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AO  

MINISTÉRIO PUBLICO DO PATRIMÔNIO PÚBLICO DE ANAPOLIS 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PROMOTOR, 

 

 

 Sentindo-nos impotentes diante de tantos desmandas e 

má administração na CMTT – companhia Municipal de Trânsito 

e Transporte, vimos como recurso único foi o de recorrer à 

Vossa Excelência com denúncias de fatos que por certo não 

tens o conhecimento,muito embora muito tens trabalhado 

quase como administrador daquele unidade, pois o exemplo é 

o estacionamento em calçadas que por vossa ordem e 

acompanhamento é que tem acontecido e mantido com a chama 

VIVA AINDA!!! 

 Portanto, pedimos atenção para os fatos que abaixo 

expomos para os quais acreditamos em solução, talvez não 

pela má administração, mas para os problemas que dela advêm 

e que o senhor Prefeito delas conhece entendo que na 

totalidade. 

 Passamos então a discorrer: 

 

IRREGULARIDADES NAS AÇÕES DA CMTT QUE ATINGEM OS FISCAIS DE 

TRANSITO E A COMUNIDADE EM GERAL INTERESSADA EM 

REPRESENTANTES DE CONDUTA ILIBADA. 

 

Veja como podemos oferecer crédito, como que os fiscais 

podem expor a riscos para autuar condutores que serão 

penalizados, pela CMTT com um histórico desse, veja? 

1 - Servidor que tem, por pratica de ato ilícito no 

passado, processos ajuizados por improbidade 

administrativa.  Esqueceu que o homem público a Máxima de 

Cesar que em seu divórcio declarou que “ÀMULHER DE CESAR 

NÃO BASTA SER HONESTA, TEM PARECER HONESTA, e isso é 
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aplicado ao homem público, não é que deve ser tão somente 

honesto, ele não pode parecer ser desonesto. 

Processo de improbidade no mínimo parece ser desonesto, 

portanto, incurso e infringente ao principio da moralidade. 

 

2 - Políticos assumindo secretarias, ou diretoria geral com 

um enorme currículo de contumaz infrator e mais usando do 

cargo para se beneficiar. 

2.1 Possui atualmente em sua CNH, 46 pontos que nunca vai 

chegar à ser caçado de seu direito de dirigir, pois estão 

sendo canceladas algumas, outras com efeito suspensivo. 

Algumas canceladas/suspensa com uma imoralidade de fazer 

inveja; suas próprias; 

2.2 Em 17/10/2017 foi autuado depois da medição da 

alcoolemia, salvo engano em Goiânia. Pasme, se é que ainda 

é possível assustar com isso, o DETRAN não lançou aquela 

multa. Os fracos precisam saber disso, pois é possível 

cancelar multas viu gente? 

2.3 Mas isto não é de assustar, pois um agente da CMTT, fez 

uma multa em 06/02/2018 à um amigo do rei, recebeu como 

deboche que não tem problema, pois é amigo do “rei”. Olha, 

não é de ver que foi mesmo cancelada!!!. Que ânimo tem o 

agente de fiscalizar?  Ainda esse mal condutor no dia 

08/02/2018 foi reclamar do agente na CMTT sendo registrado 

sua reclamação na Companhia e ainda importunado o agente 

para explicação porque autuou. É muito imoral isto!!! 

2.4 Contrata o diretor uma dona de casa para confeccionar  

placas de transito. Valor de mais de 500 mil reais. 

Felizmente o ministério público determinou o cancelamento 

da contratação. Assim, vê-se que devemos estar atentos 

sempre, mesmo surgindo exemplos como lavajato. 
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2.5 Têm sido canceladas multas, depois de passadas pela 

empresa de monitoramento eletrônica, momento deve o diretor 

autorizar o lançamento, em torno de 500 multas nos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro. De quem poderão ser as 

multas, de apadrinhados? Podemos mostrar ao público 

usuários da transito de que multas podem ser canceladas!!!. 

Esses são os problemas que vem à tona, quantos outros serão 

OUTROS que se desconhece? 

2.6 - Agora, na data, 08 e 9/03/2018, as viaturas estão 

paradas por falta de combustível. Pode? 

Ainda, não sabemos de outras salas, mas a da fiscalização, 

não tem quem faça a faxina, os banheiros vivem num 

amontoado de cestos transbordando de papel higiênica, se 

quer se ver livre, fiscais cuidam periodicamente. Fotos 

ilustrarão. 

2.7 - Os erros verificados nas vias pelos Fiscais de 

Trânsito, de sinalização, por exemplo, são levados, porém 

sem nenhuma resposta ou ação para correção. Numa seqüência 

hierárquica, são repassadas para engenharia, para diretor 

administrativo e finalmente para diretor geral, todos, sem 

distinção ficam somente em promessas de solução. “Pode 

deixar, vou ver”. O grupo da fiscalização já até os conhece 

pela alcunha de “VOU VER”,deixe comigo. 

2.7 - Nunca passou por ali pessoas tão lentas em suas 

decisões. Salientando, desde fevereiro de 2017, segundo a 

própria diretoria à época tinha caixa de em torno de 

R$8.000.000,00 e iriam renovar a frota que se encontra 

sucateada, chegando ao ponto de terem por vezes que 

empurrar o veículo pelas vias da cidade. Bela ação, os 

fiscais ali empurrando o veículo por falta de manutenção ou 

de substituição!!!!  À rigor dando poder ao condutor comum, 

levariam todos os veículos da CMTT para o pátio por falta 
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de condições de transitar nas vias. Pode o fiscal transitar 

irregular nas vias? Ele fiscal, tem que cumprir seu dever 

de autuar o condutor irregular, mas o agente pode estar 

irregular não é mesmo? Vergonhoso!!!! Temos insistido na 

correção, porém desde fevereiro de 2017 estão fazendo 

licitação para renovação da frota. São lentos ou não? 

2.8 – Só enxergamos como aliado, mesmo porque é aliado da 

justiça, o Ministério Público, assim porque pedimos 

intervenção nos colocando à disposição para eventuais 

complementos e testemunhos eventualmente necessário.  

 

N.Termos 

Pede Providências 

 

Anápolis, 09 de Março de 2018 

 

HELIO CÂNDIDO SERAFIM 

Presidente do Siftran 


