
 
ATA DA SESSÃO 1458ª (Milésima Quadricentésima Quinquagésima Oitava) Sessão Ordinária da 14ª 

Legislatura da Câmara Municipal de Sete Barras, Estado de São Paulo, realizada aos 11 (onze) dias do 
mês de fevereirode dois mil e vinte, na sede desta Edilidade, sito à Rua São Jorge, nº 100, Vila 
Ipiranga, neste Município. Sob a Presidência do Senhor Presidente Vereador Emerson Ramos de 

Morais, secretariado pelos Vereadores Ademar Miashita, Primeiro Secretário e Claudemir José Marques, 
Segundo Secretário. Leitura do Salmo da Bíblia: Iniciando esta Sessão, O vereador Claudemir José 
Marquesfoi até a Tribuna Livre e fez a Leitura do Salmo nº 122 da Bíblia Sagrada. CHAMADA: 

Presidente Emerson Ramos de Morais solicitou ao Vereador Claudemir José Marques - Segundo 
Secretário que fizesse a CHAMADA DOS VEREADORES, constatando-se a presença dos seguintes 
Vereadores: Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Emerson Ramos de Morais, 

Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido 
Pedro e Robson de Sá Leite. ABERTURA DA SESSÃO: Verificada a existência de número legal de 
presenças, o Senhor Presidente, com a graça de Deus, declarou aberto os trabalhos da presente 

Sessão Ordinária. RECEBIMENTO DE ATA: Foi recebida a Ata da Sessão Ordinária n. 
1457devendo ser votada na próxima sessão ordinária. VOTAÇÃO DE ATA: Colocada a Ata da 
Sessão Ordinária n. 1456 em discussão e votação foi aprovada por oito votos favoráveis. 

(Vereadores Favoráveis: Ademar Miashita, Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de 
Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de 
Sá Leite.CORRESPONDÊNCIAS:Oficio: SES- EXP-2019/01557-Interessado: Câmara Municipal de Sete 

Barras- Assunto: Desmobilização da Fundação Oncocentro de São Paulo, Senhor Presidente,Ao 
apresentar nossos cumprimentos, confirmamos o recebimento do Oficio n° 2019, solicitando 
informações sobre a desmobilização da Fundação Oncocentro de São Paulo.Sobre o assunto, tenho a 

esclarecer o que segue:A desmobilização da Fundação Oncocentro de São Paulo- FOSP faz parte dos 
planos de governo num esforço de racionalização da máquina pública. Instituída nos anos 70 como 
Centro de Oncologia, tinha como objetivo incentivar e coordenar estudos e atividades em oncologia, 

quando a mesma ainda não se constituía uma especialidade médica.Em 1986 passou a se denominar 
FOSP para assessorar a Secretaria de Estados da Saúde na formulação e condução da politica de 
Saúde na especialidade no âmbito do Estado de São Paulo. Na atualidade, em que pese à qualidade 

dos serviços prestados à população, a racionalidade aponta que as atividades de laboratório podem ser 
realizadas por unidade de prestação de serviço especializado nesta área e a reabilitação de mutilações 
decorrentes dos tratamentos realizados por unidades de assistência á saúde. Os trabalhos de registro 
de Câncer e estudos epidemiológicos são atribuições da Coordenadoria de Controle de Doenças – CCD, 

da Secretaria da Saúde. Neste contexto, esta pasta apoia a iniciativa do governo e esta preparada, 
caso a decisão pela desmobilização seja tomada, para absorver todo o trabalho realizado pela FOSP 
nas unidades assistenciais e administrativas da própria secretaria sem risco de interrupção da 

prestação de serviços para municípios e usuários, bem como o aproveitamento de toda mão de obra 
especializada da Fundação.Aproveitamos a oportunidade para renovar protestos de elevada estima e 
consideração. Cicero Campanharo- Assessor Técnico de Gabinete IV- Gabinete do Secretário- 

Assessoria Técnica de Gabinete 1. -Eduardo Barbin - Chefe de Gabinete- Gabinete do Secretário – 
Chefe de Gabinete. À Câmara Municipal de Vereadores de Sete Barras- Com cópia para Prefeitura 
Municipal de Sete Barras-Assunto: Crédito de Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União- Ref: 

Contrato de Repasse OGU MAPA 846751/2017 – operação 1044322-06. Excelentíssimo (a) Senhor (a) 
Presidente, Notificamos a Vossa Excelência o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 
30/12/2019, no valor de R$ 245.000,00 (duzentos e quarenta e cinco mil reais), na conta vinculada ao 

contrato de repasse n° 846751/2017, firmado com o(a) município de Sete Barras, assinado em 
24/11/2017, no âmbito do programa PRONAT, sob a gestão do Ministério da Agricultura, Pecuária e 
Abastecimento, que tem por objeto “ implantação de galpão e unidade de apoio 

administrativo”.Estamos à disposição para eventuais esclarecimentos. Atenciosamente,Augusto 
Koyama- Assistente Pleno- Gerencia Executiva de Governo – Santos/SP, Jeferson Domingues Diniz- 
Coordenador Centralizadora/Filial- Gerencia Executiva de Governo Santos/SP.Resposta ao 

Requerimento nº 073/2019 – Ofício nº 015/2020 –Senhor Presidente:Ao cumprimenta-lo, venho 
pelo presente, em atenção ao Requerimento n° 073/2019, encaminhar a essa Casa de Leis as 
informações prestadas pela Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos relacionadas a operação tapa 

buracos na estrada municipal Mario Hanashiro. Dean Alves Martins-Prefeito Municipal. Ao Senhor 
Prefeito:Em atenção ao disposto no requerimento n° 073/2019, informamos que a PrefeituraMunicipal 
de Sete Barras, através da Secretaria de Transporte e Operações Viárias, realizou no mês de novembro 

de 2019, mais uma operação tapa buraco na estrada municipal Mario Hanashiro, que dá acesso aos 
bairros Conchal Branco e Votupoca.Sergio Ricardo Muniz- Secretario de Planejamento, Obras e 
Projetos.Resposta ao Requerimento nº 077/2019 – Ofício nº 014/2020 – SP,Senhor 



Presidente:Ao cumprimenta-lo, venho pelo presente, em atenção ao Requerimento n° 077/2019, 
encaminhar a essa Casa de Leis as informações prestadas pela Secretaria de Planejamento, Obras e 

Projetos relacionadas a reforma e ampliação do terminal rodoviário. Dean Alves Martins - Prefeito 
Municipal, Ao Senhor Prefeito:Em atenção ao disposto no requerimento n° 077/2019, informamos que 
a Prefeitura Municipal de Sete Barras, através da Secretaria de Planejamento, Obras e Projetos, com 

recursos do Governo do Estado de São Paulo, objeto do convênio assinado com a Secretaria de 
Desenvolvimento Regional, contratou os serviços de reforma e ampliação do terminal rodoviário, 
contrato n° 157/2019 com a empresa Dias Arquitetura e Construção Eireli.Informamos Ainda, que a 

placa da obra seencontra instalada no local com as informações relevantes, tais como, empresa 
responsável, valor do investimento, data de inicio e prazo da obra.Sergio Ricardo Muniz - Secretario de 
Planejamento, Obras e Projetos.Resposta ao Requerimento nº 078/2019– Ofício nº 410/2019 – 

S.A-Senhor Presidente:Em atenção ao Requerimento em epígrafe, vimos pelo presente encaminhar a 
essa Casa de Leis as informações solicitas referentes a reforma da EMEF. Carlos Rodrigues, localizada 
no Bairro Itopamirim.Dean Alves Martins - Prefeito Municipal. Oficio n° 263/2019- Assunto: Resposta 

de Oficio n° 242/2019.Requerimento n° 078/2019, Em resposta ao requerimento supra, de autoria dos 
vereadores Robson de Sá Leite e Emerson Ramos de Morais, informamos o que segue:Não há projeto 
para reforma da referida unidade escolar;Existe um estudo para reforma e estimativa de custo com 

previsão de execução da obra em 45 dias, com inicio previsto para 06/01/2020.Tânia Maria Fudalli 
Florêncio - Secretaria Municipal da Educação. Resposta ao Requerimento nº 080/2019– Ofício nº 
007/2020– S.A-Senhor Presidente:Em atenção ao Requerimento em epígrafe, vimos pelo presente 

encaminhar a essa Câmara de Vereadores, resposta da Sra. Secretaria Municipal de Saúde, em 
atendimento ao Requerimento n° 080/2019. Dean Alves Martins-Prefeito Municipal. Resposta de 
Indicação nº 177/2019 – Ofício nº 399/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 

atenção a Indicação n° 177/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 
análise e viabilidade de posterior atendimento. Dean Alves Martins-Prefeito Municipal. Resposta a 
Indicação nº 178/2019 –Ofício nº 400/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 

atenção a Indicação n° 178/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 
análise e viabilidade de posterior atendimento.Dean Alves Martins- Prefeito Municipal. Resposta a 
Indicação nº 179/2019 – Ofício nº 401/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 

atenção a Indicação n° 179/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 
análise e viabilidade de posterior atendimento.Dean Alves Martins - Prefeito Municipal. Resposta a 
Indicação nº 180/2019– Ofício nº 402/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 
atenção a Indicação n° 180/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 

análise e viabilidade de posterior atendimento.Dean Alves Martins-Prefeito Municipal. Resposta a 
Indicação nº 181/2019– Ofício nº 403/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 
atenção a Indicação n° 181/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 

análise e viabilidade de posterior atendimento.Dean Alves Martins-Prefeito Municipal. Resposta a 
Indicação nº 182/2019– Ofício nº 404/2019 – S.A.Senhor Presidente,Ao cumprimenta-lo, vimos em 
atenção a Indicação n° 182/2019, informar que o assunto foi encaminhado ao setor competente para 

análise e viabilidade de posterior atendimento.Dean Alves Martins- Prefeito 
Municipal.INDICAÇÕES:INDICAÇÃO Nº 001/2020-Senhor Presidente, Nobres Vereadores, Indico 
à Mesa, dispensadas às 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 
referida reivindicação: Realizar a manutenção e Patrolamento da estrada Municipal do Bairro Kakubo. 
Justificativa: A presente indicação tem por objetivo: melhorias na vida dos moradores do bairro, e o 

bem estar social para os moradores local.Autoria: ADEMAR MIASHITA – Vereador. INDICAÇÃO Nº 
002/2020-Senhor Presidente, Nobres Vereadores, Indico à Mesa, dispensadas às 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;Efetue a manutenção da estrada 
municipal.Implantação de linha de tubos em postos especifico próximo ao juncal.Justificativa: A 
presente indicação visa o bem estar social e melhorias para os moradores locais e visitantes.Autoria: 

ADEMAR MIASHITA – Vereador. INDICAÇÃO Nº 003/2020-Senhor Presidente, Nobres Vereadores, 
Indico à Mesa, dispensadas às 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 referida reivindicação: Agente de saúde comunitário para o Bairro Raposa e 
Região.Justificativa: A presente indicação visa atender a solicitação de vários munícipes que transitam 
e reside no local.Autoria: ADEMAR MIASHITA – Vereador. REQUERIMENTO: REQUERIMENTO Nº 

001/2020-Senhor Presidente, Nobres Vereadores, Requeiro à Mesa: Ouvido o douto Plenário, 
observadas as formalidades regimentais, seja oficiado o Sr. DEAN ALVES MARTINS, DD. Prefeito 
Municipal, solicitando que o mesmo encaminhe a esta Casa de Leis, informações referente a prestação 



de contas da Festa da Banana/2019, conforme segue: Cópias dos contratos firmado com as empresas 
que realizaram a festa, bem como notas fiscais e comprovante de pagamento? Demonstrativo do valor 

arrecadado e gasto discriminado item a item? Valor dos cachês pagos aos Cantores? Justificativa: O 
presente requerimento visa dar as devidas informações a está casa de Leis, bem como dar os devidos 
esclarecimentos aos Munícipes. Autoria: ÍTALO DONIZETH COSTA ROBERTO– Vereador. Colocado em 

discussão e votação foi aprovado por oito votos favoráveis. (Vereadores Favoráveis: (Ademar Miashita, 
Claudemir José Marques, Edson de Lara, Fabiano Nabor de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto, 
Renan Fudalli Martins, Roberto Aparecido Pedro e Robson de Sá Leite).TRIBUNA LIVRE:Usaram da 

palavra livre na Tribuna os seguintes Vereadores: Ademar Miashita, Emerson Ramos de 
Morais,Claudemir José Marques e Renan Fudalli Martins. ORDEM DO DIA:CERIMONIA POSSE DE 
SUPLENTES DE VEREADORES:onde foi tomado posse os Vereadores: Benedito Aparecido de Aguiar, 

Claudio Roberto de Oliveira, Edmilson Ramos Kabatae Gerson Martins de Souza.REQUERIMENTO DE 
ABERTURA DE COMISSÃO PROCESSANTE PARA CASSAÇÃO MANDATO DOS VEREADORES.: 
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÁMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO DE SETE 

BARRAS- HIGINO JERONIMO ROSA JÚNIOR, portador da cédula de identidade RG nº, 32.242.704-6 
SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob o nº 288.639.868-35. residente e domiciliada na Rua Major Cipriano de 
Souza. n.º 133. Sete Barras/SP. Vem, respeitosamente. à presença de Vossa Excelência. oferecer 

apresente DENÚNCIA em face dos Excelentíssimos Senhores Vereadores EMERSOM RAMOS DE 
MORAIS, EDSON DE LARA, ROBSON DE SÁ LEITE e ADEMAR MIASHITA. com base no Decreto-Lei nº 
201/67. Lei 8249/92. Lei Orgânica Municipal e Resolução Municipal nº 02/2011. consubstanciado nas 

razões de fato e de direito a seguir expostos: DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA:Prevê o artigo 40. 
1 da Lei Orgânica Municipal: “Artigo 40 — Atendidos os princípios elencados no artigo 38. o processo 
de cassação pela prática das infrações definidas no artigo 37, obedecerá o seguinte rito: I- 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, Vereador local, partido político com 
representação na Câmara ou entidade legitimamente constituída há mais de 1 (um) ano;“ 

(grifei).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 do fato Denunciados tem razoável procedência. DOS FATOS:Os 
Denunciados praticaram infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção por esta 
Câmara Municipal de Vereadores, conforme restará demonstrado a seguir.Em 06.08.2019 às 19hs, 

reuniram-se os Edis para a realização da Sessão Ordinária nº 1439º, com a pauta da Sessão elaborada 
pelo Presidente Emerson que, por razões pessoais não presidiu os trabalhos. passando o encargo ao 
seu Vice Presidente. Vereador Robson. Nesta sessão, dentre outras atividades legislativas. procedeu-se 

o recebimento de requerimento da lavra dos Denunciados. solicitando a abertura de Comissão Especial 
de Inquérito, realizando sua leitura em sessão plenária, com a consequente votação para nomeação 
dos Membros da respectiva Comissão. Pois bem,é sabido que seguem em tramitação nesta Casa de 

Leis outras duas Comissões Especiais de Inquérito — CEI, Sendo uma desfavor do Secretário de 
Planejamento, Obras e Projetos e outra contra a Secretária de Saúde, com abertura e formação da 
comissão na Sessão Ordinária nº 1430º de 30.04.2019 e 1432º de 14.05.2019 respectivamente.As 

supracitadas CEIs ainda não foram relatadas, arquivadas ou mesmo concluídas, estando em seu 
regular andamento regimental.Cabia ainda ao 1º Secretário, de acordo com suas atribuições 
regimentares, alertar os demais Edis deste impedimento legal, contudo, quedou-se silente e inerte.A 

conduta dos denunciados em propor e permitir a abertura de novo requerimento de abertura de CEI, 
mesmo sabendo da existência de outras duas Comissões ativas afronta diretamente ao que rege a Lei 
Orgânica Municipal, uma vez que esta veda expressamente o trâmite perante esta Casa de Leis, 

simultaneamente 03 (três) Comissões Especiais de Inquérito e, é neste peculiar que persiste o ato 
reprovado pelo ordenamento jurídico, o que pauta esta denúncia.DA LEGISLAÇÃO VIOLADA: Preceitua 
o artigo 18, inciso VIII da Lei Orgânica Municipal, que trata da competência privativa da Câmara: 

“Artigo 18 - Compete privativamente à Câmara Municipal, dentre outras atribuições: (...) VIII - criar 
Comissões Especiais de Inquérito. Sobre fato determinado que se inclua na competência municipal e 
por prazo certo, mediante requerimento de 1/3 (um terço) de seus membros, não podendo funcionar 

concomitantemente, mais de 2 (duas) Comissões“ (grifei) Diante de inequívoco texto de Lei. não há 
como se realizar maiores interpretações filosóficas.Conforme já explicitado na narrativa dos fatos. 
HOJE, Existem TRÊS Comissões Especiais de Inquérito em tramitação nesta Casa do Povo, sendo que a 

terceira foi ilegalmente recebida e processada, inclusive com a eleição de Membros para o 
prosseguimento dos trabalhos investigatórios. Manifesta, portanto, a violação à Lei Orgânica Municipal, 
ao consagrado e Constitucional princípio da legalidade e mais. incontestável a quebra da promessa 



firmada pelos Denunciados na sessão de posse e investidura do cargo de represente do povo no 
Município, quando juraram solenemente cumprir os ditames da Lei Orgânica Municipal.Permito-me aqui 

tecer algumas elucidações quando ao princípio da legalidade, com O intuito de se demonstrar a 
gravidade das atitudes dos denunciados. O Princípio da Legalidade é um dos princípios mais 
importantes no Direito Constitucional, considerado capital para a configuração do regime jurídico-

administrativo. e que este é a essência do Estado de Direito, pois lhe dá identidade própria. A 
Constituição Brasileira consagra o princípio da legalidade para todos os indivíduos em território 
nacional. segundo o texto do artigo 5º, inciso II "ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer 

alguma coisa senão em virtude de lei.O princípio da legalidade estabelece a pauta dos direitos 
edeveres de todos os cidadãos, e constitui-se como matriz da atuação da Administração Pública. Em se 
tratando de Administração Pública, o Art. 37 da nossa Lei Suprema, determina categoricamente que o 

agente político só é autorizado fazer aquilo que está previsto em lei, caso contrário não tem validade. 
Todos os atos da administração pública devem estar de acordo com a legislação. in verbis: "Art. 37. A 
administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, 
publicidade e eficiência (...)“ (grifei). Logo, para que um ordenamento jurídico seja capaz de ser 
cumprido, existe uma reprimenda e, no caso dos denunciados a violação ao princípio da legalidade, 

mais especificamente, a afronta ao que determina o artigo 18. VIII da Lei Orgânica Municipal é 
descrita como infração político-administrativa. Sobre este tema, a Lei Orgânica Municipal elenca em 
seu artigo 37 o rol das violações político-administrativas praticadas por Vereador: “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 de decoro estabelecido através de Resolução 

pela Câmara.“ E ainda. Lei 8.429/92. popularmente conhecida com a Lei de Improbidade 
Administrativa, traz em seu bojo a afirmação de que o ocupante de mandato eletivo, ao proceder de 
modo que atente contra os princípiosda administração pública. seja por ação ou omissão, que viole os 

deveres de legalidade. pratica ato de improbidade administrativa, senão vejamos:“Art. II . 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). Nesta seara. reportando a denúncia em si, é de fácil 
compreensão a violação a Lei Orgânica, por ato comissivo dos Denunciados que, desprezando a 
determinação legal que juraram zelar, apresentaram requerimento de abertura da Terceira CEI, 

mesmo cientes da tramitação de outras duas, e ainda. o Denunciado Robson colocou em pauta de 
sessão ordinária. celebrou a leitura e elegeu a Comissão responsável para investigar o fato narrado no 
requerimento.Se não bastassem estas transgressões. é possível atribuir aos Denunciados a violação ao 

inciso II do artigo 37 também da Lei Orgânica Municipal, por ferir 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 5º. inciso I da referida resolução: “Artigo 5. ” - 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 daPresidência ou da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Sete Barras."'( 
grifei) Apenas para por fim a tese da possibilidade da cassação dos mandatos dos Denunciados. neste 

compasso é o Decreto 207/1967: "Art. 7ºA Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: I – 
Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa;“ (grífei). 
Especial atenção deve ser dada à inclusão do Denunciado Ademar, posto que, apesar de não ter 

participado diretamente da assinatura do requerimento de abertura, manteve conduta comissiva por 
deixar de atender as suas atribuições regimentais. Preconiza o artigo 47. VIII do Regimento Interno da 
Câmara de Sete Barras: “Artigo 47 Compete ao 1. ”Secretário: (...), VIII- auxiliar a Presidência na 

inspeção dos serviços da Secretaria e na observância deste Regimento.“ Nesta toada, temos que era 
obrigação do 1º Secretário deveria ter alertado. se não os proponentes do requerimento, ao menos o 
Presidente, quem deve prestar auxílio e impedir. neste caso, pratica de ato lesivo a legislação. que se 

reflete no caso em tela. 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 
afrontarem a Lei Municipal. por desrespeitarem o mandato que cumprem e. principalmente. por não 

prezarem os votos que receberam.DOS PEDIDO:  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 a 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 Emerson Ramos de Morais, Edson de Lara, Robson de Sá Leite e Ademar Miashita nos 

termos do artigo 40 inciso XIII da Lei Orgânica Municipal. Sete Barras, 08 de agosto de 2019. HIGINO 
JERÔNIMO DA ROSA JUNIOR. votação foi aprovado o Requerimento da abertura da Comissão 
Processante por 6 votos favoráveis (Vereadores Favoráveis: Benedito Aparecido de Aguiar, Claudio 

Roberto de Oliveira, Edmilson Ramos Kabata, Fabiano Nabor de Almeida, Renan Fudalli Martins e 
Roberto Aparecido Pedro) e 2 votos contrários (Vereadores contrários: Gerson Martins de Souza, Ítalo 
Donizeth Costa Roberto). Conforme artigo 89, inciso II do Regimento Interno, a Comissão será 

constituída de 03(três) vereadores, e conforme inciso III o seu prazo de funcionamento será de 
90(noventa) dias. Nestes termos p. deferimento. Sete Barras, em 11 de fevereiro de 2020. Após a 
leitura foi realizado o sorteio dos membros, sendo sorteados os seguintes Vereadores: Fabiano Nabor 

de Almeida, Ítalo Donizeth Costa Roberto e Renan Fudalli Martins, logo os vereadores se reuniram e 
decidiram a formação da Comissão:Renan Fudalli Martins- Presidente, Ítalo Donizeth Costa Roberto- 
Relator e Fabiano Nabor de Almeida- Membro.CERIMONIA POSSE DE SUPLENTES DE 

VEREADORES: onde foi tomado posse os Vereadores: Benedito Aparecido de Aguiar, Cristiano 
Andrade de Souza, Claudio Roberto de Oliveira, Edmilson Ramos Kabata. REQUERIMENTO DE 
ABERTURA DE COMISSÃO PROCESSANTE PARA CASSAÇÃO MANDATO DOS 

VEREADORES.:EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÁMARA DE VEREADORES DO 
MUNICÍPIO DE SETE BARRAS-RENAN ALVES MARTINS, brasileiro, casado, vereador, portador da 
cédula de identidade RG nº 34.971.395-9 SSP/SP. inscrito no CPF/MF sob 0 nº 326.786,008-31, 

residente e domiciliada na Rua Felix de Almeida, 212, Nossa Senhora Aparecida, 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 ÍTALO 

DONIZETH COSTA ROBERTO, com base no Decreto-Lei nº 201/67, Lei 8.249/92. Lei Orgânica 
Municipal Regimento Interno e Resolução Municipal nº 02/2011. consubstanciado nas razões de fato e 
de direito a seguir expostos: DA ADMISSIBILIDADE DA DENÚNCIA- Prevê o artigo 40. I da Lei 

Orgânica Municipal: "Artigo 40 - Atendidos os princípios elencados no artigo 38, o processo de 
cassação pela prática das infrações definidas no artigo 37, obedecerá o seguinte rito: 1- a denúncia 
escrita, comendo a exposição dos fatos e a indicação das provas, será dirigida ao Presidente da 
Câmara e poderá ser apresentada por qualquer cidadão, Vereador local, partido político com 

representação na Câmara ou entidade legitimamente constituída há mais de 1 (um) ano;" (grifei).Da 
mesma forma o artigo 7° do Decreto—lei 201/61: “Art. 7ºA Câmara poderá cassar O mandato de 
Vereador, quando: 1– 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 a 
decoro na sua conduta pública. § 1°- O processo de cassação de mandato de Vereador é, no que 
couber, o estabelecido no art. 5° deste decreto-lei." (g.n) Nesse sentido é o artigo 5°do supracitado 

decreto: “Art. 5° O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara por inflações definidas 
no artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado 
respectivo: 1 - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição 

dos fatos e a indicação das provas. Se o denunciantefor Vereador, ficará impedido de votar sobre a 
denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. 
Se o denunciante for o Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal. para os atos 

do processo, e só votará se necessário para completar o quórumde julgamento. Será convocado o 
suplente do Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante." (grifo 
nosso). 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.DO RECEBIMENTO E 
LEITURA 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, conforme dispõe o artigo 7º. §1° do mesmo diploma 

legal: Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela Câmara, por infrações definidas no 
artigo anterior, obedecerá ao seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do Estado 
respectivo." 1 - A denúncia escrita da inflação poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição 

dos fatos e a indicação das provas: Se o denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a 
denúncia e de integrar a Comissão processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação. 
Se o denunciante for o Presidente da Câmara. passará a Presidência ao substituto legal, para os atos 



do processo, e só votará se necessário para completar oquórum de julgamento. Será convocado o 
suplente do vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão processante. II - De 

posse da denúncia, o Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a 
Câmara sobre o seu recebimento. Decidido o recebimento, pelo valo da maioria dos presentes, na 
mesma sessão será constituída a Comissão processante com três Vereadores sorteados entre os 

desimpedidos, os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator. III - Recebendo o processo, o 
Presidente da Comissão iniciará os trabalhos, dentro em cinco dias, notificando o denunciado. com a 
remessa de cópia da denúncia e documentos que a instruírem, pura que, no prazo de dez dias. 

apresente defesa prévia, por escrito, indique as provas que pretender produzir e arrole testemunhas, 
até o máximo de dez. Se estiver ausente do Município, a notificação  far-seá por edital, publicado duas 
vezes, no órgão oficial. com intervalo de três dias, pelo menos contado o prazo da primeira publicação 

decorrido o prazo de defesa. A Comissão processante emitira parecer dentro em cinco dias, opinando 
pelo prosseguimento ou arquivamento da denúncia, o qual, neste caso. será submetido ao Plenário. Se 
a Comissão opinar pelo prosseguimento, o Presidente designará desde logo, o início da instrução, e 

determinará os atos, diligencias e audiências que se fizerem necessários, para o depoimento do 
denunciado e inquirição das testemunhas.IV - O denunciado deverá ser intimado de todos os atos do 
processo. pessoalmente, ou na pessoa de seu procurador, com a antecedência, pelo menos, de vime e 

quatro horas, sendo lhe permitido assistir as diligências e audiências, bem como formular perguntas e 
reperguntas às testemunhas e requerer o que for de interesse da defesa. V - concluída a instrução. 
será aberta vista do processo ao denunciado. para razões escritos, no prazo de cinco dias, e após, a 

Comissão processante emitirá parecer final, pela procedência ou improcedência da acusação, e 
solicitará ao Presidente da Câmara, a convocação de sessão para julgamento. Na sessão de 
julgamento, o processo será lido. integralmente, e, a seguir, os Vereadores que o desejarem poderão 

manifestar-se verbalmente. pelo tempo máximo de 15(quinze) minutos cada um. e, ao final, o 
denunciado, ou seu procurador, terá o prazo máximo de 2(duas) horas, para produzir sua defesa oral. 
V- concluída a instrução, será aberta vista do processo ao denunciado, para razões escritas, no prazo 

de 5 (cinco) dias. e, após, a Comissão processante emitirá parecerfínal, pela procedência ou 
improcedência da acusação. e solicitará ao Presidente da Câmara a convocação de sessão para 
julgamento. Na sessão de julgamento, serão lidas as peças requeridas por qualquer dos Vereadores e 

pelos denunciados, e, a seguir, os que desejarem poderão manifestar-se verbalmente, pelo tempo 
máximo de 15 (quinze) minutos cada um. e ao final, o denunciado, ou seu procurador. terá o prazo 
máximo de 2 (duas) horas para produzir sua defesa oral. VI- Concluída a defesa, proceder-se-á a 
tantas votações nominais, quantas forem as inflações articuladas na denúncia, considerar-se-á 

afastado, definitivamente, do cargo, o denunciado que for declarado pelo voto de dois terços. pelo 
menos, dos membros da Câmara, em curso de qualquer das infrações  especificadas na denúncia. 
Concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará imediatamente o resultado e fará lavrar 

ata que consigne a votação nominal sobre cada inflação, e, se houver condenação, expedirá o 
competente decreto legislativo de cassação do mandato de Prefeito. Se o resultado da votação for 
absolutório, o Presidente determinara o arquivamento do processo. Em qualquer dos casos, o 

Presidente da Câmara comunicará á Justiça Eleitoral oresultado. VII - o processo, a que se refere este 
artigo, deverá estar concluído dentro em noventa dias“. contados da data em que se efetivar a 
notificação do acusado. Transcorrido o prazo sem o julgamento. o processo será arquivado, sem 

prejuízo de nova denúncia ainda que sobre os mesmos fatos. Por sua vez, define a Lei Orgânica: “Art. 
40- Atendidos os princípios elencados no Art. 38. O processo de cassação pela prática das infrações 
definidas no Art. 37. obedecerá o seguinte rito.- I , 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, Vereador local. partido político com representação na Câmara ou entidade 
legitimamente constituída há mais de 1 (um) ano: II- se o denunciante for Vereador, não poderá 

participar, sob pena de nulidade, da deliberação plenária sobre o recebimento da denúncia e sobre o 
afastamento do denunciado, da Comissão Processante, dos atos processuais e do julgamento do 
acusado. caso em que o Vereador impedido será substituído pelo respectivo suplente, o qual não 

poderá integrar a Comissão Processante: III- se o denunciado for o Presidente da Câmara da Câmara 
passará a presidência a seu substituto legal, para os atos do processo, e somente votará. se 
necessário, para completar o quórum do julgamento: IV- de posse da denúncia, 0 Presidente da 

Câmara ou seu substituto, determinará sua leitura na primeira Sessão Ordinária, consultando o 
Plenário sobre o seu recebimento; V — decidido o recebimento da denúncia pela maioria dos 
presentes. na mesma Sessão será constituída a Comissão Processante, integrada por 3 (três) 

Vereadores sorteados dentre os desimpedidos. observado o principio da representação proporcional 
dos partido. os quais elegerão, desde logo, o Presidente e o Relator.“ VI- havendo apenas 3 (três) ou 
menos Vereadores desimpedidos, os que se encontrarem nessa Situação comporão a Comissão 



Processante, preenchendo-se, quando for o caso, as demais vagas através de sorteio entre os 
Vereadores que inicialmente se encontravam impedidos; VII- a Câmara Municipal poderá afastar o 

denunciado quando a denúncia for recebida for recebida nos termos deste artigo: VIII-  entregue o 
processo ao Presidente da Comissão. seguir-se-á o seguinte procedimento: a) dentro de 5 (cinco) dias, 
o Presidente dará inícios aos trabalhos da Comissão: b) como primeiro ato. o Presidente determinará a 

notificação do denunciado, mediante remessa de cópia da denúncia e dos documentos que a instruem: 
c) a notificação será feita pessoalmente ao denunciado. se ele se encontrar no Município. e. se ele 
estiver ausente do Município, a notificação far-se-á por edital publicado 2 (duas) vezes no órgão oficial, 

com intervalo de 3 (três) dias, no mínimo, a contar da primeira publicação: d) uma vez notificado. 
pessoalmente ou por edital, o denunciado terá direito de apresentar defesa prévia, por escrito, no 
prazo de 10 (dez) dias, indicando as prova que pretende produzir e o rol de testemunhas que deseja 

sejam ouvidas no processo, até o máximo de 10 (dez);e) decorrido o prazo de 10(dez) dias com defesa 
prévia ou sem ela. A Comissão Processante emitira parecer dentro de 5 (cinco) dias. Opinando pelo 
prosseguimento ou pelo arquivamento da denuncia;f) se o parecer opinar pelo arquivamento, será 

submetido a Plenário, que, pela maioria dos presentes, poderá aprova-lo, caso em que será arquivado, 
ou rejeita-lo hipótese em que o processo terá prosseguimento.g) se a Comissão opinar pelo 
prosseguimento do processo ou se o Plenário não aprovar seu parecer de arquivamento. O Presidente 

da Comissão dará inicio à instrução do processo, determinado os atos, diligencias e audiências que se 
fizeram necessários para o depoimento e inquirição das testemunhas arroladas;h) o denunciado deverá 
ser intimado de todos os atos processuais pessoalmente ou na pessoa de seu procurador com 

antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, sendo-lhe permitido assistir as diligencias e 
audiências, bem como formular perguntas e reperguntas ás testemunhas e requerer o que for de 
interesse da defesa, sob pena de nulidade do processo.IX- concluída a instrução, será aberta vista do 

processo ao denunciado, para apresentar razões escritas no prazo de 5 (cinco) dias, vencido o qual, 
com ou sem razões do denunciado, a Comissão Processante emitira parecer final, opinando pela 
procedência ou imprudência da acusação e solicitara ao Presidente da Câmara a convocação de Sessão 

para julgamento. X- na sessão de julgamento, que só poderá ser aberta com a presença de no mínimo, 
maioria absoluta dos membros da Câmara, o processo será lido integralmente pelo relator da Comissão 
Processante e, a seguir os Vereadores que o desejarem poderão manifestar-se verbalmente pelo 

tempo máximo de 15 (quinze) minutos cada um, o acusado ou seu procurador disporá de 2 (duas) 
horas para produzir sua defesa oral:XI- concluída a defesa proceder-se-á a tantas votações quantos 
forem as infrações articuladas na denuncia considerando-se afastada definitivamente do cargo o 
denunciado que for declarado incurso em qualquer uma das infrações qualquer uma das infrações 

especificadas na denúncia, pelo voto de 2/3 (dois terços), no mínimo, dos membros da Câmara: XII - 
concluído o julgamento, o Presidente da Câmara proclamará, imediatamente, o resultado e fará lavrar 
a um na qual se consignará a votação sobre cada inflação; XII-havendo condenação, a Mesa Diretora 

da Câmara expedirá, conforme o caso, o competente Decreto Legislativo ou Resolução. de cassação de 
mandato, que será publicado na imprensa oficial, e. no caso de resultado absolutório. devendo, em 
ambos os casos“. comunicar o resultado à Justiça Eleitoral. Assim deve o presente requerimento 

deverá ser lido e colocado para votação e apreciação dos demais vereadores já na próxima sessão 
legislativa. prevista para acontecer no próximo dia 20/08/2019. DOS FATOS Os Denunciados 
praticaram infração político-administrativa grave, sujeita à apuração e sanção por esta Câmara 

Municipal de Vereadores. conforme restará demonstrado e seguir. Em 12 de março do corrente ano. 
como é. determinação do Regimento Interno da Câmara de Vereadores de Sete Barras. os 
Denunciados deveriam ter se reunido às 18hs. independentemente da existência de pauta podendo 

existir tolerância máxima de até 10 minutos para comparecimento. Ocorre que nesta sessão em 
especial nem todos os vereadores estiveram presentes no horário determinado para O início dos 
trabalhos.O Denunciado Claudemir, relator da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência 

Social e Meio Ambiente não pode comparecer as 18hs. chegando ao plenário da Casa apenas as 
18h19. conforme se pode depreender da lista de presença. em anexo: Evidente que o fato do 
imprevisto de não poder comparecer a Reunião dos Membros da Comissão Permanente de Educação, 

Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente não é o objeto da presente denúncia, mas sim os seus 
desdobramentos. É da ata lavrada para a Reunião celebrada no fatídico dia 12/03/2019 a ocorrência 
do atraso do Denunciado Claudemir. destarte. ao invés dos Membros informarem o horário correto da 

chegada de sua chegada. preferiam faltar com a verdade. fazendo constar em Ata, que O atraso do 
Vereador Claudemir foi de singelos 9 minutos. conforme se depreende do documento anexo:Notes-se 
que além do horário constante da lista de presença, a chegada do N. Edil Denunciado é ratificada com 

a captura das imagens das câmeras de segurança existentes no prédio público. a notar:Diante dos 
fatos e documentos apresentados, não restam dúvidas que o Denunciado Claudemir efetivamente 
chegou as 18h19. tendo dolosamente alterado a verdade dos fatos em ata de reunião ordinária da 



Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, com uma única e 
exclusiva finalidade, não ver descontado de seu subsídio numerário correspondente a sua falta. 

Importante frisar que esta não é a primeira vez que estes mesmos vereadores realizam este conduta 
desonrosa. Entretanto, não me recordo do número do procedimento, mas este deve ser investigado 
pela comissão que será eleita após a aprovação do requerimento em votação na sessão plenária. 

Caberia então aos demais Vereadores aqui denunciados e também membros da Comissão Permanente 
de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente rechaçar a conduta ofensiva do Vereador 
Claudemir, demonstrando assim uma conduta ilibada e condizente com o que se espera de um 

representante do povo. Entretanto, e em atitude corporativista, os Vereadores Ítalo e Ademar 
fecharam os olhos e compactuaram com a transgressão. e mais, proferiram informação falsa em 
documento público, com o objetivo de evitar o desconto do subsídio do Vereador Claudemir. ora 

denunciado e, é neste peculiar que persiste o ato reprovado pelo ordenamento jurídico. O que pauta 
esta denúncia. DA LEGISLAÇÃO VIOLADA: Preceitua o artigo 72. Alínea “c"do Regimento Interno, que 
trata das Reuniões: “Artigo 72-As Comissões Permanentes reunir-se-ão, no edifício da Câmara 

Municipal, independentemente de matéria constante em pauta, nos seguintes dias e horários (...) A 
Comissão de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente, nas terças-feiras, com início às 
18hs00mín, com tolerância de 10 (dez) minutos, com duração máxima de 45 (quarenta e cinco) 

minutos, exceto quando feriado, quando a reunião se dará no primeiro dia útil seguinte, no mesmo 
horário, sendo obrigatória a presença da maioria de seus membros:“ (grifei) Nota-se. portanto que, em 
tendo chegado atrasado 19 minutos para a reunião da Comissão Permanente de Educação, Saúde, 

Assistência Social e Meio Ambiente, deveria ter sido considerado o Vereador Claudemir faltoso e ter 
descontado de seu pagamento o valor correspondente a ausência. Todavia. como já apresentado na 
narrativa dos fatos. todos os denunciados, agindo na certeza da impunidade, ao invés de registrarem o 

horário correto. retrocederam o tempo por conta e risco, conferindo em documento público informação 
falsa com a real intenção de receber vantagem financeira pelonão desconto do subsídio pela ausência 
na reunição da Comissão Permanente de Educação, Saúde, Assistência Social e Meio Ambiente. Resta 

claro portanto que os Edis Denunciados Ademar, Claudemir e Ítalo. afrontaram não apenas o disposto 
no Regimento Interno da Câmara Municipal de Sete Barras. violaram diversos outros dispositivos 
legais, sem deixar de mencionar que a conduta praticada só não foi lesiva ao erário municipal porque 

zelosamente o Servidor da Câmara. noticiou o ocorrido e o Vereador Claudemir teve o devido 
desconto. não eximindo-o e os demais. das responsabilidades pela tentativa de lesar o patrimônio da 
Câmara Municipal de Sete Barras e ainda. pela afirmação falsa prestada em documento público. Esta 
conduta dos Vereadores Denunciados pode ser, em tese, enquadrada no que dispõe o artigo 299. 

parágrafo único do Código Pena: “ Art. 299 - Omitir, em documento público ou particular, declaração 
que dele devia constar, ou nele inserir ou jazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser 
escrita, com o fim de prejudicar direito. criar obrigação ou alterar a verdade sobrefato juridicamente 

relevante: Pena - reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão de um a 
três anos, e multa, se odocumento é particular. Parágrafo único - Se o agente é funcionário público, e 
comete o crime prevalecendo-se do cargo, ou se a falsificação ou alteração é de assentamento de 

registro civil, aumenta-se (: pena de sexta parte." Além da previsão no ordenamento jurídico penal, a 
Lei Orgânica deste Município de Sete Barras destaca que a 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 de decoro 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 especifica, 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 a 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. 7º- 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. 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. DOS PEDIDO Assim. face todo o exposto. requeiro que V. Ex", 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 a 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, 16 de agosto de 
2019. Renan Fudalli Martins- vereador. votação foi aprovado o Requerimento da abertura da Comissão 

Processante por 5 votos favoráveis (Vereadores Favoráveis: Benedito Aparecido de Aguiar, Claudio 
Roberto de Oliveira, Edmilson Ramos Kabata, Fabiano Nabor de Almeida e Roberto Aparecido Pedro) e 
3 votos contrários (Vereadores contrários: Cristiano Andrade de Souza, Edson de Lara e Robson de Sá 

leite). Conforme artigo 89, inciso II do Regimento Interno, a Comissão será constituída de 03(três) 
vereadores, e conforme inciso III o seu prazo de funcionamento será de 90(noventa) dias. Nestes 
termos p. deferimento. Sete Barras, em 11 de fevereiro de 2020. Após a leitura foi realizado o sorteio 

dos membros, sendo sorteados os seguintes Vereadores: Edson de Lara, Fabiano Nabor de Almeida e 
Robson de Sá Leite, logo os vereadores se reuniram e decidiram a formação da Comissão:Fabiano 
Nabor de Almeida- Presidente, Robson de Sá Leite- Relator e Edson de Lara- Membro.EXPLICAÇÃO 

PESSOAL: Nenhum Vereador fez uso da palavra.  ENCERRAMENTO: Não havendo mais nada a 
tratar, o senhor Presidente com a graça de Deus declarou encerrada a presente Sessão Ordinária. Para 
constar eu Ademar Miashita, Primeiro Secretário mando lavrar a presente Ata que depois de lida, 

discutida e votada, vai pela Presidência e pelos Secretários assinada. Plenário Vereador Joaquim Idílio 
de Moraes, em 11 de fevereirode 2020.  
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