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QRMARA Mu|~|IcIPnL DE JAGUARE
MESTADO DO ESPIRITO SANTO

Sala das Sessfies “José Carlos Queiroz”

DECRETO N“ 040/2017

“Aprova as Contas da Prefeitura Municipal de
Jaguaré-ES - referente ao exercicio do 2014.”

O Presidents da Cémara Municipal de Jaguaré, Estado do Espirito Santo, no
uso das atribuiooes quc lhe confere a Lei Orgéinica do Municipio e 0
Regirnento Intcrno da Casa, FAZ SABER, que 0 Plenario da Cfimara
aprovou e ele prornulga 0 seguintc

DECRETO

Art. 1° - Aprova as contas da Prefeitura Municipal dc Jaguaré — ES
exercioio do 2014, sob a responsabilidade do Sr. Rogério Feitani, conformc
Parecer Prévio TC n° 066/2016, proferido no Processo 4467/2015 (apensos
TC-1458/2014 e TC — 1459/2014), do Tribunal de Contas do Estado do
Espirito Santo.

Art. 2° - Estc Decreto entra em vigor na data de sua publicacao.

Camara Municipal do J aguaré, Estado do Espirito Santo, aos 21 (vintc e um)
dias do més dejulho do ano dc dois mil e dezessete (2017).

M --_..M, /Z/$1
Jofio anes dos Santos

Presidents

Rogistrado e Publicado na Secretaria Gcral da Camara Municipal do
Jaguaré-ES, na data supra.

.>_w_...¢.»-_-.__\

Jofio D3HlB'l‘F€ii'q‘il€tt0
Secretario Geral

RUE Constanta Casagrande, 299 - Telefax (27) 3739-1414 - CEP 29.950-DUO - Jaguaré-ES - C-NPJ1 31.787.922l'U0O1-14 i
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ATA DA 171‘ SESSAO QRDINARIA DA 24° SESSAO LEGISLATIVA DQ
PRIMEIRO ANO DA MONA LiEGlSLATURA_:Reuniram-se na Camera
Municipal de Jaguaré, aos 17(dezessete) dias do més de Julho do ano de dois
mil e dezessete, as dezenove horas os Vereadores que compoem esta Casa
de Leis, sob a Presidéncia do Titular o Senhor Joao Vanes dos Santos que
iniciando os trabalhos convidou o Secretario o Senhor Paulo Jose Zanelato,
para fazer a chamada dos Vereadores que foram: Aloisio Cetto, Dejair de
Siqueira, Domingos Savio Pinto Martins (ausente), Gustavo Sossai, Jair
Sandrini, Joao vanes dos Santos, Jorge Morelo, Jorge Santana Magalhaes,
Paulo Jose Zanelato, Penha Grobério Bettim e Robson Grobério. Com
existencia de quorum legal, o Presidente declarou aberta a Sessao e solicitou
ao Secretario da Mesa o Senhor Paulo Jose Zanelato para fazer a leltura das _
Ata da Sessao Orclinariarealizada no dia trés do mes de Julho do corrente ano,/'2
o Vereador Jorge Morelo pediu a dispense da Leitura das Atas. O Presidente
colocou em dlscussao e votacao 0 pedido verbal do Vereador, o qual fo‘
aprovado por unanimidade.EXPEDlENTE: PROJETO DE LEI N° 02412017 —
Altera a Lei n° 852, de 04 de novembro de 2009, que dispoe sobre a criacao do
Conselho Municipal de Direitos do ldoso, e da outras providéncias; PROJETO 1;;
DE DECRETO LEGISLATIVO N° 001i2017 — Aprova as Contas da prefeiturafi
Municipal de Jaguaré-ES - referente ac exercicio de 2014; PROJETO DE LEI
N° 026i2017 - Autoriza adequar o salario-base do Magistério Municipal a Lei M
do Piso Nacional e da outras providéncias; PROJETO DE LEI N° 02712017 — )
Autoriza o Poder executivo municipal a conceder parcelamento de debito e
anistia fiscal nos casos que especifica, e da outras providéncias; DENUNCIALQ
DE INFRAQAO POLITICO-ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO “E
MUNICIPAL EM EXERCICIO, RUBERCI CASAGRANDE. SERA LIDA
EMENTA DA DENU_NClA POR SEU PREFACIAL, SENDO QUE SEU J
INTEIRO TEOR SERA LIDO E APRECIADO NA INTEGRA POR OCASIAO
DA ORDEM D0 DIA, AINDA NESTA SESSAO. Nesse momento o Presidente _;;
suspendeu a Sessao para a emissao de Pareceres ac Projeto de lei n°(-L,
026l20‘l7 do Executivo; Reiniciando a Sessao o Presidente concedeu a palavra \-
ao Vereador Robson Gobérlo; 0 Vereador Robson Grobério cumprimentou
a todos e disse:Sennor Presidente, colleges Vereadores, Vere-adore Penna,
membros da Mesa, queria saudar aqui na presence da diretora do Sindicato
dos funcionarios pnbiicos Francisca, queria curnprimentar todas as professoras
todos os sen/idores aqui presente, queria cumprimentar também os sen/idores
da Casa que sempre nos ajudarn nos acompanham, na pessoa do Fabiano do
Son! assessor da deputada Eiiana Dadaito queria curnprirnentar todos aqui
presente. Boa noite a todos, queria faiar primeiramente do projeto 026/2017
que autoriza adequar 0 saiario base no magistério, na reaiidade gostaria de
parabenizar a administragao do prefeito Ruberci que em noventa dies
conseguiu trazer isso para 0 magisterio, tanto ja buscado e bataihado por eta,-
entao a genie rem que enfatizar que for gragas ao trabalho deie encontrou
soiucao pra isso, parabenizar todos os professores por isso, quanto a denunoia
de infragao que eu estou vendo aqui, indepeno'ente de que eu deciarei apoio ao
Ruberci eu nao vou me calar corn isso, tern denunoias varnos apura-ias, mats
eu queria muito que a genie apurasse as dentincias contra o Prefeito afastado
que tern tantas denuncias do ministério pubiico ai e nada se faz, faiei o mes
passado sobre isso, fur‘ ate questionado, tem que ter proves, mas eu considero -
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epurar, tom denuncia, neo to falanclo que e culpedo neo vamos investiger
tembém, vamos investiger c Profeito Ruberci so tiver denuncies vei ser punido,
o tembérn vamos investiger o Profeito efestedo tom donuncies contra ole, falar
que neo tom nede, o ministerio publico tom la varies donuncias, vamos puxero
vor so é verdede, so neo é, .e queis modides dovemos tomer. O Vereador
Gustavo Sossai cumprimentou a todos e disse:Sonhor Presidente, nobros
coiegas Vereadoros, minne nobro coioge Voroedore Penna Bettin a quem
perabonizo peie passagom do sou enivorserio, inteiizmente voce é e unice __
mulhor, echo que as muihoros tom que participer mais quern sabe ne proxime ‘l
legislature terernos mais mulheres, mes vocé é ume muiher breve, guerroira, os -
nossos parebens, gosteria do cumprimentar todos os sorvidores desta Case do ~
Lois, querie cumprimontar o perebonizer equi hojo em especial o socretario
Marcos Tuiio, o a presidents do SiNDSMAJ e Francisco porque e gento precise
de veior principaimento eo profissionaiismo Marcos Tuiio quendo voce tevo, foi E ,3.
chamedo aqui ne comisseo o e gente iou junto a matéria, a genie foi dobeter ’

J is
Iporque o pi'Oj91'0 chogou na Cesa o tinha urn tramito, eu feioi no Fecebook a

Francisce ate no mesmo die que tinha chemado do forrne inforrnai je esteve 1,
aqui para feier com 0 prosidonte que a gente convorsou muito sobre o projeto, _*
deu para fazer uma oxpienegeo com os vereedores ficou muito bem entendido, :53; "
o cumprimonter aqui o Hoidor prosidonte do sindicato rurai, cumprimonter aquifer
o meu amigo Tedou Se ex Presidente da Camera do Pinheiro ex vereador; ex _
secreterio rnuito eiegra com sua presence aqui e demeis compenheiros, 5:; 5
curnprimentar os ex veroadoros e ox presidentes da Camera meu amigo, meu 5
irmao Eiizeu Riboiro e Aiiton Brendao, curnprimontar o socreterio municipeiil
Eberton do pianojemento urbeno, cumprimentar e cede Jeguerense que nos
acompannam nas redes sociais, nas transmissoos eo vivo do Fecebook dot)
youtube, o em espociei noje cumprimontar e cede professore e professor equi ,3
presonte, dizer pra vocé Senhor Presidente que vossa oxcoiéncia no auge dosji
sous quetro mendatos convocou e comissao quendo o projeto cnogou equijif-:3
parabenizo o Sii\iDSMAJ peia forma que oxpos nas redes sociais, a gente
precise saber user, ie ou pudo Francisoe mo oxpor e expiicar um pouquinno ""
pres possoes sobre tremite do projoto ne Case, o projeto cnogou ne Case, o , 7*‘
tramito normai o que sorie iido nojo, que fosso encaminhedo para as 1-:
comissoes, e o tremite do projeto eie poderia nao sor votado hoje mas diante "
de importancia, diente do sindiceto que defonde a bendoira, e egonte querie
ester equi Marcos Tuiio o professores, o importento feiar que nao é eumento do
seierio, o agonto discutiu isso e roadequegeo, onteo o um direito garantido do g
7,64% a gente quoria ester aqui pra voter ate mais que isso, mas nos _
precise-vamos ser provocedos, o nos fomos provocedos o equi gosteria do "
perabonizar principairnonto o prosidente deste Casa que diente do um tome ta'0,-"i
importente como osse convocou a comissao o e nosso comisseo do justig:a,_.’
chemamos o socrotario para vir discutir, ouvimcs, aneiisamos a metérie e
decidimos que antes do recesso irfamos voter osse projeto, egredeco ao
Mageihaos o eo roietor da comissao do justice Aioisio Cotto (Godero) e 1
também aos mous nobres coioges vereedores da comisseo do finances que ,- /=1
dorem parecer nosso importente projeto e com a bongeo do Dous vai ser i ‘
votedo e eprovedo porque os nossos profossoros morecern. E pra feier *
tembém Senhor Presidente dossa dontincia, so todo rnundo que ecompanne as-
sossoes dosta Case do Lois dosde o primoiro momento que vossa exceiéncia "

iatr vossou contra o procosso do Prefoito Rogerio Foitani um pedido do _"
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oxplicacao do Tribunal do Justice o eo ministorio Publico para obtormos
intormegoos sobre o que vom acontocondo com o caso, porquo quando a
genie sobo nossa Tribune a gonte tom que tor rosponsabiiidade, nao podomos
joger pra torcide nao, eu prosoncioi o quom ecompenha as sossoos
ecompenhou divorsas vezos faiado trega assinedo, assino, traga assinedo,
agora dianto de denuncie protocoiizada nosta Case por eleitoros, quai o e
posicao que os voroadoros to que tomar ? Primoiro luger tor rosponsabilidedo
do garantir o contraditorio, nos nao ostemos quorondo oxocrar ninguérn nao
como falou o nobro cologa voreedor Robson, é aneiisar com iisura todos cs
votos pra voreedor dosta cidado, ate os nossos irmeos o irmas que nao ao
cansaram a oioigeo osteo aqui ropresentedos paios os onzo veroadoros,o
agonto precise sim tor rosponsabiiidado como feiou bom o voreedor Robson do
anaiisar, cortarnonto vai ser do acordo com 0 docreto 201', vai ser coiocado orn
votegao pra ver so 0 plonerio que o sobereno nosta Case acoita cu neo so ~’ ' /1
ecoitar vai ser sortoado o ou tonho cortoza que os voroadoros que soraoi
sortoados irao aneiisar porquo aqui a gonto neo ester pessando a Mao na
ceboge do ninguom na'o parafrasoando vossa oxcoioncia que ja disso muites
vezos isso aqui, o nao e a primeire voz, ontao é com osse rosponsabiiidado do

.~.

com osse compromisso Senhor Presidente que nos que fomos oioitos, sempro,[-“§-
faio aqui que neo somos moihoros que ninguom, somos oieitos para fazer 0%
que tom que ser foito, provocados por oioitores do fora, vamos aneiisar sim,i‘;;’§;
primoiro o pionerio vai anaiisar, vai voter so vai recebor ou nao depois anaiisar,
mas aneiisar com iisure garentido sompre o diroito do contraditorio da empia
dofosa, ontao subi equi o j0Q'8i' pra torcide o facii agora o papoi assinedo, o
isso que nos procisamos papoi assinedo, o quom ecompenha as sossoos ouviu
fossa oxcoioncie feiar muites vezos disso equi.0 Voroedor Presidente Joao
Vanes dos Santos cumprimentou a todos e disse:So quoria fazer uma

"1

pondoragao equi, tudo o que o Voroedor Gustavo Sossai moncionou é a if
oxprossao de vordado, oste grevado, o quoria dizor que o docreto do Lei 20ii1‘;_‘=?

asdo vinto o soto do fovoroiro do dois mii o dozossoto que dispoo sobre a
rosponsebiiidado dos Profoitos o Voroedoros o das outras providoncias, em
sou artigo quinto o bom que todo mundo tonne cioncia disso, porquo equi as
vezos tom um Voroedor que tom um profundo rospoito Robson Groborio, eie
fate mais nao diz o quo a Lei diz, ontao a Lei no sou artigo quinto, inciso urn
diz o soguinto: a denuncie oscrita da infreceo podora ser foita por quaiquer
oioitor, com oxposicao dos fetos o a indicagao do proves, so o donuncianto for
voreedor ficare impodido do voter sobre a denuncie o do integrar e comisséo
procossento, podondo toda via participer dos atos do acusagao, so o
donuncianto for o prosidonto da Camera passera e prosidoncia eo substitutofi
iegai, para os atos do procosso e so votere so nocosserio pare contempiar of
quorum do juigamonto, sore convocado o supionto do voreedor impodido do
voter ou quai nao podora integrar a comissao procossento. Como vocos viranj
a denuncie oscrita da infracao essinada por oieitor ou por quatro Voreadoros,
ontao nao adiante o Voroedor vir o faiar que tom denuncie no ministérip
pubiico, isso nao vaio, isso neo funcione, assino Voroedor Biiim, arruma mais
tros voroadoros. Quom assinou e denuncie nao fornos nos, arruma urn oioitor.
isso aqui tom fiimagom, foto, proves. Mendo um Voroedor, ou quatro
voroadoros ou um oieitor assinar a denuncie, trega que nos vamos ecoitar de
mosma forma, equi nao torn dois peso o dues modidas neo, o que é pra um é
pra todo mundo. Vossa oxcoiéncie dosde o primoiro die osta subindo nosso7'
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Tribune o ou ostou dizondo trage proves, felar ate papagaio fala, nos tomos
que tor rosponsabilidado nequilo que a gonto faia, é muito facii ir no Facobook,
pogar o microfone o faiar, traga prove, agora so o Ministorio Pubiico tembom
trouxor uma denuncie que nos podimos ac Tribunal do Justice o ate hojo nao
voio nade, o que vocos sebom sobre 0 Prefoito afastedo cs Voroadoros aqui
sebom, a nao ser que o Biiim saiba mais, so Vossa Excoiéncia soubar do mais
elgume coisa traga por oscrito, assiinado. ORDEM DO DIA: PROJETO DE LEI
N°: 01712017 - em discussao,nao havondo dlscusseo, eprovedo por
unanimidade em sua segunda o ultima votaceo; PROJETO DE LEI N°:
02012017 - em discussao, nao havondo discussao, eprovedo por unanimidade
em sua segunda votacao; PROJETO DE LEI N°: 02112017 - om discusseo, neo
havondo discussao, eprovedo por unanimidade om sua segunda votacao;

eprovedo por unanimidade om sua segunda votacao; PROJETO DELEI N”
02412017 - om discussao, nao havondo discussao, eprovedo por unanimidad
om sua primoira votacao; PROJETO DE LEI N°: 02612017 - em discussao, nao
havendo discussao, eprovedo por unanimidade em sua primoira votacao;
PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°: 02212017 - em discussao:0 Voroedor
Gustavo Sossai disse:Sonnor Prosidonto,na discussao dosso projeto que ja_
foi eprovedo om primoira votagao que ou tivo a honra do dividir com vossa‘i§
oxcoiéncia o com meu nobro cologa voreedor Magalhaos, um projoto que 0 (ti
govorno federal je insoriu nas oscolas o aqui estamos falando para varios Y
profossoros, mas acima do tudo, o movimonto que surgiu eii no beirro SEA C, o 3
aqui ou quoria parabonizer meu amigo Orione Concoigao, uma possoa que tom_§§
sompre provocedo e gonto, gravou um video om sou canal do YouTubo, rig
parebonizando e somena de cuitura itaiiana do forme briihento mas tambom‘

PROJETO DE LEI N°: 02212017 - em discussao, nao havondo dlscussao, W

l
lUk

I\»

tondo dosojo do organizer nosse somene, no die de oonscioncie nogra “)\
municipai que sore no die vinto do novombro, o no somana da culture nogra
rosgater todes as etividedos cuiturais dos nogros o, a motivecao do Oriong 3
junto com os domais mombros que quorom montar uma associagao ostatuteri Q "
que quorom sim sonhor Presidente, o nao adiante no podor pubiico a possoa

E':.l'\

so tor boa vontedo o ou disso isso na outra sosseo, precise so organizer
atravos das essociacoos, isso o oxtromemonte importento, quando faioi do
tome com Vossa Excoloncia, faloi com o nobro cologa Magaihaos, e vi a aiegrie
do Orione o das possoas que quorom rosgater osse cuitura nogra, ontao ostou
muito foiiz do podor tor aprosontado com vocés osse proioto o a gonto quor sim
Orione, que osse proioto saia do papoi, ontao, na discussao do projeto n° /
022/2017 Senhor Presidente, a gonte oncarninbe para que soja eprovedo om 5
segunda votagao. Obrigedo, nao havondo mais discussao, eprovedo por -"
unanimidade em sua segunda votacao; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°:)-
02312017 - em discusseo nao havondo discussao, aprovado por unanimidade.‘ ’
om sua segunda votecao; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°: 02412017 i
om discussao: O Voroedor Gustavo Sossai cumprimentou a todos e
disso:Sonhor Presidente, pra faiar sobre o projoto n° 024/2017, um Projeto ,=
apresontado por osto Voroedor o por vossa oxcoléncia, pasmo, de ate vontado '
do rir, por que o oxocutivo tinha mandado um projoto desso aqui pra “ca”, oios
tinham mandedo, inciuindo e fosta do produtor rurai, ontao, ie no inicio do
mandato nos tivomos iongos debates aqui sobre o sindiceto dos produtoros
rurais o o sindiceto dos trabaihadoros rurais. Naquoie ocasiao, forem votados, i
nos dois sindicatos. Tudo acontecou, je faiei na outra sosseo, ii taram o so 5
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da fosta o aqui Elder; que veio aqui o convorsou com todo mundo, participoi da
fosta, o sindiceto osta do parabéns. Aqui o que a gonto oste tratando na’o e e
quostao do sindiceto, por que o sindiceto tom historia, principalmonto ne fosta
do produtor rural, que é sim Elder, um patrimonio cultural o turlstico do
munioipio do Jaguere, o ou aprovoito mais uma vez pare parabonizer voco o
toda dirotorle poia forma que vocos organizaram a foste osse ano,
principalmonto com equolos stands eii, do nogocios, com peiostras, echo que
onaltocou ainde mais a fosta do produtor rural. Chogou o proioto aqui, “
contomplando somonto um sindiceto, e e gonto precise faier a verdedo nossa ,
tribune, sonbor Presidente, contomplando somonto o sindiceto dos produtores
rurais, quando o projoto cnegou aqui e fol lido no oxpodionto, ou vim a osse i
tribune, o anuncioi daqui que faria uma omenda, o ei meu amigo Ednor, que ate, ‘
publicou no die de sessao extra-ordineria no facobook dole, convidendo es’ 1‘
possoas, que feria uma omonde que vossa oxcoléncia, polos osforgos do Eldo _
que ostovo aqui todos os dies pedindo para que votassomos o projeto antes of‘
fosta, farie uma omonde contomplendo também e fosta do agriculture tamili' .
que acontocou je om Jaguaré, rnas que por falte do apoio, parou do econtecer.
Faiamos isso aqui o mistoriosamonto o projoto sumlu. Sogunda feira tinha folio _,_
e rouniao das comissoos, para dar parocor na Sossao Extraordinerialfi-g
convocada por vossa oxcoloncia ne somane da fosta, choga a monsegom do
exocutivo que tire o projeto. Nos sabomos por que fol, o por que oios sell;
esquocerem do sindiceto dos trabalhadoros rurais o a omonde que soria ..
aprosontade aqui por osto voreedor, tinha gonte taivoz ponsando que osteva i
lovando bola nas costas, isso aquija ore pra tor sido votado o eprovedo, Ednori
o outros roprosontentos do sindiceto dos trabelnedoros, je ore pra tor sido
votado o eprovedo, mes pole politiquinha nao vou nom faier politicagom, o pelai “so
falta do rospoito com que o oxocutivo tom tretado osse case, e osse caso fol
urn, os voroadoros prontos, a sossao extra-ordinaria convocado, tlraram 0 ,-Ii i‘
proioto do pauta, nos sabomos porque fol, mas Elder, a noose“?
rosponsabilidedo, convorsei com Joao Vanos no die, é acabar do uma vez por('§‘§
todes, o todo ano osse mosme converse la tom quantos anos? Fomos ao \',
juridico, vimos a possibilidado, o fizemos um projoto do lei iegisietivo, que °*'
essinoi junto com o voreedor Joao Vanes, que contomplo sim o sindiceto dos _

\
\ \

V/Q
/JI ‘J.

rurais, ontao sonhor prosidonto, muito foliz, a gonto sebo que vai tor uma __
sosseo extra-ordinarie depois, a gonto caminha para que soja eprovedo osse '

, \
produtores rurais mas que contomplo tambom o sindiceto dos trebalhadoros

l i

\

\
projeto, por duo é um passo grandioso que a gents da, inciuindo e foste do /'
produtor o a foste da agriculture familiar no calondario cultural o turistico do I
Jaguero. lvluito obrigado, nao havondo mais discusseo, aprovado por I
unanimidade om sua primoira votacao; PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO N°: 00112017 - em discussao nao havondo mais discusseo,
eprovedo por unanimidade om primoira o unlce votacao; lndicacao n°
044l2017 do autoria do Voroedor Robson Grobério, om discusses, nao
havondo discusseo, aprovada por unanimidade em sua unica votacao;
lndicagao n° 04512017 do autoria dos Veroadoros Gustavo Sossai e Jair; - Q
Sandrini, om discusseo: O Voroedor Jair Sandrini usou a palavra dizondo: l -='
Boa noite a todos, Senhor Presidente, mombros da Mose, Veroadoros;
prosonte, Voroadora Penna. A gonto nosto sebado fizemos uma diligoncia, ou,
o 0 voreedor Gustavo, ostivomos passando om algurnas domandas, ostivomos‘ _
no Berra Soca o Jirel. A unidado do saude do Barre Seca ja es pronta ,-I '_
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sogundo informacoes cla cornunldado, so felta sonhor presidonto, e ligecao da
enorgia. A gonto sabe que a profoiture tom as sues domendas, mas ostamos
podindo aqui, que do uma atonceo, porque o povo do Barre Soca, moroce, o
um povo que osta na unidade do saodo que osta eguontendo ate hojo, mas
tomos uma construide, a unidade do Berra Soca la om baixo, nao tom sale do
vacine, nao tom seia do rounioos, ontao ostamos aqui podindo ao executive
que face um osforco para torminar o adequar o colocar o povo para ser bom
atondido na unidedo do saudo, a outra domande foi a quadra do osportos, que
fol coborta, osta procisendo do, iluminaceo, o povo precise sor rospoitado, fez o
osto procisendo do aiambredo, ostivomos tambom om outra demanda no Jirei,
e gonto sabe que as chuvas vom graces a Dous, nos dendo osse boncao, mas
a estrada que iiga Jlrai, Sac Bras o Sec Goraido, ostao intrensitavois. Entao
ostivomos na case do um morador, o eie tambom pediu osse apoio nosso, o
ostamos aqui também podindo 0 apoio ao oxocutivo, nossa perto vamos
continuar fezondo. Muito obrigado, nao havondo mais discussao, aprovada por
unanimidade om sua unica votacao. _EXCELENTISSIMOPRESIDENTE DA
CAMARA MUNICIPAL DE JAGUARE, ESTADO DO ESPIRITO SANTO,
PERIVALDO NICOMEDES, brasileiro, casado, seniidor publico municipal

§/
ii

"\

lnscrlto no cor n.° 079824.687-13 o portador do titulo do eloitor
020460781430, rosidonto e domiclliado na Rua 13 do dozombro, n.° 538,
Centro, Jaguaré-ES; e ELIAS VIANA, brasileiro, casado, omprosarlo, inscrito 11*»
no CPF n.° 071743.997-62 o portador do titulo do eloitor n.° 017302011430,
residonte o domiclliado na Rue Assunta Vonturini, n.° 149, Irma TorozaAltoé,
Jaguaro-ES, por intormodio do sou procurador devldamente constituido nosg
instrumonto do mandato, em anoxo, vom, perante Vossa Excoloncia, com
fundamento na Lei Organica do Municipio do Jaguaré-ES e_no Docreto _Lei n.°
20111.967,aprosentar DENUNCIA POR INFRACAO POLITICO-
ADMINISTRATIVA contra o Excolentissimo Profeito, om exercicio, do-ii
Municipio do Jaguaro-ES, Senhor RUBERCI CASAGRANDE, osto podondo
ser notificado na sodo da Profeitura Municipal do Jaguaro-ES, assim como ne
Avonida 9 do agosto, n.° 3.077, Contro, Jaguare-ES,lgualmente, na Av. 09 do
agosto, 3077, Contro, Jaguaro, ES,objetivando que e prosonte, oportunamonto
transformada om acusacao que, apos o contraditorio o a ample defosa, dovora
ensejar a cassacao do mandato elotivo, polos motlvos soguintos: I - DA
LEGITIMIDADE ATIVA DOS DENUNCIANTES lnicialmento cumpre-nos

\

J.
1I

 L
. is. . ._ . . "i.I~_,,'ressaltar que, por anelogla a ecao popular, o possivel que qualquer eloitor ..e

ofereca denuncie contra prefeito, dosde que expostos os fatos e a indicacao
das proves para e dovida iniciacao do procodimonto competente, conformo

Q1- \dispoo o inciso l, do artigo 5°, do Docreto Lei n.° 20111967 vejamos:"Art. 5° - O
procosso do cassacao do mandato do Profeito pole Camera, por infracoes
dofinidas no artigo anterior, obedocora eo segulnto rito, so outro nao for -"|

_ restabolecido pole logislacao do Estado respectivozl A denoncla oscrita da
infracao podera ser felta por qualquer eloitor, com a exposicéio dos fatos I‘. K

o a indicacao das proves. So o denunciante for Voroedor, ficaré impodido do?’ 1
voter sobre a denuncie e do integrar a Comisseo processanto, podondo= I
todavia, praticar todos os atos do ecusecao. So o denunciante for o Presidontef
da Camera, passera a Presidoncia eo substituto legal, para cs atos do
procosso, o so votere so nocosserio para complotar o quorum do julgamonto,
Sore convocado o suplonto do Voroedor impodido do voter, o qual nao poderéii
integrar e Comissao procossanto.:Assim, os donunciantos, por serem oleitors
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do municipio de Jaguaré-ES, estéo, legaimente, autorizados a apresentarem a
presente denL'1ncia.ll - DA LEGITIMIDADE PASSIVA DO DENUNCIADO
Denunciado esta a exercer o cargo de Prefeito do Municipio de Jaguaré-ES,
por forca de decisao judicial, tendo sido eleito Vice-Prefeito parao mandato
2017/2020, portanto, é parte legitima para figurar no polo passivo da presente
denuncia, porquanto assumiu a chefia da administracao municipal, estando,
desde logo, sujeito as rpgras do artigo 3° do Decreto Lei n° 201/1.96‘/.|ll - DA "
COMPETENCIA DA CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORESO Docreto-Lei - '
n.° 20111967, enumera os atos indicativos de violacao politica, em seu artigo ,
4°, que sac as infragoes politico-administrativas, normas basicas de conduta -"
jungidas ao exercicio de seu munus politico. Nesse contexto, em razao do 1/ ,1‘
Denunciado ter sido alcado ao cargo através do voto do povo, nada mais /1
natural que a responsabilidade pela analise da denuncia recaia sobre os seusfi/E’/if i
representantes legitimos: cs vereadores reunidos na Cémara Municipal, '
seguindo-se o rito descrito no artigo 5° da norma precitada, com a pena
de cassacao de seu mandato.Superado as questoes retro expostas, '
passamos a discriminar abaixo as infracoes do Excelentissimo Prefeito, em
exercicio, Sr.Ruberci Casagrande. IV - DOS FATOS Desde o inicio da gestao‘£i$
do Prefeito, em exercicio, imediatamente apos 0 afastamento judicial do;-ii
prefeito eleito, Sr. Rogério Feitani, por forca da operacao realizada pelo . I
Ministério Publico do Estado do Espirito Santo, através do Grupo de Atuacao
Especial de Combate ao Crime Organizado - GAECO, varios atos irregularesg
foram promovidos pela nova administragfio, comprornetendo diretamente a fig
ordem publica com nefasta conseqiiéncia ao erario.E cedico, em todo 0' i.‘
municipio, que a Camara de Vereadores, no intuito de manter a incolumidade
da administracao publica, oficiou ao Prefeito, aqui denunciado, a néo tomar;
medidas abruptas e incompativeis com a dignidade do cargo e em desacordq ;{"
com 0 interesse da coletividade. Entretanto, 0 denunciado, desde sua posse,
esta a praticar diversas e vérias irregularidades, dando ma destinacao aos '
recursos publicos. As agoes do atual administrador demonstram que os
interesse cleles sac de ordem, eminentemente, pessoal, em detrimento ao
interesse publico. A realizacao de obras e a prestacao de sewicos publicos
mostram-se precarias. Os servigos basicos de saude, educacao,
abastecimento de agua e limpeza das ruas, séo realizados com cieficiéncia, o
que acaba por afetar toda a populacao e o futuro do municipio de Jaguaré. 5 P
Somos sabedores de que a corrupcao é um dos males que aflige a ’ <
humanidade desde épocas imemoriais. A ma-fé no trato de coisas de interesse
da coletividade, por parte do administrador, a par de indicar grave lesao a "~
ditames juridicos/politicos, é grave indicio de violacao aos minimos preceitos
de moralidade e boa conduta, indicando um gravame ético por parte do _
responsavel, a reclamar um sancionamento adequado nao apenas pelo Ii ---"<7
Estado, como orgao politico, mas o repudio cle cada membro da /14
coletividade.Diante das irregularidades denunciadas, torna-se evidente que a .-ii

:2???‘hi"

ma-gestéio é nédoa que atinge a administracéo do prefeito denunciado, i“ _ ‘I
Sr. Ruberci Casagrande, posto que é o responsével pela guarda das rendas 5' ‘E . i .
publicas.A responsabiiiidade do_Prefeito, em exercicio, é direta e possoa! nas f i
irregularidades cometidas, que consistem em:UTlLlZA(;A0 DE VEICULOS E .
MAQUINAS OFICIAIS EM PROVEITO PARTICULAR DE TERCEIRO;i‘ ;
1)DESVl0 DE FINALIDADE DE vEicuLo no MuN|ciP|o pEo|oo EM, _- ‘
FAVOR DE PARTICULARES; 1)uT|L|zAcAo DE MAQUINAS PUBLICAS E i
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PROVEITO PROPRIO E DE SEUS FAMlL]ARES; 1)COMPRA DE
PRODUTOS E MERCADORIAS SEM LICITAQAO E EM DESARCORDO
COM O OBJETO D0 CONTRATO; ‘l)NOMEA(}AO DE SERVIDOR CONTRA
EXPRESSA _ o|sP0sicA0 DE LEI EM _CARGO INEXISTENTE;
1)QRDENAQAO DE DESPESAS COM APLICACAO INDEVIDA DE VERBAS
PUBLICAS; 1)DESAPAREClMENTOPROCESSO TIF 5
N.°07.2.0‘l.00.2017.00228-‘l; '1)SUPERFATURAMENTO DE COMPRA DE "‘
PRODUTO.Nobre \/ereadores:os fatos aqui apontados, sao da mais alta\——_-A
gravidade, e se comprovada a participaoao do alcaide, impoe a cassacao de _ i
seu mandato.V - D0 DETALHAMENTO DAS IRREGULARIDADE '- <
1)UT|LlZA(;AO DE VEICULOS E MAQUINAS OFICIAIS EM PROVEIT$ X}
PARTICULAR DE TERCEIRO Consta, ainda, que no dia 13 dejulho de 2017, /
Denunciado disponibilizou maquina retroescavadeira e caminhao cacamba d ”
Programa de Aceleracao do Crescimento, para realizacao de limpeza e "‘-Jr
terraplanagemem area particular de propriedade do Sr. Paulo Henrique de
Souza (Paulinho do Mamao), localizada na Rua Arlindo Moreto, proximo ao
Colégio Cipriano Cocco, ao iado da residéncia de Rosimarcia Oénes, tudo 3
corroborado pelas fotografias, em anexo, e testemunhas ja indicadas.E,i1*;>
explicito que os servidores publicos munioipais foram desviados de suassi
funcoes tipicas, passando a trabalhar em propriedade privada, impondo-se o[l§3
reconhecimento do ato de improbidade administrativa tipificado pelo artigo 9°,
inciso IV, da Lei Federal 8.429 /92, tendo em vista a ocorréncia de dano ao_
erario, bem como enriqueoimento ilicito do agente beneficiado.O bem publico._§,g-D
deve ser utilizado em favor da coletividade, nao sendo interesse publicofl.
beneficiar particular.Portanto, além do ato improbo ja mencionado, o§b\,i‘*
denunciado viola as regras inseridas no inciso ll do artigo 1° e incisos Vll e Vlll I‘
do art. 4°, ambos do Docreto Lei n° 201767. 1)DESVIO DE FINALIDADE
VEICULO DO MUNICIPIO CEDIDO EM FAVOR DE PARTICULARESQ,
Municipio de Jaguaré firmou cessao de uso com a entidade filantropioa “Grupo‘\-.<;i
Alegria, esta conveniada com a assisténcia sooial.Da referida cessao, foi
disponibilizado veioulo publico, exolusivo, a fim de realizar o transporle dos
idosos que compoe a entidade.Contudo, buscando beneficiar aliados politicos
em detrimento ao maior interesse da coletividade, o Prefeito cedeu, sem
previsao legal, o veioulo a time de futebol amador, para viagem até o municipio
de Alfredo Chaves, mesmo ciente dos prejuizos morals e financeiros causado 5%JS ,1 “Qao idosos e ao municipio de Jaguaré.Da analise dos fatos, extrai-se que houve ’,'=""'~_-~~ 7""
violaoao infraoao direta ao inciso Vlll do art. 4° do Decreto-Lei 201767, além do
ato de improbidade administrativa prevista no art. 11 da lei
especializada.lmporta destacar que a utilizacao indevida, do veioulo oficial,
gerou ampia repercussao negativa na midia e redes social, pois comprometeu
a atividade do “Grupo Alegria”, que detém a cessao legal do veioulo e foi
impedido de participar de evento, anteriormente agendado, por ato direito do
Prefeito denunciado.Além do mais, a viagem realizada em veioulo do Municipio .
de Jaguaré, diretamente disponibiiizado pelo Prefeito, foi regada a alcool e , ‘
muita baderna, o que, evidentemente, acabou por colocar a vida de varias,-'
pessoas, em risco, além do prejuizo ao erario. Em anexo documentacao; .
necesséria a comprovar os fatos descritos. 1)UT|LlZAQAO DE MAQUlNASi i
PUBLICAS EM PROVEITO PROPRIO E DE SEUS FAMILIARES Entre cs mais? <
variados descalabros promovidos pelo Prefeito, este é, possivelmente, um dosf 4‘
mais grave, qual seja: a utilizacao de bem pdbiico em proveito proprio e de'[
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seus familiares.Consta dos documentos e demais provas, aqui indicadas, que o
Prefeito se utiiizou do maquinario do municipio para beneficiamento de suas
lavouras, praticando, assim, atos em desacordo a probidade e dignidade para
com a coisa pL'1blica.Em virtude de sua condigao de mandatario, o proveito e
uso proprio seu e de seus familiares, de maquinas agricolas da municipalidade.
para a realizacao de tarefas em propriedade particular sua e de familiares,
como colheitas de amostras de terras para analise para venda de argiia e
beneficiamento da propriedade e lavouras,impiica na infracao prevista no artigo
1°, inciso ll, e artigo 4°, inciso X, do Decreto-Lei n° 201/1967 além de crimes
tipificados no Codigo PenaI.Aiém do mais, o uso indevido do maquinario da
Municipalidade, foram tomados como se seus fossem os servicos do servidor
MARCIO JOSE DE OLIVEIRA - lotado na Secretaria Municipal de Transportes
- responsavel pela operacao do maquinario.Em anexo fotos comprovando os
fatos citados. 1)COMPRA DE PRODUTOS E MERCADORIAS SEM

Municipio de Jaguaré firmou o contrato de n.° 00002312017, com a empresa
LICITACAOE EM DESARCORDO COM O OBJETO DO CONTRATO.

'1,_._ 1

1

#1/1

g.Link Card Administradora de Beneficios Eireli - EPP, para fornecimento deg?
pecas, reposicao de acessorios originals e transports por guincho, com a
impiantacao e operacao de sistema informatizado e integrado para gestao de 5.3
frotas, por meio da wordwide web, através de rede de estabelecimentos“%_,'; 1 .
credenciados, mediante a utilizacao de sistema informatizado e de recursos,f-‘~__.,_:_ -
tecnologicos, sobretudo como verificado nas copias das Ordens de Servicos, _'”i‘E
em anexo. lsto é, o contrato tem por objeto a aquisicao de peca de veiculos e -I"-’

A 1 N‘outros senricos. Todavia, os produtos adquiridos fogem da finalidade-~fi
entabulada no contraton.° 00002312017, ja que objetos/produtos, que naotr 5 u
permeia 0 negocio juridico, foram adquiridos, em flagrante desrespeito ao
principio da legalidade.Diversos sao os produtoslobjetos/bens adquiridos fora
do previsto no oontrato, os quais seguem aqui listados, a saber:Todos os
materiais listados, sequer, sao utilizados em veiculos elou sac confundidos
com o objeto do oontrato, fugindo assim, de forma fraudulenta, da finalidade do
negocio juridioo.E nitido o abuso com o trato gerencial do bem pubico,
desviando a finalidade do contrato administrativo.Os atos praticados com
permissao do Prefeito sao contrarios ao que prevé a Lei 8.666/93, senao
vejamos:“Ar1‘. 96. Fraudar, em prejuizo da Fazenda Pdbiica, iicitagao
instaurada para aquisigao ou venda ole bans ou mercadorias, ou contrato deia
decorrentenfli - entregando uma mercadoria por outra;”No intuito de afirmar o
alego, segue, em anexo. copia do contrato e das ordens de servigos em
desacordo com a finalidade do negocio juridico.1)NOMEA<;AO DE SERVIDOR
CONTRA EXPRESSA DISPOSIQAO DE LEI EM CARGO INEXISTENTE.
Conforme documentos, em anexo, no dia 17 de abrii de 2017, 0 Prefeito
denunciado, nomeou, por intermédio da Portaria n.° 25812017, a servidora
ARIANY HUPP MARTINS, para o cargo de Assessor Técnico, vinculado a
Procuradoria Juridica do Municipio de Jaguaré-ES. No entanto, o refericlo cargo
é inexistente no quadro funcional do municipio, posto que a Lei Municipal n.°
1.273/2015, que estruturou toda a Procuradoria Municipal, nao previu sobre a
criacao de tal cargo (Assessor Técnico).No mais, o Capitulo V da Lei Municipal
n° 726/2007, que trata da Procuradoria e seus Cargos, foi revogado sob a
égide da nova estrutura da Lei Municipal n.° 1.273/15, a qual entrou em vigor
em 02 de outubro de 2015.Dessarte, consoante da regra entalhada no inciso
Xlll, do artigo 1° do Decreto Lei n° 201/67, determine como crime de
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responsabilidade "nomear, admitir ou designar servidor, contra expressa
disposicéo de Lei", o que é o caso em questao, e, em via de conseqtiéncia, o
Prefeito, em exercicio, também vioiou a regra insculpida no inciso Vll, do art. 4° K-
do mesmo diploma legal, isto é"praticar, contra expressa disposicao de lei, ato
de sua competéncia ou omitir-se na sua pratica.”O professor Wolgran
Junqueira Ferreira esclarece que este inciso prevé duas hipoteses: 1° praticar, * "
contra expressa disposicao de lei ato de sua competéncia e 2° omitir-se, na --
pratica, de ato de sua competéncia (FERREIRA, 1996, p. 139).A primeira trata-
se de infracao por ato comissivo e caracteriza o denominado excesso do poder, ,1’
em que o Prefeito possui a competéncia para praticar determinado ato, mas ao 1;’ ‘-3'1,/"\
faze-lo se excede diante dos parametros conferidos pela lei, ou ainda se ii

i 1 ‘J
excede no exercicio arbitrario sem qualquer disposicao legal (FERREIRA, T I
1996, p. 139). A segunda versa sobre o Prefeito, que deixa de praticar,-f
determinado ato que, por fixacao legal, que lhe compete. A omissao é tao" .¢
grave quando a oomissao, tanto que esta infracao politico-administrativa é atrifi
mesma tipificada pelo Codigo Penal, em seu artigo 31917, sob a epigrafe de '1
Prevaricacao (FERREIRA, 1996, p. 140-141).Edi|ene Lobo (2003) acrescenta
que a norma do inciso Vll reprime, na reaiidade, a possibilidade de violacao aomff
principio da legalidade, espinha dorsal da administracao publica e continua:O
dever de cuidar do patrimonio publico é de matriz constitucional, elevando aos '\..;)\-1*,
pincaros a protecao aos bens e interesses publicos e exigindc dos .5’ _
Administradores constante vigilancia. Eles vac desde as ruas, pracas, prédios $3 .2
ate os titulos, dinheiro, automoveis, edificios, papeis, moveis, maquinas£‘\1i§
animals e outros (LOBO, 20013, p. 123-124). Neste diapasao, nao ha outr at
sorte senao acolher a denuncia por ato ilicito praticado por total ‘
descumprimento de regra e abuso de poder.6) ORDENAQAO DE DESPESAS -.
COM APLICAQAO INDEVIDA DE VERBAS PDBLICAS NO CONTRATO
002412017 - AUSENCIA DE DECRETO EMERGENCIAL. Constam atraves da 2
copia do procedimento Iicitatorio que embora a empresa tenha sido contratada >‘
em carater emergencial, o denunciado nao providenciou o Decreto emergencial _ dc
proprio afeto ao caso, tendo sido apenas decretado emergencia em relacao a
crise hidrica do Municipio, 0 que acarreta na infracao do paragrafo unico, inciso
I, do art. 26 da Lei 8.666l93.Aiém disso, o parecer de fls. 68/73, dos autos do
procedimento Iicitatorio, recomenda o respeito ao art. 26 da Lei de Licitacoes e
Contratos, o que nao foi obsen/ado, com infringencia nitida e clara a regra de
licitac6es.Os comandos excepcionais de dispensa e inexigibilidade sac fugas
da regra geral de obrigatoriedade em licitar. independentemente dos aspectos 1
diferenciados da excepcionalidade, devem ser preservados alguns requisitos
pontuais de validade do ato, eis que assim, como uma regra excepcional, _
requisitos excepcionais para vaiidade plena devem ser integraimente ,1” 1
observados, sob pena de irregularidade, mesmo havendo total necessidade. Ii‘
Um ato irregular nao justifica de forma alguma a desidia na observancia e ,-,i
cumprimento de preceitos. Nao se justificam,pois vicio e vicio na forma e i
matéria, sem subjetividade, sempre sendo objetivo, eis que na administracao
publica, o trato com as verbas publicas nao se admite insignificancia.Nestes
termos, as infracoes se reportam na faita de publicidade do ato de ratificacao
do gestor constante de fis. 141, alinhadas a auséncia de razoes de escolha do “ix
contratado (executante), alem de ausencia de decreto de situacao emergenoial. ll "
A esse respeito todas as infracoes inscritas encontra-se fundamentadas no “*
paragrafo unioo do artigo 26 da Lei n° 8.666!93.Sobre a publicidade do at -: M
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como condicao de validade, vamos que somente foi efetivada em diério
oficial.Mormente dentre as irregularidades apontadas em iinhas anteriores,
merece destaque o seguinte:a) nao foi obsenrada a recomendacao do parecer
juridico de fls. 68/73, em especial o no que faz referéncia ao caput do art. 26 do
Estatuto das Licitacoes e Contratos, no que tange a comunicacao a autoridade
superior em trés dias, e a sua publicacao em 05 (cinco) dias.a.1) em breve
analise, observa-se que o despacho de fls. 141 dos autos da dispensa(copia

como o contrato foi assinado na mesma data como conta as fls. 154;a.2) a
publicidade desse contrato foi realizada em 24 do maio de 2017, consoante
observa-se as fis. 169;a.3) no Caiendario de feriados no Estado do Espirito
Santo encontramos os seguintes diasri) dia 1° de maio dia do trabalhador que
ocorreu numa segunda feira;ii) dia 13 de maio comemorou-se a aboligao da
escravatura, num dia de sabado;iii) dia 14 de maio comemorou-se o dia das
maes, num dia de domingo;iv) dia 23 de maio comemorou-se o dia da
Colonizacao do solo Espirito-Santense, ocorrido numa terca feira.Considerando

___ entao os dias uteis entre a assinatura do despacho, ratificando a dispense,
consubstanciado da data da assinatura do contrato, ambos firmados em 04 de
maio de 2017, contrapondo com o dia da publicacao em diario oficial,
consoante se verifica as fls. 169, datado em 24 de maio de 2017, passaram-se
11 (onze) dias uteis, discriminado-os temos como dias uteis os dias 05 (sexta
feira); 08 a 12 (segunda a sexta feira); 15 a 19 (segunda a sexta feira).Portanto,
passados 11 (onze) dias uteis, sem a devida obediéncia ao inserido no caput}
do artigo 26 da Lei de Licitacoes e Contratos, o denunciado vioiou requisito da -‘
excepcionalidade, em total inobservancia a regra, violando assim em vias
reflexes o principio da legalidade esculpido no artigo 37 da Constituigao
Federal. Além disso chama atencao também a inércia em arrazoar a escolha
da exeoutante (empresa Transigor Transporte e Turismo LTDA-ME), violando
assim dispositivo inscrito no inciso ll, do Paragrafo Unico do artigo 26 do
Mandamento Licitatorio e Contratual;Por oportuno, insta mencionar que a'\
publicidade e regra vinculante a validade dos atos administrativos, omitir ou
querer maquiar esse principio é infringir norma Constitucional reservada ac
artigo 37 Ferir, ou melhor violar esse principio, é violar o cerne da ordem é

em anexo), ratificando a dispensa, foi realizado em 04 de maio de 2017, assim rfif
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* exercer em abuso de autoridade o comando do ente pubiico, é querer tornar a ‘H
regra desnecessaria, ou violavel, é negar execucao a lei federal, violéncia
direta ao inciso XIV do artigo 1° do decreto lei n° 201767, além dos ja acima , f

- 5 If 3menc1onado.Ass1m nao restam duvidas dos crimes cometidos, portanto, devem
ser apurados pela Camara Municipal?) DESAPARECIMENTO DO
PROCESSO TlF N° O7.2.01.00.2017.00228-1O procedimento fiscal em “-
questao, autuado sob o n.° 07.2.01.00.2017.00228-1, tem por objeto_-
apresentacao ao CARF de memorial de calculo de 07/2011 a 03/2012,“ ‘ '
referente a compensacao previdenciaria dos ultimos 5 (cinco) anos, conforme
informacao do proprio Secretario Municipal de Desenvoivimento Economico,
Sr. CAYO CEZAR CASAGRANDE, que, inclusive, é sobrinho do Prefeito, ora

Jaguars, o referido processo tomou rumo desconhecido, ou melhor dizendo,
desapareceu.Diante do sumico, o Prefeito se mantém inerte, posto que
sequer, instaurou sindicancia administrativa para apuracao dos fatos ou
registrou boletim de ocorréncia policial, a fim de preservar o interesse pDbliCO, e

denunciado.Para espanto e surpresa de toda populacao do Municipio de ' :
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omitindo e negligenciando na defesa de bens do profundo interesse do
Municipio, o Prefeito ora denunciado nao se posicionou, sendo que c ato
praticado conta com a clara confissao em redes sociais pelo Secretario
Municipal, nao restando duvidas do crime praticado.O dever de cuidar do
patrimonio publico é de matriz constitucional, elevando aos pincaros a proteoao
aos bens e interesses publiccs e exigindc dos Administradores ccnstante
vigilancia. Eles vac desde as ruas, pracas, prédios até cs titulcs, dinheiro,
automoveis, edificios, papéis, mcveis, maquinas, animais e outros (LOBO,
20013, p. 123-124). Tal fato denota a inccmpeténcia do Prefeito, em exercicio,('
no zelo e na guarda com cs documentcs e deveres do cargo, nctadamente
quando estes é para o beneficic da municipalidade, infringindc as regras do
inciso Vll, e Vlll do art. 4° do Decreto Lei n° 201/67, clc art. 305 do Ccdigo
Penal, prccedendc de modc inccmpativel com a dignidade do
oargc.8)SUPERFATURAMENTO DE COMPRA DE PRODUTO. Ccnfcrme
ordem de servicc de n.° 31, em anexo, houve a aquisicac de item denominado
0.1 CHICOTE ELETRICO DE MOTOR T, no valor de R$ 4.eo2,o0 (quatrc mil,
seiscentos e sessenta e dois reais).Entretantc, o referido prcduto foi adquirido-

ortccentcs e treze reais e cnze centavos), ccnforme orcamentc elabcradc pela-

-4

1x.
'25muito acima do preco de medic de mercadc, que é de R$ 1.813,11 (milggi

- :1

Q
empresa PME MAQ. E EQUIP. LTDA e de R$ 1.690,02 (mil seiscentos e lg
noventa reais e dois centavos), confcrme orcamento fornecido pela empresa.§;;‘
BRASIF MAQUINAS - BRASIF S/A EXPORTACAO lMPORTACAO.Tal pratica
configure crime de responsabilidade com infringéncia no tipo do inciso lll do art.\§,a\>
1° do Decreto Lei n° 201/67, ccmbinadc com pratica de infracoes politicc
administrativas inserida no inciso Vlll do art. 4° do Decreto Lei n° 201/67, alémiai
de fraudar, em prejuizo da Administracao, valor de mercadoria em decorrénciaksi‘

ide contrato, infracao descrita no art. 96 da Lei de Licitacoes e Ccntratos.Agindc 1
como agiu negiigenciou c cuidado com cs bens publicos, neste caso com o
eraric pub|ico.Vl - DOS FUNDAMENTOS JURIDICOS: Temcs entao que cs
atos elencados no itens 01 a 09 configuram a pratica da infracao politico-
administrativa configurada nos inciscs VII e Vlll do artigo 4° do Decreto-Lei n.°

F.
'1

201/1967.E c conjunto dos atos somados configuram a pratica da infracaoq,
pol1t1co-administrativa ccnfigurada no inciso X do artigo 4° do Decreto-Lei
n.°201l1967.Tais circunstancias indicam a auséncia de moralidade
administrativa, viciadora das normas contidas nos inciscs Vll, Vlll e X, do artigo
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1 1\c4°, do Decreto-Lei n.°201/1967, ou seja, pratica contra expressa disposioao de 7
lei, negligéncia da defesa de bens rendas direitcs e interesse dc muniClpiO,,it, » -‘-
omissac e falta de deccro do administradcr do municipio, ora Prefeito, Ruberci-'
Casagrande.As infracoes politico-administrativas, segundo Tito Costa (1998);?
“sac as que resuitam de procedimento contrario a lei, praticadas por agente
politicc, cu quem lhe faca legitimamente as vezes, e relatives a especificcs
assuntos de administrag:ao.O Prefeito, tanto quanto c Gcvernador ou p
Presidente da Republica, é um agente politico; desempenha um munus
pubiico, sem qualquer Iigacao prcfissional ou de emprego em relacac a_o
Municipio" (COSTA, 1998, p. 150-151). Acrescenta ainda CASTRO (2006, p.
480), que as infracoes provém de violacac de deveres éticos, funcionais e
governamentais locals, cujo objetivo e a perda do mandato eletivc que se pode
dar pela cassacao e extincao.Esta denuncia tem por fundamento o Decreto-Lei
n.°201/67, que é o rito a ser seguido em prccessc politicc-administrativc, tendo
sido reoepcionado pela constituicao federal com lei ordinaria, que se sobroe“'.T
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sobre qualquer regimento interno.Ademais, o art. 4° do Decreto-lei n° 201, do
1967, traz em seu caput a regra de que as infracoes politico-administrativas
cometidas por Prefeitos Municipais sac sujeitas ac julgamento pela Camara de
Vereadores e punidas com a cassacao do mandato (BRASIL, 1967). Trata-se,
portanto, de julgamento pclitico pela Camera de Vereadores que pode resultar
na oassacao do mandato. Heiy Lopes Meirelles (2006) distingue a cassacac da
extincao do mandato13:Cassacao é a decretacao da perda do mandato porter _ 1
o seu titular incorridc em falta funcional, definida em lei e punida com esta i
sancao. Extincao é o perecimento do mandato pela occrréncia de fatc
(morte),ato cu situacao que torne automaticamente inexistente a investidura ’\
eletiva (renuncia, perda dos direito politicos, condenacao criminal com ,1»,-.\
inabiiitacao para a funcac publica, etc.).A cassacac de mandato compete ac’ '
plenaric da Camera, por ser ato constitutivo acentuadamente deliberativo e de
indole politico-administrativa (MEIRELLES, 2006, p. 700). Os inciscs do artigo
4° do Decreto-lei n° 201/67, apenas exemplificam atos que, quando praticados
por Prefeitos, no ambitc de suas atribuicoes, sac imputadas como infracoes -
politico-administrativas. Ccnfcrme ensina Wolgran Junqueira Ferreira
(1996):Servem apenas, unicamente e somente como exemplos a serem;
seguidos pelas Cameras Municipais e nac como lei a ser apiicada de imediatci\.§»
fatc que ocorre com os artigcs 1°, 2° e 3° do Decreto-lei n° 201, anteriormente
comentados (FERREIRA, 1996, p. 129).Os artigcs 1° e 3° do Decreto Lei n°*"'“
201767, sac cs crimes de respcnsabilidades sujeitcs ac julgamento, além de
outras infracoes praticadas no ambitc do governo. No caso concreto, ora»-$3
denunciadas, as irregularidades foram praticadas, por acao e cmissao dope’
Prefeito em Exercicio, que mesmo ciente do ocorrido, nao fez para resguardar\§\‘_=
a incolumidade dos cofres pE1blicos.Vll - DOS PEDIDOS E §_ ,
REQUERIMENTOSEX POSITIS, cs atos isolados contidos nos itens01, 04, 05,
06, 07, 08 e 09, ja autorizam a perda do mandato do Prefeito, em exercicio, por’ _
cassacao, e que no caso houve varias vulneracoes aos mencionados '
dispositivos VII, Vlll e X do artigo 4°, do Decreto-Lei n.° 201/1967, derivados
tao so da analise dos casos enfocadcs (e que estao muito aquém das
ocorréncias efetivas), requer o recebimento da presente DENUNCIA que
devera ter c tramite previsto no artigo 5°, do Decreto-Lei n.° 201/1967,
coadjuvado pela Lei Org:-"mica do Municipio, culminando com a cassacao do in-..‘»
mandato do Prefeito em exercicio, Sr. Ruberci Casagrande, como de “__1' \
direito.Outrossim, requer a leitura deste denuncia em sessao da Cémara
Municipal e o seu respectivo recebimento pelo voto da maioria dos presentes, 1 [C(-
constituindo-se, de imediato, Comissao Processante, conforme dispoe c incisor!» .=s-._....<...-
ll, do artigo 5° do Decreto-Lei n.° 201/1.967.Ademais, nos termos do previsto-"' ’ “"\-_-‘QT
no inciso I, do artigo 5° do Decreto-Lei n.° 201/1967, indicando, desde ja, as
testemunhas das irregularidades aqui reiatadas, a fim de que sejam ouvidas, , --~—
respeitando-se o devido prccessc legal, 0 contraditorio e a ampia defesa.Em J "'=-’€--
consonancia com as testemunhas abaixo arroladas, segue, em anexo, provas I
documentais, bem como requer a realizacao das diligéncias que entenderem
necessarias para a elucidacao dc todo aqui denunciado.Por fim, e nac menos
importante,requer a translacao dos autos e conseqiiente remessa ao Tribunal
de Contas do Estado do Espirito Santo, ao Ministéric Publico Estadual,
Corregedoria Geral da Uniao, ao Tribunal de Contas da Uniao e ao_-‘gs
Departamento de Policia Federal do Estado do Espirito Santo, para -
conhecimento e acompanhamento de_procedimento.Por derradeiro, deve sr ,_
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observado que a quantidade de eventos envolvendo o senhor Prefeito
maculam a dignidade da Administracac Pubiica Municipal, deixando claro que c
procedimento do prefeito é incompativel com a dignidade e o decoro do cargo
que ocupa.Tudo isso reforca a conviccao de ausencia da moralidade na
administracéc municipal, deixando a cidadelmunicipio em permanente estado
de vergonha e o municipe inseguro.AGUARDA-SE, ASSIM, O
ACOLHIMENTO INTEGRAL DA PRESENTE DENUNCIA, PARA, A0 FINAL,
SER DECRETADA A CASSACAO DO MANDATO DO PREFEITO, EM
EXERCICIO, DO 1v1u1v1cI1=1o DE JAGUARE-ES, SR. RUBERCI
CASAGRANDE, POR DECRETO LEGlSLATlVO.Termos em _que, pede
deferimento.Jaguaré, 17 de julho de 2017. TADEU JOSE DE SA
NASCIMENTO JUNIOR Advcgado - OABIES n.° 20.389ROL DAS

residente a Rua Deozisic Cesccn, n 309, Laquini, Jaguare-ES;2) JOSENILD
. ,1. 1TESTEMUNHAS:1) MARCIO JOSE DE OLIVEIRA, brasileiro, servidor public%J€\1.__ RU]

MENESES BALBINO, ocnhecido por "Zezac”, brasileiro, servidor publicogig ‘
residente na Rua Olinda Martins, 73, Clubinho, Jaguaré-ES;3) ANTONILTON
ALVES RIBEIRO, brasileiro, servidor piiblico, residente a Rua Prcjetada,
Palmital, (em frente a antiga creche), Jaguaré-ES;4) CLEY MARCOS

I /-\

, .1’MARTINS, brasileiro, agricuitor, residente a Rua Ciro Rodrigues, 695, Trevisan,'“$§=
Jaguaré-ES;5) GLEISON ALVES CARDOSO, brasileiro, servidor publico, 13?‘
residente a rua DeuziscCescon, 62, Laquini, Jaguaré-ES;6) SEBASTIAO DE'"Q\~
ASSIS SILVA, brasileiro, servidor publico, residente a Av. 09 de Agosto, 1114,_-5
Boa Vista, Jaguaré-ES;7) UESLEY BAZILIO, brasileiro, servidor pL'1biico,""“'~_§
residente a Rua Valdemar Medeiros, 486, Irma Teresa, Jaguare-ES;8)1“-$4? \
ANTONIO CARLOS NUNES BORGES, brasileiro, servidor publicc, a Rua'1,_
Durval Vieira, 548, Irma Teresa, proximo ao Sedex Gas, Jaguaré--ES;9)
SERGIO RUBENS DE FARIAS, brasileiro, servidor publico, residente a Rua
Antencr Gabriel, Laquini, Jaguaré-ES;10) EDSON LOPES DA SILVA

Adao, N_ova Esperanca, Jaguaré-ES. Em discussao a DENUNCIA DE
INFRACAO POLITICO-ADMINISTRATIVA CONTRA O PREFEITO
MUNICIPAL EM EXERCICIO, RUBERCI CASAGRANDE.O Vereador Robson
Grobério disse:O Vereador Robson Grobério usou a palavra dizendo:
Senhor Presidente, primeiramente queria me dirigir ac oolega vereador
Gustavo, quando se referiu a minha pessoa, falcu que eu estaria aqui jogando
pra iorcida, do maneira nenhuma estou fazendo isso meu oolega, estcu
fazendo o que eu defendo e que acredifo e em momenfc nenhum, eu execrei

\‘brasileiro, pedreiro, residente a Rua Novc Hcrizonte, s/n° proximo ac bar do X

r\;
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nem condone! ninguém, simpiesmente faier do assunfo que eu queria que fcsse .- _. --~»(s~‘
investigado, eu desejava, mas o presidents como muito bem expiicou. so que,-"
eu ainde nao entendc de leis, e gostaria de dirigir dues pergunfas a vossa; _1
excelericia Senhor Presidente, e quoria saber o seguinfe, caso acontega do
Prefeito em exercicio for afasfado, for cacado, como nosso prefeito Rogerio
esta afastado, quem assumiria o cargo da prefeifura? Que eu néo entenoic do
ieis, vocé poderia me expiicar?O Vereador Presidente Jcao Vanes dos "
Santos usou a palavra dizendo: Na verolade néo precise enfender do Lei,
todo mundo sabe que o terceiro na irnha sucessorra e o Presidente da Camara
e o quarto serra o Poder Judiciario. Ccnfcrme funciona nacionaimente e nas - p

.1
R

Cameras municrpais e nos estados. O Vereador Robson Grobério usou 5“j'~-.%-D
palavra dizendo:Ok, muito bem respondioio, cbrigado Presidente. Ourra coisa
que quoria faier", ja faiei que vou ser a favor da denuncie, investrgar, nao sou
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contra, tem que invostigar mesmo, é e quostao das vans om user time, que foi
muito born oriticada aqui o Prefeito por nao aiondor a BAMMUJA, nao atonder
e Cope Gazotinha, nao aiondor outros times, uma coisa que sompre foi foita
polo municipio, inclusive a pedido do Veroadoros, nos rnesmos podimos isso
ac Prefeito pare afondor a popuiagao, atondor a todos, e so uma coisa que
achoi meio ostranna, mas tudo bom, concordo om invostiger, vamos epurer, so
roalmonte e denuncie for veridica, o fiver que ser cagado, agora outra coisa, ou

interino ser cacado, o Presidente assume a Profoitura, ai pertiromcs para nova -1‘
eioicao no prazc do 90 (noventa) dies, echo que c que menda a iei o isso, o o
que mo conforia é uma coisa, quom decide nac é e Case, o o povo. Boa noito;
O Vereador Presidente Joac Vanes dos Santos usou a palavra dizondo:
Dues pondoragoos nobro Coioga Robson Grobério, ou nao soi so Vossa
Excoléncia Iembra, que foi no minha saia o disso que ou iria assumir a

vai pogar cerro do municipio para joger om Aifrodo Cnaves. O Voreadcrn

acontocou no municipio, sompre atendou todos com van, com onibus, com
tudo, ontendou? E meio osiranho, mas tudo bom, nao vou questioner-

Robscn Grobério usou a palavra dizondo: Mas e uma coisa que sompre

J3

Profoifura o ja esquocou? Quantc a BAMMUJA o a Gazotinna, sac oscoias
municipais, do iniorosso publico, nao quor dizer que um time do futobol emador 3-»

Au

-

sei agora poia sua rosposta que so o Prefeito efasiado ser cagado, do Prefeito ‘I
I

\

prosidonto. O municipio, cs oioitoros do municipio, voreadoros, oios tom que
acionar o ministerio publico, ninguém pode instaurar nonhum procedimento ac
boi prazer, nao tom isso ai, tom que tor papoi, conformo ja coiocamos, cu 5,
quetro Veroadoros," nao havendo mais discussao, aprovede por unanimidade“;
em sua unica votecao;Uma vez que sendo aceito e denfincia por sua meiorieQ‘”3
dos presentes conformo docreto Lei 201/1967, e seu ritc, suspendc a Sessao ‘E
para a constituicao da Comissac Procossante através do sorteio do tree
mombros cs quais so elegerac por cportuno como Presidente, Roiator
conformo determine o inciso ll, do artigo 5° do Decreto Lei n° 201/1967. O
Presidente oonvidou a Procuradora da Camera Municipal Dcutora Sara para so
fazer prosente no ato do sorteio; e oonvidou c Socretario da Mesa Paulo José
zanelato para fazer a chemade, o mostrer cs nomes dos Vereadores aos
presentes antes do ser colocados na urna pare e realizecao do sorteio. O
Presidente pediu a Dcutora Sara que colocasso cs pepeis com cs nomes dos
Vereadores na urna. Feito o sorteio, cs nomes sorteedcs foram: Dojair do
Siqueira, Gustavo Sossai o Jorge Morelo; o Presidente suspendeu a Sessao
pare que a Comissac formada escolhesse quom sera o Presidente, Relator e
Membro. O Presidente reiniciou e Sessao o e Comissac ficou composta:
Presidente Dojair do Siqueira, Roiator Gustavo Sossai e Mombro Jorge Morelo; ,
O Vereador Presidente Jcao Vanes dos Santos disso:Composta a ,?’—
Comissac Processante, rometo‘ ac sou Presidente cs autos e fim do inioiar cs ,-'
trabalhos, tudo conformo dita o seu rito no artigo 5° do Decreto Lei n° 20111967 E
ccmbinadc com artigo 127 do Regimontc Intornc dosta Case. Explicagao _
Pessoal:O Vereador Robson Grobério usou a palavra dizendo: Senhor
Presidente, Rite prosontoou cede Voroedor com um Iivro. Vonho coiocar que foii
eprovedo poia Case a indicegao para construgao do uma nova oscoia no Barre
Seca, aprovoitar a presence do assessor da Eiiana Dedaito Doputada Estadue-l_
o dizer que fa vou encaminher um pedido para que o Gcvorno do Espirito
Santo posse nos ajudar nossa obra através da Deputada boa noito.O Veroadcrj
Jorge Santana Magalhaos cumprimentou a todos e disse:Sonhor-
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Presidente, perebenizer e Voroadora Penha, quoro dizer aos profosscros sobre
a conquiste conseguide, junto com esse Comissac do Justice que ostamos __
junfos com voces. Quero dizer pare todos vcces que viorem aqui nos essisiir, ~
sobre esse procosso do denuncie, que vamos aneiisar com ceuteie e jeito, pois
nao ostamos aqui pare juigar ninguém, que vamos eneiiser o apurer; e dizer ac .. _
Prefeito afastedo Rogerio Feiteni e ac Prefeito atual Ruberci Cesegrende so ole
continuer. Quero dizer com muita vontedo que eie precise esterjunto com osse “'"*" ;
Case, que é prociso tor uniao entre 0 Legislativo e o Executivo, pare o
municipio nao perer, que esses Vereadores, ostamos no mos soto, mes oito e ‘
esta tudo paredo. Que esses Vereadores que aqui estac tivorem cerca do seis 1' .
m1'i votos e que sac ropresententes do povo. Quero dizer pare eie vonna I
perticiper concsco, para ter uniao pare nosso municipio crescer, Rogerio so ii -

X6ijij anSc;voiter a mosme coisa, e so nenhum doios vciter, digc eo presidonte Joao a ‘ _
mesma coisa, para eie ender concsco poies comunidedes pare vor e '_
nocossidedo do povo. Quenfes indicegoes foram feites e tudo esta peredc, na
geveta, projetos que fiz e foram reprovedos peio execufivo, nao fui ou que fiz, é

.... o povo que pediu, e tudo que fiz nesse case caiu ne gevefa do esquecimento, e
o povo que esta ia... ? ou sou voreedor que goste do visiter ase comunidedes, n
tudo que fiz seiu do ia, e gonto fez uma indiceoao, fez um projeto e tudo cai no '
esquecimonto do oxocutivo... o voreedor, fez tudo bonito, com ajude dos ...edvcgedos o tudo e esquecido, tudo cai ne gevote do esquecimento do
oxecutivo. por isso eu digo, Rogerinho, Ruborci, cu Joao so essumir 8%) ,!
prefeiture, cine com carinho pare esses Vereadores pois somos oieitos peic R
povo, e como eu vou ropresentar o povo, ontao fice aqui c minne faie, minhet)
indignegao, que cine mais pare o povo, que ceminhe junto, pare que nao fiquo
tudo peredo como esta, e que sobre o procosso vamos olher com iertrnho e do
o direito do resposte tudo cortinho, porque nos quoremos trabeino,
quoremos dar emprego e ronde pare nosso povo obrigedo e boa noite;

-r’1/

"1 r
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Vereador Gustavo Sossai usou a palavra dizondo: Senhor Presidente, no '
expiicegao pesscei, ccntinuando o que disso o nobro ooioge Megaihaes, quoria
dizer que no primeiro die aqui ou epresentoi o projeto do ioi 004/201' 7, foi \,
eprovedo aqui é ioi, que instituia o direito do meia entrede pare nosscs\.

L

1/’O8. -/53.proiessores, que eprovedo aqui, foi sencionedo, inciusivo Marcos Tuiio quoria ‘)I§<,-.“
ter e oportunidede do sontar com voce, ncsse cidedo tem pouco
entretenimento, mes foi uma forma iogei que agente oncontrou do beneficier
nossos profossoros, e voito e faier que esse roedequegao esta muito equom do

que eie menole, porque ncsse preocupagao aqui, porque quando ou feio jOQ'6i' 1’
pra torcide, ostou faiendo do responsabilidade do subir aqui do coerencienao é "

k Iapenas fazer uma porgunte obvie, isso sim é joger pra torcide. Senhor ‘,1 =%*
presidento quoria aqui faier sobre e iiuminacao pubiice, postei nas minnes t
redes sociais no sebedc, e ainde feioi nao quoro criticer o prefeito, mes a

iampede, e que esta escuro em todos cs iugares, no Aricenge nao tom
iampede, todo mundo reclamou, nao so gonto do iedo do Rogerio, porque
precisamos deixer esse doence poiitice fore, precisamos trater com soriedede, j J
ai feierem que fem que ver, reeimonte trocer iampade é muito dificii... so nao] ii“ ‘
tem cuipe o gestor que ei esta, quei cuipa tore o que esta e com dies fore da ‘ 1- . I

»/F’ t’ _J F ;"*v-"ta r .;__¢Q;/\ at ' € 1 “_ .. - " x

  or  >
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principal queixe noje das possoas nao e nom emprego mais, é que nao tem ._

2

"20que nossos professores merecem, mes é o que chogou aqui o e gonto precise / )
sim ser coerento o veiorizer o oxocuiivo e eu nao osccndo do ninguém que nao .____;
sou de base do etuei prefeito, e nos ostamos aqui votando todos os projeios fa D;
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cedoire? Eu fui etras, tem urn oficio, que na somane que o prefeito interino
assumiu, iniormandc que cs materiais estevam acabando, gonto e questac de
seguranca, as possoas amedrontedes, felei com Ednor agora a pouco, mais
um homicidio, possoas com modc cnogendo de facuidede a noite, gonto nao
quoro criticar o executivo nao, mas cem dies pare fazer um prccessc iicitatorio
do iempadas? o Peuiinno mo respondou la do forma muito potento entondou
minne critice, porque mais do com possoas reclamaram oncime do ceos da
iiurninacao pubiice. Ai vac mo perguntar Gustavo nao queimave iarnpede
quando tinna o outro prefeito quoimeva, mas tiinna manutencao, mais agora
esta a com dias sem menutencao, ontondou nos precisamos fazer ncsse parte,
fazer ind1'oacao e projotos, vamos faier do projetos, tom ate projoto meu do
minne autoria votado por picuinna poiitica, ainde bom que a Camera ontendou
e nos rojeitamos c veto. Entao esse é uma questao portinento e precise ser
resoivide por quaiquer um gestor que estoja ei. Mas nom tudo sac
reciemacoes, primoirc perebenizar o oxecutivo peio importente projeto. Peta
sonsibiiidade do secretario que sompre miiitou nessa area, eu disso isso pare
eie, cine mercos Tuiio, vocé sompre miiitou nessa area o agora esta com
ceneta na mac, nao vai fazer a reedoquacao, ei oio faiou. Fez e to parabenizo
merccs Tuiic poia forma como tretamos independents peias ncsse
divergéncias, voce pode porceber que quando e discussao o soria, eie vem, a
genie debateu juntos, parabenizo mais uma vez a Francisco, que foram
guorroiros nessa quostao. Mas presidento quoro compertiinar com vcoes que
recebi um teiofonoma do assessor da Senedora Rose do Freitas que pediu
para que cs voreadores fossem ate a sua case om vitorie ainde osse somane,
para que eie vai iiberar recursos pare construcao do dues ubs, uma pare o
novo tempo pois sabomos do volume pcpuiaoionai, para dosefogar o SEAC o o
irma Toreza, o vamos pieiteer o discutir outra eii pro sac roque ou pare outra
oomunidade que ostoja procisendo. E assim vamos tocando nosso mandetoi
aqui nessa case sonhor presidonto, usendo a uniec dossa case o dos
vereedores usendo etribuicaos que muites nom sac dossa case, parabenizo e
todos os prcfessores e a todes as possoas presentes o peco que vennem mais
vezos no ecompanner, voreedor Robson faiou da escoia do barre seca o nos
votarnos a ido, que o nosso momontc que sac dirocionados os recursos, o
daqui e pouco vem a ioa, ontao as comunidedes procisam ester oientes e
acompennando cs irabainos que sac reelizedos. Senhor prosidente sac esses
minnas peiavres e agredeco mais uma vez c trabaino soria que vem
desonvoivendo nossa Case e todos cs vereadores que atenderam 0 onamado
para que nao fossemcs para o recesso sem voter esses importentes Projotos
boa noite; O Vereador Jair Sandrini usou a palavra dizondo: Boa noite e
todos, cumprimontar e mesa, sennores Vereadores, Voroadora Penna,
secrotarios, ex socrotarios, ex veroedores povo que nos coine e nos do esse: U
presence ate esse hora, tambem cumprimentar aqui o Marcos Tuiio/1 Q.
cumprimentar a Francisco, perebens pra voces, parebenizer ao oxecutivo por
tor mandado o projeto, ou sou esposo do profossore e vonno aqui dizer que
nao e tacit ser professor, o venno dizer tambom que nao torie nonhum
professor, nennum edvogado, nonnum modico, profissao nennume so nao
fosse o professor, e com muito prazer ou como voreedor sou roietor de
comissao do finances desse projeto, parebonizar todos cs vereadores aqui
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prosente profossores e professoras, muito rmportante mars tambem quoro dizer ..,_,
7-It-“JI./...aqui ao executivo que nos tembom temos outras demandas eo sindiceto qu ,1a""' " .._,".;.j~
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ccnvorsei com a Francisca tambom, nos temos aqui que 0 prefeito tembém
prcpos nas outras categories, nos tivemos aqui a aiguns dias atras rocebemcs
o possoei do seudo, aiguns sorvidores tambem com a demenda do defasagem,
rocebemcs aqui no inicio do nosso mandato cs agentos do saudo o cs egentes
do ondomias oios tembém tom um retroetivo que ternbem o prefeito mandasse
pare esta Case pare ser eneiisado, isso o um pedido do voreedor Jair, ontao
nos temos que velorizer sim esse readequacao do salaric, como c voreedor fiat
Gustavo disso, que-riemcs que fosso aumentc, mes tem que ficar bem claro 57

U

aqui que e uma readequacao, quentc as denuncias aqui epresontede foi bem
claro que as donuncias oles tem que ser por escrito, ontao eias vac ser
apurados, tom a oomissao, o voreedor tembém pode ecompanner, formou so e A
oomissao pra fazer o reietorio, pra dizer que sim, e ninguom aqui esta dizondo _...\
que sim, vai ser apurado, gosterie tambem do parebonizer e egredecer também 1 i ti

usou e palavra dizondo: Boa noite a todos, boa noite Vereadores, Voroadora
Penna, quoro faier om nomo ole Comissac que foi instaiada agora aqui, que

a todos que nos assistom peio Fecobook; O Vereador Dojair do Siquoira
i

.-‘1-h

1I4

r
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1
\Jvou ser o Presidente da oomissao que irei fazer do forma sutii, transperente -2:,’

dentrc da iogaiidade com cs fatos que aqui neste case cnogou, nao vou tomar
nennum tipo do docisao procipitade pare dar qualquer tipo do parocor que nao -
esteja iogeiidado, pare que nao travamos mais um municipio, para que
deixamcs bem ciaro aqui que aqui nao tem jogo poiitico, nao tem jogo do iado
do Rogerio, nao tom _,iogo do iedc do Ruberci, nos somos fiscaiizedoras e
irornos fiscaiizar com transparoncia, respeito ac povo do Jeguare; O Vereador it
Presidente Joac Vanes dos Santos usou a palavra dizondo: Noste
momontc vou passer pare o Pros1'dento da Comissac todas donuncias o sues
proves ato aqui juntadas, para que eie tome es dovidas providoncias. Gosterie
em nomo da aniversarianto do die da Penna cumpn'mentar cs Veroadoros aqui _ . 5“
prosonte, son/idores deste Case, cs ex veroadoros, cs profossores, sorvidores
mun1'cipais ac Eider diretor, enfim a todos que comparocom nossa Sessao,
dizer do nosso agradecimonto, da importancia da participecao do voces, a \ H
gonto fica muito teiiz, gosterie do egredecer ao Gustavo poias peiavras que eie

'<~

?§Q2
disso, e dizer que ou sou daqueias possoas que ostou preparedo para ser K‘
apiaudido, para ser veiado, ou ja tonno um tempo do estrada, ja ostou ,\,,_ \t
acostumado com esses coisas, mas osse Camera onquantc eu estivor aqui'\
j8iTi8iS so furtara aos seus propositos do atendor toda popuiacao todas as
ontidades, tenno cortoza Eider que tanto c seu sindiceto quento o sindiceto dos

Ctrabainadores no proximo ano so o prefeito tiver dispcnibiiidade eie vai podor —-4'--~
repessa cs recursos sem vooes torem que vir aqui, nao que a gonto nao queira
que vocés vennem aqui esta sompre aborta, mes vai ser um trenstorno e
menos, a gonto sabe que vocé tove uma possoa, o seu pai feiocou o vocé ~__fi\
mesmo assim so dividiu buscando aquilo que vocés sompre precisam que e a

sompre disso aqui que quando o oxecutivo mandesso qualquer projoto do
aumentc pros sen/idcros, pros profossores, pare quom quer que seja a genie 7
nao medirie esfcrco para voter c mais rapido possivoi, ontao fiz o compromisso é‘ -
com a Francisco e unimos conformo disseram o agora muito em breve vai: 11

8jt.iO'6 do mUi7iCipiO para reaiizar equoie grandiose festa, cs profossores eu

., at
voter. Vai ser rapidinnc, vamos voter na segunda votecao, e ja vai ta pronto pro-
prefeitc sencionar, prorrcger e muito om breve voces vac rocobor c retroativc, _
o um grende prazer voter projeto dossa netureze. Nao tendo mais nede e '_
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tratar, declero encerrede esta Sessao, o nao havendo mais nede e registrar e D

I ' ___"' \"'"--____ r ' - ‘I . r ~._/.1 - 1
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Secretario lavroi e presento Ate que vai essinada por mim e o Presidente,
juntemente com local o data. Sale das Sessbes da Camera Municipal do
Jagueré, aos dozossoto dies do mes do Julho do ano dois mil o dozossoto
(17/07/2017).

Jo‘FAr6 s
Presidente

R ‘V
PAULO J,O§ éATO

Socrotario
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ATA DA 14* sossao EXTRAORDINARIA DA 25“ SESSAO LEGISLATIVA
Dc PRIMEIRO ANO DA NONA LEGISLATURA:
Reunirem-so ne Camera Municipal do Jeguaré, aos 17 (dozossoto) dias do
mos do Julho do ano do dois mil e dozossoto, as vinte o uma horas o trinte
minutos os Veroadoros que compoem esta Case do Leis, sob e Presidencia do
Titular o Senhor Joao Vanes dos Santos que iniciando os trebelhos oonvidou o
Socrotario o Senhor Paulo Jose Zanelato, pare fazer e chemede dos
Vereadores que foram: Aloisic Cotto, Dojair do Siqueira, Domingos Savio Pinto
Martins (ausente), Gustavo Sossai, Jair Sandrini, Joao Vanes dos Santos,
Jorge Moroio, Jorge Santana Megalhaes, Paulo Jose Zanelato, Ponhe Grobério
Bottim o Robson Grobério. Com oxistoncia do quorum legal, o Presidente
declerou _aberta a Sessao o pessou para a loiture de ORDEM DO DIA:
INTERSTICIO para os Projotos do Lei n°s: 024,26i2017 e pare os Projeto do
Lei Logislativo n°:24 I2017; PROJETO DE LEI N°: 02012017 - em discussao,
nao havondo discussao, eprovedo por unanimidade em sua torceira e ultime
votecao; PROJETO DE LEI N°: 021i2017 - om discussao, nao havondo
discussao, eprovedo por unanimidade om sua torceira o uitime votecao;
PROJETO DE LEI N°: 022i2017 - om discussao, nao havondo discussao,
eprovedo por unanimidade om sua torceira o ultime votecao; PROJETO DE
LEI N°: 024i2017 - om discussao, nao havondo discussao, eprovedo por
unanimidade em sue segunda e ultima votecao com despensa do intorsticic;
PROJETO DE LEI N°: 026i20‘I7 - om discussao, nao havendo discussao,
eprovedo por unanimidade em sua segunda o ililtime votecao com despensa do
intorsticic; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°: 022i2017 - om discussao,
nao havondo discussao, eprovedo por unanimidade om sua torceira o ultima
vctecao; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°: 023i2017 - om discussao, nao
havondo discussao, eprovedo por unanimidade om sua torceira o fiiltime
votecao; PROJETO DE LEI LEGISLATIVO N°: 02412017 - em discussao, nao
havendo discussao, eprovedo por unanimidade om sue segunda e Eiltima
votacao com despensa do intersticic;Nao tendo mais nede a treter, declero
encerrede esta Sessao. E nao havendo mais nede a registrar, eu Secretario
lavroi a presonto Ate que vai essinada por mim e c Presidente, juntemente com
local e date. Sale das Sossoos da Camera Municipal do Jagueré, aos
dezenove dies do més do Junho do ano dois mil o dozossoto (19i06i2017).

JOAOMANES OS SANTOS
Presidente

,,.ea,,,PAULO JO LATO
Secret


