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PAUTA SESSÃO ORDINÁRIA Nº 1448º – 08/10/2019 
 

LEITURA DA BÍBLIA 
 

 Salmo 112 – Robson de Sá Leite 
 

CHAMADA 
 

– ***************EXPEDIENTE**************** 
 

 

RECEBIMENTO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1447º de 01/10/2019 

 

VOTAÇÃO DE ATA: 
 

 Ata da Sessão Ordinária: Nº 1446º de 24/09/2019 

CORRESPONDÊNCIAS   
 

Vamos divulgar! Cadastramento Biométrico é obrigatório.  Em virtude da campanha de 
cadastramento biométrico obrigatório que está ocorrendo nos municípios que ainda não realizaram 
totalmente o cadastramento dos eleitores, em atenção e colaborando com a Justiça Eleitoral, no 
sentido de divulgar a campanha entre os munícipes, contribuindo para conscientização dos 
eleitores sobre a necessidade de comparecer, o quanto antes, ao Cartório Eleitoral de Sete Barras, 
para realizar o cadastramento biométrico e evitar o cancelamento do título eleitoral. Todos os 
eleitores, que ainda não fizeram a biometria, deverão comparecer ao Cartório Eleitoral de Sete 
Barras. Endereço: Rua: Presidente Humberto de Alencar Castelo Branco, nº 230, Centro – em 
frente à Escola Maria Santana de Almeida; Horário de Atendimento: 09h30min. Às 15h30min. O 
que levar no Cartório? Título de Eleitor, RG, CPF e Comprovante de endereço. Consequências 
do não cadastramento para o cidadão: O não comparecimento do eleitor para a regularização 
acarretará o cancelamento automático da inscrição. Com o título cancelado, o eleitor não poderá 
votar, ser empossado em concurso público, obter passaporte ou CPF, renovar matrícula em 
estabelecimento de ensino oficial, obter empréstimos em estabelecimentos de crédito mantidos 
pelo governo, participar de concorrência pública e praticar qualquer ato para o qual se exija 
quitação do serviço militar ou imposto de renda. Aproveito o ensejo para renovar os protestos de 
elevada estima e consideração. E conto com o comparecimento dos eleitores ao Cartório Eleitoral. 
 

Câmara Municipal de Sete Barras/SP. 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 061/2019 – Ofício n° 303/2019 – S.A  
 

Senhor Presidente, 
 

Ao cumprimenta-lo, vimos encaminhar a essa Casa de Leis, respostas da sra.  Secretária Municipal 
de Educação aos questionamentos apontados no Requerimento n° 061/2019. 
Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 

Em resposta ao Oficio supra citado encaminhado pela Presidência da Câmara Municipal de Sete 
Barras, referente ao Requerimento n.º 061/2019 de autoria dos vereadores Ademar Miashita, 
Emerson Ramos de Morais, Robson de Sá Leite e Edson de Lara, encaminho as respostas aos 
seguintes questionamentos: 

a) A Secretaria Municipal de Planejamento, Obras e Projetos realizou no início de 2019, 
levantamento sobre a situação física dos prédios das unidades escolares e elaborou um 
cronograma de reformas e reparos, onde a E.M.E.I.F. Bairro Onça Parda está incluída. 
Porém dentre os prédios avaliados pelo setor, a escola citada estava, mesmo com todos os 
apontamentos, em melhores condições. 
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b) A entrega de material de limpeza ocorre periodicamente, de acordo com a necessidade e 
informação à Direção da E.M.E.F. Profª Elvira de Melo Souza, responsável pela E.M.E.1.F. 
Bairro Onça Parda. Tendo em vista também, que se trata de uma unidade escolar de 
pequeno porte, não tendo necessidade de estoque. No caso da falta de material, a direção 
não foi informada. 

c) A E.M.E.I.F. Bairro Onça Parda possui Associação de Pais e Mestres —— APM — onde 
ocorrem reuniões periódicas, devidamente registradas em Ata. Segue anexo. cópia das 
ultimas 3 (três) reuniões realizadas. 

 

Sem mais para o momento, aproveito para apresentar protestos de consideração e apreço. 
 

Tania Maria Fudalli Florêncio 
Secretaria Municipal de Educação  
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 062/2019 – Ofício DR.5/EXT°-220-25/09/2019 
Prezado Senhor  
REF.: Ofício nº 167 e 168/2019, de 11/09/2019. 
ASS.: Requerimento nº 062/2019 — Solicita informações referente ao contrato de conservação 
especial executado na rodovia SP—139. 
 

         Em atenção ao ofício em referência, recebido de Vossa Senhoria, encaminhando o 
Requerimento nº 062/2019 de autoria do Vereador Renan Fudalli Martins, com referência as obras 
de conservação especial e reabilitação da sinalização horizontal da pista da rodovia SP-139, do km 
0+200 ao km 45+300, trecho Registro/Sete Barras, e não como constou ―obra de recapeamento‖, 
informamos quanto aos quesitos formulados: 
 

1- Cópia do contrato das obras de ―conserva especial‖ da rodovia SP-139. 
Contrato nº 19.974-6, cópia anexa. 
2- Há alguma garantia da empresa para manutenção? Se caso afirmativo, quanto tempo de 
garantia? 
 

As obras de ―conservação especial‖ da rodovia SP-139 englobaram a recuperação pontual da base 
e recape geral do trecho compreendido entre Registro (BR-116) e o Parque Estadual Dr. Carlos 
Botelho (km 45+300); sendo os serviços concluídos dentro do prazo estipulado no contrato; sendo 
a garantia dos serviços de 05 (cinco) anos. 
 

Quando da ocorrência de pequenas ―trincas‖, a empresa vem executando os reparos, sem custo 
adicional. 
3- Sobre a trinca muito grande na rodovia na divisa dos municípios de Sete Barras/Registro? Há 
previsão para manutenção ou obra. 
Esclarecemos que a ―trinca‖ existente na divisa dos municípios de Sete Barras/Registro é resultado 
do recalque do aterro que possui mais de 20,0 metros de altura e foi executado há mais de 40 
anos. Portanto a mesma não é decorrência dos serviços executados recentemente. 
 

Com relação as providências tomadas, esta Divisão Regional já solicitou à Diretoria de Engenharia 
do DER vistoria técnica para solução do problema. 
Sem mais para o momento, subscrevemo-nos. 
 

Eng. Orlando Arantes 
Diretor da 5ª Divisão Regional do DER 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta ao Requerimento nº 065/2019 – Ofício n° 311/2019 – S.A  
 

Senhor Presidente, 
 

Em atenção ao Requerimento em epigrafe, vimos encaminhar pelo presente informar Vossa 
Excelência que parte das solicitações nele contidas já foram encaminhadas através do Oficio n° 
141/2019, em atendimento ao Requerimento n° 036/2019.  
Quanto ao procedimento que aferiu a média de preço de mercado, a informação encontra-se 
incluída no Processo Licitatório. 
Assim, estamos encaminhando somente as notas de empenho, notas fiscais e comprovante de 
pagamento, não solicitadas anteriormente.  
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Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 142/2019 – Ofício nº 310/2019 – S.A. 
 

Senhor Presidente, 
Vimos através do presente, encaminhar a essa Casa de Leis, respostas da Sra. Secretária 
Municipal de Saúde referente ao solicitado a Indicação n° 142/2019.  

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
 

Ofício nº 528/2019 –SS 
Assunto: Resposta ao Oficio n° 165/19 – Câmara Municipal 
Excelentíssimo Senhor,  
 

Em atenção ao Oficio n° 165/19 expedido pela Câmara Municipal de Sete Barras, temos a informar 
o seguinte: 
Infelizmente o município não dispõe de recursos financeiros para contratar um médico geriatra e 
tem que fazer um esforço enorme para garantir os atendimentos pelos médicos: clinico geral, 
pediatra, ginecologista e ortopedista no município. 
Salientamos ainda que cabe ao município a manutenção da atenção Básica um médico geriatra 
pertence à Atenção Especialista. 
Informamos ainda que já houve médico geriatra no CONSAÚDE e foi dispensado por falta de 
demanda, já que a maioria dos casos dos pacientes idoso são resolvidos pelos médicos da Atenção 
Básica, pois a mesma é responsável pela resolução de 80% das demandas de saúde da 
população.    
 

Lucia Maria de Lima Maia 
Secretária Municipal de Saúde 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 147/2019 – Ofício nº 306/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 147/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado ao setor competente para análise da viabilidade de posterior atendimento. 
  

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 148/2019 – Ofício nº 307/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 148/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria competente para análise da viabilidade e posterior atendimento. 
  

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

Resposta a Indicação nº 149/2019 – Ofício nº 308/2019 – S.A. 
Senhor Presidente, 
Ao cumprimenta-lo, vimos em atenção a Indicação n° 149/2019, informar que o assunto foi 
encaminhado à Secretaria competente para análise da viabilidade e posterior atendimento. 
   

Dean Alves Martins  
Prefeito Municipal 
*************************************************************************************************************************************************************** 
  

Ofício RZ nº 525/2019 
Ilustríssimo Senhor, 
 

Em atenção ao Oficio Especial recebido em nosso Gabinete solicitando liberação de recursos para 
implantação do Programa SAMU Animal no município de Sete Barras, encaminhamos cópia da 
Indicação protocolada nesta Casa de Leis. 
Colocando nosso Gabinete à disposição, encaminho protestos de estima e consideração. 
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Rafa Zimbaldi 
Deputado Estadual  
 

Indico, nos termos do artigo 159 da XIV Consolidação do Regimento Interno, ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado, João Dória, a liberação de recursos financeiros, que serão 
destinados à implantação do Programa SAMU Animal no município de Sete Barras. 
 

O Programa Serviço de Atendimento Móvel de Urgência – SAMU Animal tem por objetivo prestar 
atendimento emergencial aos animais atropelados ou acidentados. 
O programa é semelhante ao do SAMU para pacientes humanos, uma vez que o atendimento 
animal cumpre o mesmo procedimento de resgate e transporte, programa este que já tem sido 
implantado em outros municípios do estado de São Paulo. 
Destarte, exaramos a presente indicação, demonstrando a relevância do repasse de recurso para 
auxiliar no cuidado dos animais do município de Sete Barras e o Vale do Ribeira. 
 

Rafa Zimbaldi 
Deputado Estadual  

*************************************************************************************************************************************************************** 
 

CONVITE: 
XI Conferência Municipal de Assistência Social  
 

O Conselho Municipal de Assistência Social tem a honra de convida-lo(a) para participar da XI 
Conferência Municipal de Assistência Social com o tema Assistência Social é direito: Evolução e 
Desafios do SUAS no Estado de São Paulo. 
 

Data: 08/10/2019 (3ª feira)  
Horário: 8h30 às 12hs. 
Local: CCI – Centro de Convivência do Idoso  
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

ENTREGA DE MOÇÃO DE APLAUSOS 
 
 

MOÇÃO Nº 005/2019 

Apresentamos à Mesa, ouvido o Douto Plenário, observadas as formalidades 

regimentais, MOÇÃO DE APLAUSOS aos atletas do Projeto Social Anjos do Futuro, 

vinculados à Associação Sete Barrense de Judô que participaram no último dia 15/09/2019 do 

XXXVI TORNEIO DE JUDÔ ―TORAICHIRO SUZUKI‖ e FESTIVAL ―NOBUO OGAWA‖ na cidade de 

Registro/SP. 

O evento contou com a participação de 23 Associações, com representantes do Vale do 

Ribeira, Baixada Santista e Região Metropolitana de São Paulo, com aproximadamente 600 atletas. 

A Associação Sete Barrense de Judô foi contemplada com três Troféus, sendo o 1.º 

Lugar como a associação que mais arrecadou mantimentos para doação, sendo arrecadado mais 

de 500kg de alimentos, 1.º lugar como Associação com maior números de atletas participantes no 

evento, 63 atletas inscritos e 4º Lugar entre as associações participantes pela pontuação geral 

dentre as 23 associações participantes. 

No evento, foram entregues judoguis oferecidos pela Federação Paulista de Judô, 

através da 14º Delegacia Regional do Vale do Ribeira, Instituto Kodokan do Brasil (IKB) e 

Ajinomoto, beneficiando 12 crianças da região, sendo contemplados dois atletas da Associação 

Sete Barrense de Judô. 
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A População Setebarrense, representada neste ato pelo Poder Legislativo local, 

parabeniza a todos pela brilhante conquista, demonstrando assim o constante crescimento do 

esporte no Município. 

Que se dê conhecimento da presente Moção ao Sensei responsável, Senhor WALTER 

ROCHA LIRA. 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS, ROBSON DE SÁ LEITE, ADEMAR MIASHITA, 
EDSON DE LARA e ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO – Vereadores 

*************************************************************************************************************************************************************** 
 
 
 
 

INDICAÇÕES 
 

INDICAÇÃO Nº 152/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuado operação 

tapa buraco por toda extensão Municipal. 

Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de munícipes, bem como melhorar 
as vias de aceso ao Município. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 153/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 
Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 
mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuado a 
manutenção em todos os postes de iluminação e reativação de postes que estejam desativados 
em toda extensão do Município. 

   

Justificativa: A presente manutenção visa atender a solicitação de munícipes. 
 

Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 154/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 
Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 
mesmo viabilize junto ao órgão competente a seguinte reivindicação, que seja efetuada a 
construção de um quebra mola, na STB 361 Mario Hanashiro, Km 5 Bar do próximo ao Sandro 
Aparecido Ferreira.   

   

Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos de munícipes que transitam no local. 
 

Autoria: ROBERTO APARECIDO PEDRO– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

INDICAÇÃO Nº 155/2019 
 

Indico à Mesa, dispensadas as formalidades regimentais, que seja oficiado o 

Senhor DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito Municipal de Sete Barras, solicitando que o 

mesmo viabilize junto ao órgão competente, que realize a instalação de uma lixeira comunitária, 

próxima a E.M.E.I Tempo Feliz, Bairro Vila São João. 
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Justificativa: A presente indicação visa atender pedidos de munícipes que transitam no local. 
 

Autoria: EMERSON RAMOS DE MORAIS– Vereador 
*************************************************************************************************************************************************************** 
 

RECEBIMENTO DE PROJETO  
 

PROJETO DE LEI N° 019/2019 
Poder Executivo Municipal 
De 04/10/2019 
 

―DISPÕE SOBRE A ALTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, PARA O PODER EXECUTIVO, ABRIR CRÉDITO 
ESPECIAL E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
 

Trâmite: REGIME URGÊNCIA. 
**************************************************************************************************************************************************************  

PROJETO DE LEI N° 022/2019 
Poder legislativo Municipal 
De 03/09/2019 
 

―DISPÕE SOBRE O PROGRAMA ―ANIMAL LEGAL‖ VISANDO O CENSO POPULACIONAL DE ANIMAIS 
DOMÉSTICOS NO MUNICÍPIO DE SETE BARRAS‖. 
Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. 
************************************************************************************************************************************************************** 
PROJETO DE LEI N° 024/2019 
Poder legislativo Municipal 
De 03/10/2019 
 

―INSTITUI O DIA MUNICIPAL DO TERÇO DOS HOMENS NA CIDADE DE SETE BARRAS, E DÁ 
OUTRAS PROVIDÊNCIAS‖. 
 

Trâmite: REGIME ORDINÁRIO. 
************************************************************************************************************************************************************** 
 

TRIBUNA – artigo 193 do R. I.  - Da palavra Livre aos Vereadores 
 
*15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para uso em Tema Livre. 

                 
 
    ****************ORDEM DO DIA**************** 
 

 

VOTAÇÃO DE REQUERIMENTO DE ABERTURA DE COMISSÃO PROCESSANTE 
 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÁMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SETE 
BARRAS 
 

LUCIA MARIA DE LIMA MAIA, brasileira, solteira, servidora pública municipal, 
portadora da cédula de identidade RG nº 8.320.879-1 SSP/PR, inscrito no CPF/MF sob o nº 
097.876.728-24, residente e domiciliada na Rua Presidente Arthur Costa e Silva, 502, Centro, Sete 
Barras/SP, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, oferecer apresente 
DENÚNCIA em face dos Excelentíssimos Senhores Vereadores ADEMAR MIASHITA, 
CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES e ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO, com base no Decreto-
Lei nº 201/67, Lei 8249/92, Lei Orgânica Municipal, Regimento Interno e Resolução Municipal nº 
02/2011, consubstanciado nas razões de fato e de direito a seguir expostos: 



 7 

Conforme Prevê o artigo 40, I da Lei Orgânica Municipal a denúncia escrita, 
contendo a exposição dos fatos e a indicação das provas, será dirigida ao Presidente da Câmara e 
poderá ser apresentada por qualquer cidadão. 

Da mesma forma o artigo 7º do Decreto-lei 201/61 estabelece que a Câmara 
poderá cassar o mandato de Vereador, quando este se utilizar-se do mandato para a 
prática de improbidade administrativa ou quando faltar com o decoro na sua conduta 
pública. 
 

Nestas hipóteses o processo de cassação de mandato de Vereador é, no 
que couber, o estabelecido no art. 5" do decreto-lei mencionado. 
 

Então, o artigo 5º do decreto-lei 201/61, na mesma forma da Lei Orgânica 
Municipal afirma que o processo de cassação do mandato pela Câmara, obedecerá ao seguinte 
rito: A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição 
dos fatos e a indicação das provas. 
 

Assim, qualquer cidadão poderá efetuar a denúncia em face de Vereador 
Municipal perante a sua Casa Legislativa, para que esta analise a admissibilidade da acusação e, 
posteriormente, a instauração do processo. 
 

Na admissibilidade da denúncia a Câmara de Vereadores verificará a consistência 
das acusações, se os fatos e as provas dão sustentabilidade, se os fundamentos são plausíveis ou, 
ainda, se a notícia dos fatos Denunciados tem razoável procedência. 
 

Tanto para prefeitos como para vereadores, o artigo 5º do Decreto-Lei 201/67 
dita o rito da instauração de processo de cassação de mandato, devendo a denúncia, o 
Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a 
Câmara sobre o seu recebimento. 
 

Vale ressaltar que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 40 repete com exatidão 
o que definiu o Decreto-Lei 201/67: 
 

Assim, deve o presente requerimento deverá ser lido e colocado para votação e 
apreciação dos demais vereadores já na próxima sessão legislativa. 
 

Devo destacar que, em procedimento similar de suposto desrespeito à Lei 
Orgânica do Município, o N. Presidente recebeu requerimento e submeteu ao crivo de seus pares 
as denúncias apresentadas por outro munícipe, entretanto, esta denúncia se referia a atos do 
Prefeito. 
 

Assim, por ser nosso representante, espero que seja este requerimento tratado 
com isonomia e imparcialidade. 
 

Pois bem, superada as questões de recebimento, cumpre denunciar n. Vereadores 
Ademar Miashita, Claudemir José Marques e Ítalo Donizeth Costa Roberto por, supostamente, 
terem praticado infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção por esta 
Câmara Municipal de Vereadores, conforme descrevo a seguir. 
 

Em 01 de janeiro de 2017, foi realizada sessão extraordinária da 14ª legislatura da 
Câmara Municipal de Sete Barras, Ata n0 683―, visando a eleição da mesa diretora para o Biênio 
2017/2018. 
 

Ocorre que nesta sessão em especial os denunciados se abstiveram do dever 
de votar, conforme se depreende da ata em anexo. 
 

Diante de tal inércia dos Denunciados, a Lei Orgânica do Município, em especial no artigo 27, §2º,  
PROIBE qualquer vereador de se abster em votação em plenária, sob pena de cometer infração 
político administrativa segundo trecho em destaque: 
 

"Art. 27 — Os Vereadores são invioláveis, no exercício do mandato e na circunscrição do 
Município, por suas opiniões, palavras e votos. 
       (...) 
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§ 2º O Vereador não poderá abster-se de nenhuma votação em Plenário, sob 
pena de cometer infração político-administrativa atoincompatível com o decoro 
parlamentar, salvo os casos previstos no Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete 
Barras." 
 

Destaco que esta conduta também pode ser tipificada como improbidade 
administrativa, por incompatibilidade com a ética e o decoro: 
 

―Artigo 37 - São infrações político-administrativas do Vereador. 
       (... ),―   
 

II- utilizar-se do mandato para a prática de ato de corrupção ou de improbidade 
administrativa: 
 

III- proceder de modo incompatível com a ética e o decoro parlamentar, nos 
termos do disposto no Código dedecoro estabelecido através de Resolução pela 
Câmara.” 
 

Não é por menos que O fato de tamanha gravidade não estaria previsto em outros 
dispositivos legais e de abrangência na Federação. 
 

A Lei 8.429/92 que trata exclusivamente da Improbidade Administrativa, proíbe 
expressamente o ocupante de mandato eletivo, proceder de modo atentatório os princípios da 
administração pública, seja por ação ou omissão, que viole os deveres de legalidade, da 
honestidade e da imparcialidade e, em não respeitando estes mandamentos, pratica ato de 
improbidade administrativa, conforme se depreende do texto do artigo 11 da Lei supra citada: 
 

―Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os 
princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de 
honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente: 
 

I - praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, 
na regra de competência;― (grifei) 
 

Evidente que, como define o prolóquio jurídico "não há crime sem lei anterior que 
o defina, nem há pena sem prévia cominação legal―. O artigo 12, III da mesma Lei 8.429/92 é 
categórico ao definir a penalidade pela prática de improbidade administrativa: 
  

―Art. 12. Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas 
na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 
seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de 
acordo com a gravidade do fato: 

(... ),―   
 

III - na hipótese do art. 11, ressarcimento integral do dano, se houver, perda da 
função pública, suspensão dos direitos políticos de três a cinco anos, pagamento de 
multa civil de até cem vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição 
de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou 
creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 
qual seja sócio majoritário, pelo prazo de três anos." (grifei) 
 

Nesta esteira, o Decreto Lei nº 201/67, prevê atos de improbidade praticados por 
Vereadores que se amoldam com os atos praticados pelos Edis Denunciados: 
 

―Art. 7ª A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando:  
 

I – Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 
administrativa: 

(... ),―  
 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da Câmara ou faltar com o 
decoro na sua conduta pública.“  
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Se não bastassem estas transgressões, é possível atribuir aos Denunciados a 
violação ao que determina Resolução nº 02/2011, originária desta Casa de Leis, que institui o 
Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal de Sete Barras. 
  

Decreta o artigo 5°, Incisos I e II da referida resolução: 
 

―Artigo 5. º - Constituem atos incompatíveis com o decoro parlamentar, puníveis na 
forma deste Código e do Ordenamento Jurídico em vigor: 
  

I - deixar de atender as disposições contidas na Lei Orgânica do Município, no 
Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras, nas Leis Municipais, nos 
Decretos Legislativos e nas Resoluções promulgadas pela Câmara Municipal de Sete 
Barras, neste Código de Ética e Decoro Parlamentar e nos atos da Presidência ou da 
Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Barras; 
 

II- fraudar, por qualquer meio ou forma, o regular andamento dos trabalhos 
legislativos;―( grifei ) 
 

Assim, pelos fatos e fundamentos apresentados, é de rigor, respeitando-se 
sempre o princípio do devido processo legal e da ampla devesa, a cassação dos Denunciados, por 
emitirem informação falsa em documento público, Visando a obtenção de vantagem econômica 
financeira, em prejuízo ao Cofre Público da Câmara Municipal de Sete Barras, além da afronta a 
Lei Municipal, por desrespeitarem o mandato que cumprem e, principalmente, por não prezarem 
os votos que receberam. 
 

Cabe destacar aqui que, em caso similar de suposto descumprimento da Lei 
Orgânica Municipal, esta Casa de Leis, seguiu fielmente o rito do Decreto-Lei nº 201/619 
colocando em votação já na primeira sessão subsequente, qual seja, o pedido de abertura de 
comissão processante contra o atual Prefeito, formulada por um Munícipe, esperando portanto, 
que esta denuncia tenha o mesmo tratamento. 
 

Assim, face todo o exposto, requeiro que V. Exª. na qualidade de Presidente da 
Câmara Municipal de Sete Barras, analisando os fatos ora denunciados que são de conhecimento 
público, bem como todos os argumentos jurídicos apresentados na presença peça, se digne & 
receber a presente DENÚNCIA, processando-a na forma da Lei, em especial na forma 
prevista pelo Decreto-Lei 201/67, pela Lei Orgânica do Município de Sete Barras e pelo 
Regimento Interno da Câmara Municipal, determinando a devida instauração da respectiva 
Comissão Processante para apuração dos graves fatos denunciados, culminando com a decretação 
da Cassação do Mandato dos Vereadores ADEMAR MIASHITA,  CLAUDEMIR JOSÉ MARQUES 
e ITALO DONIZETH COSTA ROBERTO‖ nos termos do artigo 40 inciso XIII da Lei Orgânica 
Municipal. 
 

Sete Barras, 20 de setembro de 2019. 
 

Lúcia Maria de Lima Maia 
 
************************************************************************************************************************************************************** 
 
EXPLICAÇÃO PESSOAL  – artigo 203 do Regimento Interno   
 

 
15 Minutos na Tribuna para cada Vereador, para fazer o uso da palavra. 

 
ENCERRAMENTO 


