eleitoral requer nova vista dos autos após a 

manifestação do candidato impugnado e expedição de 

parecer conclusivo pela análise técnica, para emissão 

de parecer, nos termos dos artigos 56, §3º, 64, §4º, e 

66, todos da Resolução do TSE número 23.607/2019”.  



No dia 15/01/2021, Rildo Cassiano, chefe do Cartório 

da 35ª Zona Eleitoral de São Miguel do Guaporé, 

juntou uma certidão nos autos, afirmando o seguinte: 

“Certifico que, nos termos do art. 56 da Resolução TSE 

n. 23.607/2019, expedi e publiquei o edital no Diário 

da Justiça Eletrônico do Tribunal Regional Eleitoral 

do Rondônia (DJe/TRE-RO), Ano 2021, edição, 

número 5, publicado em 11 de janeiro de 2021, 

página(s) 218/220, para ciência dos interessados 

acerca da abertura de prazo para impugnação de 

prestação de contas de campanha dos requerentes 

nas eleições municipais de 2020, passando a correr 

o prazo de 3 (três) dias para que os 

legitimados, inclusive o Ministério Público Eleitoral, 



possam apresentar impugnação, nos termos 

do caput do 56 da Resolução TSE número 

23.607/2019. Certifico que, em 11/01/2021, foi 

apresentada impugnação, tempestivamente, pelo 

legitimado Alexandre Eli Carazai, através de seu 

advogado constituído. Certifico que o Ministério 

Público Eleitoral registrou ciência acerca da referida 

impugnação, em 14/01/2021. Em cumprimento ao 

disposto no § 2º do 56 da Resolução TSE n. 

23.607/2019, de ofício, notifico os requerentes para se 

manifestarem acerca da impugnação apresentada nos 

autos, no prazo de 3 (três) dias. O referido é verdade e 

dou fé”. (Jornalista Ronan Almeida de Araújo – DRT-

RO-431).  



 

 

 

 


