
 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE GOIÂNIA-GO, IRIS REZENDE 

MACHADO. 

 

 

 

 

 

 

 

 Eu, Sebastião Peixoto Moura, brasileiro, comerciante, filho de 

João Francisco Moura e Maria Peixoto Moura, natural de Anápolis-GO, nascido 

em 20.01.1945, inscrito no CPF nº 012.683.091-68 e RG nº 123.285, expedido 

pela SSP-GO, residente e domiciliado na Rua Francisca da Costa Cunha, Qd. 

69A, Lt. 01, nº 259, Setor Aeroporto, Goiânia-GO, CEP 74.075-300, diante da 

monstruosidade de fatos que foram levados a público, dos quais nunca participei 

ou fui conivente, e do enorme constrangimento e prejuízo moral já causados – 

muito embora, em virtude do Decreto nº 689, de 21 de fevereiro de 2019, já esteja 

temporariamente afastado do cargo de Presidente do Instituto de Assistência à 

Saúde de Social dos Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) –, apresento a 

Vossa Excelência a minha RENÚNCIA ao referido cargo. 

 

 Não obstante ter sido oferecido denúncia fundada em fatos 

abstratos, desprovidos de qualquer elemento concreto contra a minha pessoa, o 

médico Carlos Henrique Duarte Bahia, registrou uma declaração, em 

22/04/2019, perante o Cartório do 3º Tabelionato de Notas de Goiânia/GO, 

narrando o fato como ocorreu e me isentando de toda a responsabilidade, 

assim como dos demais, pelas irregularidades ocorridas no âmbito do IMAS 

referentes à empresa URGEMBRAS. 

 



 A denúncia não apresenta nenhum fato concreto contra a minha 

pessoa. Recentemente, veio a público, que uma testemunha indicada pela 

acusação, em depoimento prestado perante o Ministério Público, fez afirmação de 

fatos inverídicos para me prejudicar, os quais, inclusive, foram publicamente 

desmentidos. 

 

 É bom que se diga que a mim não foi imposta pela justiça 

nenhuma medida que me impeça de exercer a Presidência do IMAS, 

tampouco qualquer outro cargo público municipal e ou estadual, entretanto, por 

mais que a lei permita, não acho correto continuar recebendo salário sem que 

efetivamente esteja prestando o respectivo serviço. Por isso, Sr. Prefeito, 

estou apresentando minha renúncia. 

 

 Tenho a mais profunda gratidão pela responsabilidade a mim 

confiada, a qual, com certeza, honrei em todos atos praticados durante o 

tempo em que estive à frente de tal cargo. Além do mais, afirmo que já provei 

minha inocência e lutarei, diuturnamente, para que tal situação seja 

publicamente reconhecida, impedindo, assim, que fatos mentirosos maculem a 

minha honra pessoal, a de Vossa Excelência e, também, a sua gestão frente à 

Prefeitura de Goiânia/GO. 

 

 Cordialmente, 

 

 Goiânia-GO, 20 de maio de 2019. 

 

 

Sebastião Peixoto Moura 

CPF: 012.683.091-68 


