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ATA No 51 DA 4t• SESSÃO ORDINÁRIA DO DIA 26 DE NOVEMBRO
DE 2018. Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e dezoito, nesta
cidade de Assis, Estado de São Paulo, em sua sede própria na Rua José
Bonifácio, n° 1001, às 18h:08min., reuniu-se a Câmara Municipal de Assis, sob
a presidência do Presidente, Vereador EDUARDO DE CAMARGO NETO,
titular efetivo do cargo, secretariando os trabalhos, os Vereadores ANDRÉ
GONÇALVES GOMES, JOÃO DA SILVA FILHO E ALEXANDRE
COBRA VENCI O, Vice-Presidente, 1o e 2° Secretários em exercício,
respectivamente, da Câmara Municipal de Assis. Reunida a Câmara, o Senhor
Presidente convidou o Vereador Célio Francisco Diniz, para proceder a leitura
do Trecho Bíblico (Lamentações 03, versículos 25 e 32) e do Pai Nosso. Em
seguida, o Senhor Presidente, determinou ao 1o Secretário que procedesse a
verificação de presença dos Senhores Vereadores. 1a Chamada: às 18h1 Om.
Registrou-se a entrada em atraso dos Vereadores Claudecir Rodrigues
Martins, Alexandre Cobra Cyrino Nicoliello Vêncio e Reinaldo Anacleto e a
ausências dos Vereadores Francisco de Assis da Silva e Nilson Antonio da
Silva, devidamente justificada pelo Presidente através de Atestado Médico
(Vide Anexo 01 ). Havendo quórum regimental o Senhor Presidente, invocando
a proteção de Deus, deu início aos trabalhos colocando em votação a Ata no 49
da 408 Sessão Ordinária, do dia 19 de novembro de 2018, que foi aprovada
sem emendas e por unanimidade. À seguir, o Senhor Presidente determinou
ao 1° Secretário, que procedesse a leitura do Expediente e informou que as
Moções, Indicações e Requerimentos apresentados, em cumprimento aos
princípios constitucionais da publicidade e transparência dos atos públicos,
estavam postados no site e no mural da Câmara Municipal de Assis para ciência
dos cidadãos (conforme § 1° do Artigo 13 5 do Regimento Interno), sendo
somente lidas as que entraram em Regime de Urgência. As proposituras que
constam da Pauta das Matérias Apresentadas encontram-se no Anexo 02. F oram
apresentados 04 (quatro) Requerimentos, 01(uma) Indicação e 01(uma) Moção
em regime de urgência. A seguir, o 1° Secretário procedeu a leitura do
Expediente (Vide Anexo 03), dos Requerimentos (Vide anexo 04), das
Indicações (Vide anexo 05), das Moções (Vide anexo 06) e do Oficio n°
023/2018 da Ordem dos Advogados do Brasil, da 278 Subseção de Assis,
relativo a manifestação do Vereador Sargento Valmir Dionizio contendo critica
a Advocacia (Vide anexo 07). Procedida a leitura, o Senhor Presidente colocou
em discussão os Requerimentos e Moções de diversos Vereadores em bloco
pelo tempo de 05 (cinco) minutos, atendendo solicitação do Vereador Carlos
Rua José Bonifácio, nº 1001- Assis/SP- CEP: 19800-072- Fone/Fax: (18) 3302-4144
www.assis.sp.leg.br
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Alberto Binato. Usaram da palavra os Vereadores Carlos Alberto Binato, Célio
Francisco Diniz e Alexandre Cobra Vencio e suas palavras estão inseridas no
DVD n° 51118 de 26/11118. Encerrada a discussão, o Senhor Presidente colocou
em votação, os REQUERIMENTOS N°S 314 ao 319/18 e as MOÇÕES N°S
677 à 684/18, 686 à 688/18 e 691 à 692/18 de autoria de DIVERSOS
VEREADORES e foram aprovados por unanimidade. Dando
prosseguimento aos trabalhos, o Senhor Presidente solicitou que, em virtude da
ausência do Vice-Presidente, Vereador Francisco de Assis da Silva, o 1°
Secretário, Vereador André Gonçalves Gomes, assumisse a vice-presidente, o
2° Secretário, Vereador João da Silva Filho, assumisse a 1a Secretaria e o
Vereador Alexandre Cobra Vencio assumisse a 2a Secretaria. Na sequência
passou-se ao período destinado ao uso da palavra pelos Vereadores e usaram da
palavra a Vereadora Elizete Mello da Silva e o Vereador Carlos Alberto Binato
e suas palavras estão inseridas no DVD n° 51118 de 26/11118. Ato contínuo, o
Senhor Presidente consultou os Vereadores para o uso da palavra e todos
mantiveram suas inscrições. Dando prosseguimento, passou-se ao período
destinado ao uso da palavra como Representantes de Partidos e Comissões
(conforme Artigo 134, parágrafo único do Regimento Interno) e usaram da
palavra os Vereadores Valmir Dionizio e Alexandre Cobra Vencio e suas
palavras estão inseridas no DVD n° 51118 de 26111118. Ato contínuo, o Senhor
Presidente solicitou ao 1° Secretário em exercício, Vereador João da Silva
Filho, que procedesse a leitura da Denuncia por suposta quebra de decoro
parlamentar do Vereador Valmir Dionizio, apresentada pelo Senhor Rafael de
Almeida Lima, do Parecer Jurídico e da Decisão (Vide anexo 08). Procedida a
leitura, às 20h: 15min. o Senhor Presidente suspendeu a presente Sessão para que
os Vereadores tirassem junto ao Departamento Jurídico da Casa de Leis
algumas dúvidas com relação ao Processo de Votação da Denúncia. Às
20h:27min. o Senhor Presidente determinou ao 1o Secretário que procedesse a
verificação de presença dos Senhores Vereadores. 2• Chamada: 20h:27min.
(Vide Anexo O1). Dando prosseguimento, usaram da palavra os Vereadores
Célio Francisco Dini~, Valmir Dionizio, _Cl~ude~ir Rodrigues Martins e ~
Alexandre Cobra Vencw e suas palavras estao tnsendas no DVD n° 51118 de · _..
26111118. Ato contínuo, o Senhor Presidente colocou em votação o acolhiment
da Denuncia de suposta quebra de Decoro Parlamentar cometida pelo Vereador
Valmir Dionizio, informando que o quórum para a aprovação do pedido seria de
2/3, ou seja, 1O (dez) votos, por analogia ao art. 5°, inciso VI, do Decreto-Lei n°
201167 e que o Vereador denunciado estava impedido de votar e a mesma
Rua José Bonifácio, n 2 1001 - Assis/SP- CEP: 19800-072 -Fone/Fax: (18) 3302-4144
www.assis.sp.leg.br

03

ESTADO DE SÃO PAULO

Ata 0° 51/18
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89

9o
91
92
93
94
95

96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
101
108
109

no
111

obteve 12(doze) votos contrários, verificando-se a ausência de 02(dois)
Vereadores (Vide anexo 10), portanto a DENUNCIA foi REJEITADA e o
Senhor Presidente determinou a Diretoria Geral da Casa de Leis que
promovesse
o
arquivamento
do
processo,
comunicando
o
interessado/denunciante. Às 20h:48min. o Senhor Presidente determinou ao 1°
Secretário que procedesse a verificação de presença dos Senhores Vereadores.
3 8 Chamada: 20h:48min. (Vide Anexo 01). Ato contínuo, o Senhor Presidente
determinou ao 1° Secretário que procedesse a leitura da Pauta da Ordem do Dia
(Vide Anexo 09). Procedida a leitura, o Senhor Presidente colocou em discussão
o PARECER DA COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA-CCJ,
relativo ao PROJETO DE LEI No 164/2018 DO VEREADOR CÉLIO
FRANCISCO DINIZ e o autor do Projeto, Vereador Célio Francisco Diniz,
solicitou o adiamento do PARECER DA COMISSÃO DE
CONSTITUIÇÃO E JUSTIÇA-CCJ por 02(duas) Sessões, sendo aprovado
por unanimidade. Na sequência, o Senhor Presidente colocou em discussão o
PROJETO DE LEI No 170/2018 DO PODER EXECUTIVO. Encerrada a
discussão e colocado em votação, o PROJETO DE LEI N° 170/2018 DO
PODER EXECUTIVO foi aprovado com 12 (doze) votos favoráveis,
verificando-se a ausência de 02(dois) Vereadores (Vide anexo 10). Declarou
seu voto o Vereador Célio Francisco Diniz e suas palavras estão inseridas no
DVD n° 51/18 de 26/11/18. Dando prosseguimento e atendendo solicitação de
preferência do Vereador Alexandre Cobra Vencio, o Senhor Presidente colocou
em discussão o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12/2018 DA
VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA. Usaram da palavra a
Vereadora Elizete Mello da Silva e o Vereador Carlos Alberto Binato e suas
palavras estão inseridas no DVD n° 51/18 de 26/11/18. Encerrada a discussão e
colocado em votação, o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No
12/2018 DA VEREADORA ELIZETE MELLO DA SILVA foi aprovado
com 13(treze) votos favoráveis, verificando-se a ausência de 02(dois)
Vereadores (Vide anexo 10). Declararam seus votos o Vereador Alexandre
Cobra Vencio, a Vereadora Elizete Mello da Silva e o Vereador Célio Francisco
Diniz e suas palavras estão inseridas no DVD n° 51/18 de 26/11/18. Na
sequência, o Vereador João da Silva Filho, na qualidade de Presidente, coloco~
em discussão o PROJETO DE LEI No 173/2018 DO VEREADOR AND
GONÇALVES GOMES. Usou da palavra o Vereador André Gonçalves Gome
e suas palavras estão inseridas no DVD n° 51/18 de 26/11/18. Encerrada a
discussão e colocado em votação, o PROJETO DE LEI N° 173/2018 DO
Rua José Bonifácio, n 2 1001- Assis/SP- CEP: 19800-072- Fone/Fax: (18) 3302-4144
www.assis.sp.leg.br
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VEREADOR ANDRÉ GONÇALVES GOMES foi aprovado com 10 (dez)
votos favoráveis, verificando-se a ausência de 04 (quatro) Vereadores (Vide
anexo 10). Declararam seus votos os Vereadores André Gonçalves Gomes,
Célio Francisco Diniz, Claudecir Rodrigues Martins e Luis Remo Contin e suas
palavras estão inseridas no DVD n° 51/18 de 26111118. Dando prosseguimento,
o Vereador André Gonçalves Gomes assumiu a Presidência e conforme Artigo
253, Inciso I, passou-se ao uso da Tribuna Livre pelos cidadãos. Usou da
palavra, inscrita que estava, a Senhora Sandra Lucia Vieira de Aquino, para
falar sobre a defesa dos animais em nome da ONG SOS PETS, relacionado à
morte de cavalo no dia 17111118, sendo aparteada por diversos Vereadores e
suas palavras estão inseridas no DVD n° 51118 de 26111/18. À seguir, o Senhor
Presidente, Vereador André Gonçalves Gomes, consultou o 2° Secretário se
existia algum Vereador inscrito para Explicações Pessoais e o 2° Secretário
informou que não haviam inscritos. Conforme a Resolução n° 83/03, o Vereador
Célio Francisco Diniz procedeu a Oração do Pai Nosso. Não havendo mais}
matéria para tratar na Ordem do Dia, o Senhor Presidente, sob a proteção de
Deus, encerrou a presente Sessão às 22h:38min. e eu Francisco José Machado, "
Secretário da Ata, lavrei à presente que uma vez conferida pelo 1° Secretário,
vai por ele assinada juntamente com os demais membros da Mesa, Presidente,
Vice-Presidente e 2° Secretário.
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Atesto para os devidos fins que Nilson Antonio Da Silva , portador
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Afastar-se por . ,'?J. :::> •..• • dias, apartir desta data.
Com acompanhamento medico e psicoterápico
Por ser verdade, dato e assino o presente atestado.

Assis, ....~..?..... de ....... lY.? .'-.~. ~ ....... de 2018
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Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo

41a SESSÃO ORDINÁRIA DA 17a LEGISLATURA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018
(Pauta das Matérias do Expediente)

LEITURA DE MATÉRIAS E DOCUMENTOS
REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO N° 314/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO COM RELAÇÃO A LEI MUNICIPAL N° 4.255, DE 05 DE
DEZEMBRO DE 2002, QUE "INSTITUI A SEMANA DA CONSCI~NCIA E DA CULTURA NEGRA E DÁ
OUTRAS PROVID~NCIAS"
REQUERIMENTO N° 315/2018 - ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO VÊNCIO
REQUER INFORMAÇÕES DO PODER EXECUTIVO SOBRE A POSSIBILIDADE DE SE INSTITUIR A CASA
ROSA NO MUNICÍPIO DE ASSIS

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO N° 165/2018 - LUIS REMO CONTIN
SOLICITA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁL TICO NA RUA
DA MATRIZ, NA VILA MARIA IZABEL
INDICAÇÃO N° 166/2018 - LUIS REMO CONTIN
SOLICITA A POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE RECAPEAMENTO ASFÁL TICO NO
CONJUNTO HABITACIONAL SANTA CLARA

MOÇÕES
MOÇÃO N° 675/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA MARIANA DE OLIVEIRA
ROCHA
MOÇÃO N° 676/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO TRÁGICO FALECIMENTO DO ENG. CÁSSIO ALFREDO
SOUTO VASCONCELOS
MOÇÃO N° 677/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Á ATLETA GABRIELA ARRUDA, PELA
BRILHANTE PARTICIPAÇÃO NO CAMPEONATO INTERESTADUAL KYOKUSHINKAIKAN DE KARATÊ DE
CONTATO IKO 3 MATSUSHIMA
MOÇÃO N° 678/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SENHOR JURANDIR DIONISIO PEREIRA,
PELA INAUGURAÇÃO DA CASA DE BANHO SAUNA EM NOSSA CIDADE
MOÇÃO N° 679/2018 - EDUARDO DE CAMARGO NETO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Á PADARIA FLORENÇA, PELOS VINTE E SETE
ANOS· DE FUNCIONAMENTO, QUALIDADE E TRADIÇÃO EM ASSIS
MOÇÃO N° 680/2018 - ELIZETE MELLO DA SILVA
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS Á SENHORA ANELISA SANTOS DUART
f
PELO EXCELENTE TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO PROFESSORA NA EE "DR.
CL YBAS PINTO FERRAZ"
MOÇÃO N° 681/2018 - ELIZETE MELLO DA SILVA

~
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REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À SENHORA ADRIANA LUZIA DE SOUZA,
PELO EXCELENTE TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO PROFESSORA NA EE "DR.
CL YBAS PINTO FERRAZ"

MOÇÃO N° 682/2018 - ELIZETE MELLO DA SILVA
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À SENHORA MARTA LIMA, PELO EXCELENTE
TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO COMO PROFESSORA NA EE "DR. CLYBAS PINTO FERRAZ"

MOÇÃO N° 683/2018 -ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À EQUIPE DO NÀPOLI FUTEBOL FUTEBOL
CLUBE , POR SAGRAR-SE BI-CAMPEÃO DO CAMPEONATO DE FUTEBOL VARZEANO 2018
MOÇÃO N° 684/2018 -ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO SENHOR FRANCISCO APARECIDO DE
SOUZA, PELA CONQUISTA DE SUA MERECIDA APOSENTADORIA

MOÇÃO N° 685/2018 -ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA JOANA DA SILVA
DUARTE

MOÇÃO N° 686/2018 - VALMIR DIONIZIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À EMPRESA T.C.M. SERVIÇOS, PELO
EXCELENTE TRABALHO QUE VEM REALIZANDO EM NOSSA CIDADE, GERANDO EMPREGOS HÀ 26
ANOS

MOÇÃO N° 687/2018 - VALMIR DIONIZIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS AO EMPRESÀRIO ROBERTO MARTINS
COSTA, PELO BOM TRABALHO QUE VEM DESENVOLVENDO À FRENTE DA EMPRESA ÕMEGA
SISTEMAS

MO/ÇÃO N° 688/2018 - VALMIR DIONIZIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS A EMPRESA JABES MATERIAIS PARA
CONSTRUÇÃO, PELA EXCELtNCIA NO ATENDIMENTO PRESTADO AOS CLIENTES

MOÇÃO N° 689/2018 - ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DA SENHORA HELENA CHICONELO DE
LIMA
MOÇÃO N° 690/2018- ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE PROFUNDO PESAR PELO FALECIMENTO DO SENHOR AGRIPINO JUSTINIANO
DE OLIVEIRA
MOÇÃO N° 691/2018 - ALEXANDRE COBRA CYRINO NICOLIELLO V~NCIO
REGISTRA VOTO DE CONGRATULAÇÕES E APLAUSOS À JOVEM PAOLA TERILLI , POR TER SIDO
SELECIONADA PARA TRAINEE DO BANCO ESPANHOL SANTANDER

EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente
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LEITURA DO EXPEDIENTE DA 41a SESSÃO ORDINÁRIA EM 26
DE NOVEMBRO DE 2018
PROJETO DE LEI N° 176/2018 - PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
para os fins que especifica no valor de R$ 2.315.000,00 (dois
milhões e trezentos e quinze mil reais), junto a FEMA;
PROJETO DE LEI No 177/2018 - PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre alterações no Quadro de Pessoal da Prefeitura
Municipal de Assis e dá outras providências;
PROJETO DE LEI No 178/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os
fins que especifica no valor de R$ 85.000,00 (oitenta e cinco
mil reais) junto a FEMA;
PROJETO DE LEI N° 179/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Especial para os
fins que especifica no valor de R$ 512.501,91 (quinhentos e
doze mil, quinhentos e um reais e noventa e um centavos),
junto a Secretaria Municipal de Educação;
PROJETO DE LEI No 180/2018- PODER EXECUTIVO
Altera dispositivos da Lei Complementar n° 06, de 25 de abril
de 2011, que dispõe sobre o Estatuto, Plano de Carreira e
Remuneração do Magistério Público Municipal de Assis e dá
outras providências;
DECRETO No 7.684/2018- PODER EXECUTIVO
Aprova o loteamento denominado Conjunto Habitacional de
Interesse Social "Residencial Aprumar" de propriedade da
Associação dos Produtores Rurais do Município de Assis e
Região- APRUMAR;
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DECRETO N° 7.699/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
para os fins que especifica no valor de R$ 437.549,22
(quatrocentos e trinta e sete mil, quinhentos e quarenta e nove
reais e vinte e dois centavos);
DECRETO No 7.732/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
para os fins que especifica no valor de R$ 284.572,92
(duzentos e oitenta e quatro mil, quinhentos e setenta e dois
reais e noventa e dois centavos);
DECRETO N° 7.733/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre a abertura de Crédito Adicional Suplementar
para os fins que especifica no valor de R$ 692.581,57
(seiscentos e noventa e dois mil, quinhentos e oitenta e um
reais e cinquenta e sete centavos);
DECRETO No 7.735/2018- PODER EXECUTIVO
Dispõe sobre o expediente de trabalho nas repartições
públicas municipais no encerramento do exercício de 2018, e
dá outras providências;
OFICIO CONTAB. N° 31/2018- PODER EXECUTIVO
Encaminha cópia dos Balancetes da Receita e Despesa da
Prefeitura Municipal de Assis, referentes ao mês de outubro
de 2018;
INFORMAÇÕES DE RESPOSTAS DE REQUERIMENTOS, MOÇÕES E
OFÍCIOS APRESENTADOS PELOS VEREADORES JÁ ESTÃO PUBLICADAS
NO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS E ENVIADAS NO E-MAIL DE
CADA SOLICITANTE:
RESPOSTAS DE REQUERIMENTOS, MOÇÕES E OFÍCIOS:

f
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Ver. ALEXANDRE COBRA VÊNCIO
Respostas aos Requerimentos n°s 307, 311/20 18;
Ver. CARLOS ALBERTO BINATO
Resposta ao Requerimento no 308/2018
Ver. EDUARDO DE CAMARGO NETO
Resposta ao Requerimento no 300/2018;
Ver. VALMIR DIONIZIO
Resposta ao Requerimento no 312/2018;

PROJETO DE RESOLUÇÃO No 08/2018- COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO E
JUSTIÇA- CCJ
Altera dispositivos do Art. 277 da Resolução n° 196, de 20 de
dezembro de 20 16, que dispõe sobre o Regimento Interno da
Câmara Municipal de Assis;
OFICIO SINo- CÂMARA MUNICIPAL DE ASSIS
Encaminha Relatório do Controle Interno do 2° Quadrimestre
de 2018;

Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, em 26 de Novembro de
2018.
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REQUERIMENTOS APRESENTADOS EM REGIME DE URGÊNCIA NA
4P SESSÃO ORDINÁRIA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

REQUERIMENTO No 316/18- CARLOS ALBERTO BINATO
Requer informações do Poder Executivo com relação ao
Programa de Aquisição de Alimentos-PAA, instituído
pela Lei n° 6.455, de Ol de fevereiro de 2018
complementa requerimento n° 308/2018 );

REQUERIMENTO N° 317/18- CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Requer informações sobre as obras do Parque Ecológico
existente na Água da Porca. ao lado do Terminal
Rodoviário de Assis;

REQUERIMENTO No 318/18- CÉLIO FRANCISCO DINIZ
Requer informações do Poder Executivo quanto a
túmulos no Cemitério Municipal de Assis;

REQUERIMENTO No 319/18- CARLOS ALBERTO BINATO
Requer informações do Poder Executivo referentes ao
convênio e cobrança de multas de trânsito vinculado ai
sistema RENAlNF - Registro Nacional de Infrações de
Trânsito;
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INDICAÇÕES APRESENTADAS EM REGIME DE URGÊNCIA NA
41 8 SESSÃO ORDINÁRIA, EM 26 DE NOVEMEBRO DE 2.018.
INDICAÇÃO N° 167/18- SARGENTO VALMIR DIONIZIO
Solicita ao Poder Executivo proceder notificação de
proprietário para construção de calçada em terreno localizado
na Rua Machado de Assis, ao lado do n° 385;
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MOÇOES APRESENTADAS EM REGIME DE URGENCIA NA 41a
SESSÃO ORDINÁRIA, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2018.

MOÇÃO N° 692/18- REINALDO ANACLETO
Registra voto de congratulações e aplausos à servidora pública
municipal, Aparecida Isabel Souza Flores~ pelo excelente trabalho
que vem desenvolvendo na Prefeitura Municipal de Assis;

\

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL

Seção de São Paulo

27 8 Subseção - ASSIS

Ofício n. 0 023/2018 - D/af
Assis, 26 de novembro de 2018.

Excelentíssimo Senhor

Dr. EDUARDO DE CAMARGO NETO
Presidente da Câmara Municipal de Assis/SP

Assunto: Manifestação do Vereador Sargento Valmir Dionizio contendo crítica a Advocacia
Senhor Presidente,

Recebemos através do ofício 1083/ 18 - AL, da lavra do ilustre vereador
Sargento Valmir Dionizio, informações sobre o ocorrido na sessão especial de julgamento do
vereador Nilson Antônio da Silva, realizada no dia 12 de novembro p.p. .

~
o

O ofício veio acompanhado de um CD com a gravação de todo o ocorrido;
,

E evidente que na manifestação daquele vereador, não havia nenhum

~
~

pe~do

de

·-~
providências da diretoria da OAB/SP, no sentido de se verificar eventual postura antiétiica
do

advogado Dr. Rafael de Almeida Lima, inscrito na OAB/SP sob o no 209.145, tudo com~~se vê
......
.....,

da cópia anexa.

-'
-';'
ro

rv

~

Registre-se que o pedido feito pelo vereador subscritor do ofício, foi end,rçado

à Presidência da 273 Subseção, mas sugerindo ciência e análise do Comando Militar,·!:o que
acreditamos ter sido um equívoco.

\
Todavia ao examinarmos o conteúdo da gravação, notamos que o vereador
citado foi antiético e a nosso ver faltou com o Decoro Parlamentar, quando em aparte ao, l
1\
\\
advogado assim se manifestou: "O que mais tem é advogado mentiroso e advogado safado... \
I

"Mentiroso é Advogado".
Rua Dr. Lício Brandão de Camargo n° 75- Assis/SP- CEP 19802-300- Te I: ( 18) 3322-3877-332 I -I I 45

Na sua fala o nobre edil, atinge com ofensas, toda a classe dos Advogados,
merecendo por isso, de nossa parte pleitearmos dessa Casa de Leis, a avaliação da conduta do
parlamentar Sargento Valmir Dionizio, com as providências pertinentes, o que requeremos
nesta oportunidade.

Certamente o vereador vai necessitar, face às acusações infundadas que fez,
contratar um advogado.

Necessário ainda acrescentar que; o nosso Estatuto, Lei N° 8906/94, no seu
artigo

zo

estabelece que: O Advogado é indispensável à administração da Justiça, o que vem

ratificado na nossa Constituição Federal, no artigo 133.

Sem mais, despeço-me com protestos de elevada estima e distinta consideração.
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EXCELE IT SSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CA.M:ARA DE
VEREADORES DE ASSIS~SP

.~

ª
~
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-..'
w

.....
...,
~

R.\ FAEL. DE ALMEIDA LIMA, brasileiro ,

di,·orcia•~

a(h-..,g.Ki•.J . ín,;críto na On.J..:m do$ .\th·og:t\1o,; do Hm~il -Sub &·ç;lo de São Paulo sob o 0° 209. 1~
p..r;,;,!or da Can cim de ldcmidade RG n" .:::::..+63.3.33-X - S~ P / :SP. t.~ inscrito no CPF/ MF sob o n"
28C(,I ·I~'.').) S-3U. n~si.dt>n te e dnmicih!lUO na ctJade dl· :\ s:;ís. E.Hado de São Paulo, sito à Rua Dr. Luiz
l'un. n'' 69l:i. C cnrm. CEP 19.R 1-t-551. por si. \'em mui re:;peirosamcnce a presença de Vossa
E:xcc le nda. com base no q ue di~p'.oc u art 5. inci~t.. I, do Decreto Lei n" ::!01 / 67 apresentar

DENÚNCIA POR SUPOS1'A QUEBRA
DE DECORO PARLAf\,1ENTAR
VALMIR DIONIZIO. bmsilcim. casado policial militar
apo: ~n t:Jtkl c n~ :-c. ador, portado r da Cnm· •rn de I kntídadc RG n" 17.3Rl.009- SSP/ SP, e in scr.íto no
CPf'/0- lF sob o n" OS 1.056.S6ft-90, rcsidcnr~· e domiciliaJo na cidade: de Assis, Estado de Sào Paulo,
:<tto à Ru:1 .\ dalberto de :\ $sÍs Nazarcth. n" )76, Centro. CEP 19.81+- 140, o que faz pelas razões de fato
e dc c ireíru a : cguir exposta...:;:

1- DOS FAT OS:
!\:o último dt> 12/ 11 / 2Ul 8. f( 1 realizada nas dependências
t.b Cõmar:t t-lunicipal de .-\ s~Í.$, Cütn Ílúcío do~ trab:tlhos à;:; 20:1)0 a sessão de julgamento da Comissão
Pcon: ~ :::m re 11" 00 l / 20 1. , q ue foi inst:lllr:Khl em f.lcc dn '\·crendt~ c ~il son . \ntonio da Silva, em ra.z<io de
dt•n únc i:t t; fcrta{b pdo :cnhor Emc ·m B,·n ·cllm ~6 bile. po r supo:>ta quebre de decoro parlamentar.
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[nin.tdo o s trahalhn~. apúc; :1 leitura da denúncia, defesa
csçnu, n: btó rio tina! e dt' mais pcç:B rcqui:;ir.tda~ l'di.)S wrenJorcs, fi-,í .tlada a p:tlavra para que cada um
dos ed.i; m:Húfcstn~sern :ma Of'ini:1n c ji1Hiüc:ll'scm ;cu Yof0 pelo -pmzo ck lS minutos.
Em :Ho conr.im1o. toi ouwrg:.1Jo n este denunciante que na
condi cio de dcfeo:tor consciruido do emii.o vereador Níl:ton .\ntoni· • da Sih·a poderia fazer sua
:;us t~nt :lçào oral pelo tempo de ate du,'ls hor.1::.

Ocorre, c.p.ll' em ditdo m menro de sua oratória, o defensor
do Jcnuncmdo, ao aprcst·tlt.'lf sua cesc de defc::a no tocmm: ao :'upo::>ro crime tipificado no art. 28 da
Lei t l..H-.'> / 2006 (p orre de enrorpec~ntc) atribuído a pes::>oa de ;>,;iJsnn .-\mo nio da Sih·a, este sustcncou
que co u <' ad\·ugado de defcs;\ tem o dt-•n ·r de acn'<.lirar nc, que ~cu cliente lhe diz que sendo assim, as
info r m:tc•)c ~ conHntHcs do Bolécim de Ocorr~ncia, podni:tm esmr faltando com a \·cnl:tdc.
f.'oi dtto nc~ce momento por n:únha pessoa que nos 16 anos
de Ltbor ad,·oc;ttício, ,,j,·cncic t>iruaçô1S crn ~tue p<>hciais m.ilimrcs mcnt:inun em seus dt~poimentos, ou
S{:ja. q ~· u:'io é porqu · se trota de p o lióal rnilitar 4ue ~ uas dedamções de,·em ser conside.radas
nrL',d cira: ou me,;mo tem fé pública.
T:1l ;;;u,;tcm:tçlo f(,i nü se ntido de que a versão apresemada
pelo poLcul. <.Jllnn dn d:l uprescnt:-H;ào do senhor 1\ihon. \monio da Sih·a junto a auroridade policial era
d1n:l):cnte com a \'etsi1o apre~cnrnda pdo m ·smo, nn qual o ~stc :Rbtem:n·a n:'io ser o proprietário do
en tt) !."'>t'Cí~o te.

.--\ defe~a. nn rnomemo da su:>rentaçào oral sequer teve
W\<.Jg• •u o nome do policial re>pons:ivd peh condncào. apen;ts fez menção de que .as versões
ap r(·,;en aJ as eram tot:llmcme di..-ergentcs, ou seja. eu como advo~do de defesa tenho que acreditar oa
,-c.r~ f\· ) de meu cliente e trabalhar tal te~c na bu:;c,l de pro,·nr que a mc:sma é a .realidade dos
ac mkcirn~mos , c assim comprov~U' a inocêaci<t de quem n·pre!'cnro. r:oi cHa a justíficaci\·a apresentad a.

--

Em mnio da faln dcicmi.>·a <tue esta,·a sendo exposta por
dcnunchdo. o cntào ,·ereadM \ ':1!mir Dio niúo, que sec1uer estava
pruentl! no p lcn:írio. mas sim sctuaJo conn:rs:mdo com outro~ pre~c11tc:: ao~; fundos da sala onde se
C(':tliz.I,·a a sessão, se dirig1u até a 5lU cn,.lt•ira. e uülízando-se Ja pal:lna, imerrompeodo a fala do
dcn>mna H c uúUzando de palanas pejornci\·a;; c dcuegrindo a imagem de nossa C neg<>ria advocatícia.
manicsrnu-se no sentido de que ·~ .. AcotUece o st~IIÍIJte, o que nufis tem também, é advogado
memüoso e safiulo, ele mio pode lhhu isso, que polici••l é mentiroso, t:f lií dentro do processo,
dt· p odt.· 61l;1r o qut• ele quiser, nws m erws acus:u polícia/ de merllíroso, mentiroso é
e~t<: <.k nunci:1nte. a pesso a do

ac!J l~.JI· Ido".

:\[esnl<'

~eado

<tJwrr.ido p elo

pre:>.idente da Câmara

~[uni: • r~l

dt: guc n:'io podcnn fa:t cr Lbt"J da p:uana n;l~jucle morm:nto. apó:; tt:r o microfone "cortado",
o rm:;'l lO ,·crcador ticm1 esbrrwq.\ndo e pro ferindo c~fl!n~a$ contra a pc:::soa do pcricionârio. mis como:

.
[

n~
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O}T.rB-StP n• 209.14.5
"que mentiroso, h1driio sem vt•tgonhll s:io os :tdrogados em cspeci<ll este que et;t:i 13/ando''.
Situado ç~m que poderá ser cotnpro,·nda po r meio de te~renmnhns,

2- DO DIREITO:
A) DA OFENSA A CLASSE ADVOCATÍCIA:
Denotn-:se que tal ariwde perpetrada pelo denunciado é
rotálrncr. c ím:omparívcl com a funçõ o e o cargo ocupndo e demonstra a mais pura e nítida quebra de
dt:cor o padnmcmar, passível de cn:>sação de seu mnndnto.
!'.:c~te diapa:do, dcn:-mos entender que decoro parlamentar
é :1 C<mduta individual exemplar que se cspt:m se.r adot<~da pelos poUtieos, represent11ntes
eleitos cfe su:• sociedade.

O dt'<:Oro p:u·latm~ntar está. descrito nos regimentos internos
de cada <:a$a do Poder Legislati\·o. Já na Co nstituição Federal B r:~;;;ileira, a previsão legal encontra-se no
art. n > artigo 55, que assim dispõe:

"Art. 55. Perderá o manda to o Deputado
ou Senado :: :

--

q ··· o
pr o i b i çõ es
I

infringir
qualquer
das
estabe lecidas
no
art i g o

ar.teri o r ;
II
cujo procedimento for declarado
incompa·t ivel com o decoro parlamentar;
III - qu e deixar de c ompa recer, em c ada
sess ão leg i s l ativa , à terça parte das
sessõe s
o ::dinária s da Casa a que pertencer,
s:::lvo
li cença
ou m:ssão
por esta
a u :orizada ;
IV - q·.Je perder ou ti v er suspensos o s
dir eitos ~o li ticos ;

Rua Doutor Luiz Pizza. n" 6 38 - Centro- ASSIS- SP- CEP 19.8 14·3.51
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{j((tfae[ áe )l{meúfa Lima
O)I(B-S<Pn" 20.9.145
V

q ·,.:ando

E_eito r a.i.., r:.os
Cor:stituíç ã o ;
VI -

o

dec retar
a
Justiça
casos previsto s nesta

:;::..:e s c f r .:;; r: cond ena ç3.o criminal em

ser.te:-t ç ~

t r ansitada em j ulgado .

1°
É ir.cor.tpatível com o decoro
parlamenta r:, al é m do s ca s os definidos
n<:>
req ir:l.e:-. t o
: nterno,
o abuso das
prer r oga t:i va s asseguradas a membro do
Cor.gre sso Nac L:n:al o u a percepção de
va ntagens . indevidas .
§

§ 2° No s c a so s dos inciso s I, I I e VIr
a perda do :rr.andato s erá decidida pe la
Câmara do s Deputados ou pel o Senado
Federa , po r maioria abs o luta , me dian t e
p r o vocação da respect i va Mesa ou de
partido
p o li t i co
representado
no
Cong re s so Nacional,
assegura da ampla
defesa .

3° Nos ca sos previstos nos incisos
I II a V, ::~ perda será dec larada pela
Mesa da Casa respectiva , de oficio ou
§

me iante provocação de qualquer de s e u s
membros,
ou
de
partido
poli ti co
r epres en:.ado
no
Congresso
Naciona l,
assegcrada ampla defesa .

§

renúncia
de
par l a mentar
a pro cesso que vise ou possa
l evar á perda do ma dato , nos termos
d es te
artigo ,
terá
seus
efeitos
s uspenso s até as delibe rações finais de
que ~ra tam os §§ 2° e 3° .n
4°

A

s ~tmetido

:\ lém da prcn~no Constitucional, existem outros
regrarm:ntos ' lue d.i:;ctplinam o decoro parhn1enur e :>ua desobediência. Estamos dizendo dos
Regúm·ntu:; lmerno,; das casas de leis.
Dcsra fC1rn1-1 . a Rc::oluçào 19ó, de 20 de dezembro de 2016,
que es mb dcccu o Regim<'nto Interno d;t Càm:u:a ~lu n..ici p;tl Jc ;\ssi>. as:im estabelece:

L'
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"Art. 267
Sã::> deveres do Ve reador ,
a:érn de c~tros previsto s na legislação
vi.9ente :

I

r -9s pei ta r , de:ender e cumprir as
Federal e Estadual , a Lei
Orgânica Xu icipal e demai s leis;
Cons~ituiç6e s

II - aqir com respeito ao Executivo e
ao Legislativo, colaborando para o bom
desempenho de cada um desses Poderes;
III

sar

de

ex clusivame~t e

interesse

s uas
para

prerrogativas
atender
ao

p~blico ;

IV - obe ece r às no:-mas r egimentais ;

V - res i dir no Muni cípio , salvo quando
o Di strito em que resida fo r emanci pado
durante o exercí cio do mandato ;
VI
representar
a
comunidade ,
corr.parecendc c onvenientemente trajado,
à h ;.ra regimental, nos dias designados,
para
abertura
das
Sessões ,
nelas
pe!:'mane ~.: endo até o seu término ;
VII
participa r
dos trabalhos do
Plenár"i o e comparecer às reuniões das
Co:niss õe s Permanentes ou Temporár i as
das q :;a i s s eja integrante , prestando
info rmações ,
emitindo
pareceres
no s
pro cessos qt:e lhe forem distri buídos ,
se:npre
com
observân cia
do s
prazos
regi::tentaís ;
VIII - •.rotar as pn>posições submeti das
à deliberação da Câmara , salvo quando
ti v er , ele p r ó prio ou parente afim ou
co~sangt;~neo
a~é
tercei r o
grau ,
in~eresse mani festo na deliberaçào 1 sob
pena de m:.lidade da votação qua ndo seu
vo ~ f or decisi vo ;
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IX - d esempenhar os en ca rgos que lhe
f oram at r i buído s , salvo motivo justo
alegado pe~an~e a Presidência ou à
Mes a, con f o rme o caso;
- p r:por à Câ mara todas as medidas
que julgar convenientes aos interesses
do Mun icí pio e ã segu rança e bem estar
dil comur:i dade , bem c omo impugnar as que
lhe pa reçam co ntrárias ao interesse
público ;
X

.-....

XI
c omunicar ao Pre sidente suas
f a ltas
ou
ausênci a s ,
quando
tiver
motivo jus to para deixar de comparecer
as ses sõe s P l ená rias o u às reuniões das
Comiss ões ;
XII - observar o disposto no art.
deste Re gime nto;

289

XI I I - des i ncompatibi l iz ar-se e fazer
d eclaração púb l ica de bens , no ato da
p os s e e ao térmi no do ma ndato .

Ademais, a mesma Resolução em seu art. 287, ainda
prescrcYc:

"Art. 287 - A cassação do mandato de
Vereado r dar-se - á median te o devido
proces so ,
ob servado
o
direito
ao
con traditó rio e à a mpl a de fesa, nos
ca s os e
de aco rdo com o processo
discip linado em legis l açao federal.u

St~ndo

a$Stm. importante também, trazer a baila o que

dí;;póe n art. 7"', c!:lpecialmcntc o inciso IH. Jo Decreto Lei n° 201/67, que regulamenta os atos
procc~ s tuis a serem praticados em ca:~o de dt·núncia com~1 esta I.JUC ora é ofertad:1.
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"Ar t .

7°

rnanda ~o

de

A Câma ra po derá
q u ando :

cassar

o

V ~ re a dor ,

r
TJt ilizs.r - s e d o mandat o para a
o r á t isa de a t o s de c o rrupção ou d e
i:::p;::-ob.:.d:>de a dmi nis tra ti v a;
resid ênc ia

II

fora

do

Mur.i c:.pio ;
III - Proceder de modo incompatível com
a dignidade , da Câmara ou faltar com o
decoro n .a sua conduta pública.

o processo de cas sação de mandato
Vereador é ,
no
que
couber ,
o
es Label e cido no art . 5° deste decretole i ."

§

0

de

Portanto,

fere

o

d~-<:oro

parlamentar,

quando

um

n:prc!'.t'f 1mue deito pelo povo utiliza .. e de e.·prcs.:tõcs que configuram crime contra a honra ou que
inccnrinm sua pcánca; pratica abuso de podt:r: .rcct:be nn t~em índc,·idas; pratica ato irregular grave
Cju:tn do ·\n dc:>empcnho de ·uns funçõ~·::;; n :rela conteúdo de J(~bntes considerados secretos pela
asscmlú! ia legJ ·!ativa; entre ouuos.

Decoro signitka t.:miio recato no comportamento, decêncin,
acatamcnn das normru: morais, dignidade. honradez, pundo nor, seriednde nas maneiras, compostura,
postura requerirn\ pam exercer qualquer caro ou funç:io públic<l.
~icuaçóet:

t:su1s ~ut• dci:s:ar:un d.c ser respeitadas pelo

dcnunchldo, que de form a incisi\"11 c em plen.1 demon:Hraçâ.o de despreparo para o cargo ql.le ocupa
proccdt't: de nutneira discriminató ria pnlnna> de baixo calão colocando um xeque a dignidade e

honrade: de toda uma classe proftssion:U.
:\giu com toc\ll despreparo e conrcirío as normas legais que
cargo dt: \·ereado r esígc de um cid:u:U o, de. re::;pett:1 dn aos ad\-ogados em geral e na apenas e tão
somt"ntt· a pessoa do dt.•nuncü1do que naquele nlOmt.·nto t!xcrcin o seu direito de defesa.
Em rempo,; difict' Ís. a adnx acía se apresenta à sociedade
sen:\o a pnncipal - cL'lssc capaz Je prodLtÚr a matcrinfu:açiio de :lossos sonhos e tomar
::;egurn~ ; l'- mudançm• que possam ::;e aprc~cnmr. \"ale dizer. hi:>toricamcntc, t}tte nossa classe esteve
de!'d<: :1 t pocn J o ímpério dando b:tse tk sustcnmbillt.ktdc e gO\·crnabilidade ao Estado democrático de
direito .
..:orno

U!"lH -

______
[.

-
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(J't;:;;, (rimu:,;is, 1r.:ihlfllist,u, TriSutar..zs, if'rn>
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COtW ) a pratica,d:a pdo d cnuncíado, hoje, tem feito
.________;----------------------------------------------------------~--

com

a adn>cctcia so fm com o c:;cúnio de nmitm que teimam t'm produzir má fama, rótulos e até
que supon1co:; \'1( da
de Prindpit>s B:hicos Ja própria sociedade e,
sol;nt·tud n, dt~ crnpo brccinwnw morn:L
( !Ut'

:utcdot:b il

::::em dmn~rito.;; a o utras p~;oti:>sôe s, a advocacia p ossibilita a
bi1se da "·gurança <lllC um;1 SíJC.icdadc den:: ter tam bém na admínistraçào dos conflitos.. O que é alias
um do" :T.mços tcazidos pda t:díçào do no\'o Código de Processo Ci'l:il em ngor desde o dia 18 2015
t·m seu" anígos 3" c 6" t!Ue dtscip linmn e d:lo cab(, do próprio den:r doi! advogados em buscar a
dos conflitos pela conciliação, media~:ito e coopemçio.

Por certo, o 11dvogado é o primt:Íro juiz dn causa c tem a
capnpd:1dc récn.ica de fazer bom uso dos f,nos c d:t prova, produzindo a materialização dos anseios da
:tücí~dadt', n:\o sendo por outro motiYo qtte a Consrimiçt1o Federal traz em seu artigo 133 como sendo
a úmca p ~üft.ss ào printda dcsním como essencial e indíspensth·el à justiça.
Logo, n atkocficia revela-se como ímprescíndivel
marmmenw para a busca da pa.z socia.l e de tornar possh·d a t'lliltet"ializaçiio do conceito de Justiça que é
dar a. ca.ch um. o que é seu. sendo inadmissín~l que o fensas il honra de tuna classe t:io importante no dia
a. di:l dn l.:'stado dcmocrâticu de direíto pers.ista, nlerccendt> que <lS puníçôes sejam aplicadas como
forma de demonstração de que o 1.1ircito deve ser rt·speit,1do.
Sllperad:t L'l l situação, é importante destacar desde já que os
a ros pnnc;1dos peln denunciado não t·stào inse rido:; dentre aqueles abrangidos pela imunidade
p arlnmetW\r prcvisr.a nn pr6pria Consrítuiçào Ft·ticraL {jllC assim pt-escre,·e:

"Art. 53. Os Deputados e Senadores são
invioláveis , c ivil e penalmente, por
qua isquer de suas opiniões , palavras e
voto s . "

:\ imunidndc material do parlamentar, gamntida pela
Con1:>ritu íçi(! t·N1cr:tl, represenm, conforme apnnta o ministro do Supe.rior T ribunal de J ustiça -STJ,
L ui~ Fel pe Salom.1o 1, "tml iJ;,.·tmntrmto t•iia! d,•..-tiJMdt; a ria/;i/i=;:<tr o exmiio iJtdtptrJtdente do ma,ulato
. Trata-se de uma prerwgati~-a. e nào de um privilégio , que busca resguardar as insciruíções

:\ lêrn
a im·iolabitidade dvil e penal por quaisquer
opiniôt ;, pabn':'ts e mtos prt:Yi::;ra rw art. 53 da Constituição federaL abl'e portas para a livre expressão

_____
t

STI

.••
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e em ,., •'1·H'ljUencta dt ~::n. para o d t:batt.: p(JHdco. nsando as,;.eg umr a própti, <kmocracia, como
ob::-cn·:t u :r r1JH-ro R b~:·n n Barroso:. do :upn:mo Tr ibunal h:tkral.

Contudo, de acordo com a jurisprudên cia do STJ sobre
o tem a , e-;s a pre rro gativa não é absoluta, já que n.ã.o abu nge lllll n ifes tações d esvi nculadas do
exercid o do mandato , mas apenus as que te-n hàtn conexão com o desemp enho da função
lcgis1a th-a, ou que cenham sido proferid.1s em ra zão de la . Co mo o caso ora den unciad o.
!'-:o LJu~· d tz rl':>p(·ico :v> ~cu .lk:\nce. a ununidadc m acecial do
toi ob1cro de <.h..:bmcs c l.Jm·:-;tion:lmento~. já (jUt> rem sido u: ada, muitas ve.Ze:", para
de abUSOS por :>CUS rit:uhre:>, <.j lll' ~(' '1\km de oft-11S<l:' pam fcrÍX :1. reputação OU a unagem

p:u·~.un~.:nrar ~c mpn:
COffie tÚ~1C(l[i J

de

adn~rt :1rio~.

O :trtÍ.!,>O 29. inci).o \ -H l , da CF estende aos \·ereadores a
imtJlÚdmJl· nurcriaf. no exerricio do mam·hlt•) e na circunscnçào do município. E m bora o dispositivo
niio Útt:;\ rm:nçào à rcsponsabilid:~de Ct\·il. de acor\1<:> com o mint:'tro Luis Felipe Salomão, a
im·ioln b il .d~td ~ c1mb ém se estende a e:::,;a es.fer:t.
Lll~lliJ, tJJJJJlrP' fi p11r/.t!fFI!fttr thtQ fi....!:ff/!Íit.g,t q narrar w .fàtgs
•mr.< i:l.·· 2 :.!J. ·Li::_if.ltiJ..· ot. ttM.r t. ·tn(MI.l. :l!iri~wt.fn p~.~:;;n:u .G_m:· rh'.•i,Itlrtfi:(,:~m mtmtlPJ~ttk I) atmdido 011 me.rmg um da,r.r1,
.f.tr( t.(iÍ VJ.'..t..i!;'l,!'ltf<~-ib··., t:,f.r""NIIfrt. <lir:t(, tt írt:rnú4rd1 piJdl/ .•w· dfii/I•Nf.r, r;;f mdhor dtm: l<'r t{fa.'tmfa.

. \ 1}enm: a tindo de: exernpllfteaçào, foi o que acontt.'Ceu no
julg.tnWt'F o do habea:; corpu;,; d e um depttntdo c!Hadual que, confo nnc con;;mva na denúncia, teria
o kndith a honm de ddcgatlo da Polícia Ci\ il de GoUs e ;\i mia proferido amea<;:as contra ele, em
c:ntr<TÍ :>t~ na tele\·i~;iQ Inca], rep rod uzida em :>ice rl<l inn:rnct. ~este CíEO c<ipedfico no STJ, a defesa
pediu o rranc:uncnto da :1çào pen:tL ''Est.a çoccc J!.JH:i liÍ .ctu erJdímeJJlO de que aio esti o

Iom do exucír;io aonual do mandato. ou
q ue fJ<i P ;(' ti.f.!d <lffl çstreltn relét.r iio com :t atkid:-t(jç vo!itico·l~crisl;J tb-:1 do p;ul:unentar'. aftrmou
o rdatl ,r. mínistro Nefi Cordeiro, pam 'lucm ;t~ ofens;t,. ·exrr.lpol:mun o contexto po líúco relacio nado
ao m :md~ tn do deputado . Sendo quê em decHoin ·uo;im m~. o l~<tb~:as corpus niio foi conhecido. '
íH.· ob.t•t f'll!hl.s pela imunidade as p al:u ·ms p rqkridas

,l,. imunidnde n.1n é e nem pnde st:r ab~ oluta. A Constituição
dar mnuuJaJc foi inteligente no senr.iJo de ('SrlmLJLlr o p;lrbmenrm: a :1 tuar com \"ccmencia, mas não
podt· ('Xlt :tpnla r. O exercício do m:mdnto popular niiü sern: para ;lcnbtrtar crimes contra a honra".

:t•J

P ü WH1CQ-.
mesmo sendo pacifico o entendimento
no sc.ncido de reconhec r a imunidaJ c: iudiciaJ {.)o~ ~\}Qru. por palanas, opiniões e
Yoro~ r r( feridos hn\·cnJo pcn:inencin co m n t~xacíci n dQ mandam. Co rl tudo, a fala do vereador em
sessão p len.í ria não guardou pertinência co m o mandato, exacerb;lndo a função e passa ndo a

juri~pru•.knc íal

----

-----------
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cmit·i r juízo de cu nho pesso aJ c difamatório. Razilo t)da (.]\líll o mcsrim n:1o pode ser beneficiado
peb ,; u j.:>~15tll imunidndc parh1mcnwr.

VER EADOR. l MUNIDADE PARLAMENTAR. EXERCiCIO
DO CARGO. EXCESSO. F<ESPONSABIUDADE CIVIL
CRIME CONTRA A HONRA. Não é do espírito da
Constitu ição Federal atribuir imunidade parlamentar ao
Vereador por todos os atos praticados, senão por aqueles
prdticados no estrito exercício- do mandado para o qual foi
elelto, bem como no que respeita estritamente aos limites
e interesse do município em que se dá a representação
parl amentar. Se o edil em sua manifestação extrapola
esse limíte. e tange matéria que desborda ao que se
coaduna com o exerdcio do mandato e seus
pronunciamen tos e votos, responderá pelo excesso
cometido. Agravo improvido. (Agravo de Instrumento Nil
70005468780, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça
do RS, Relator: Paulo António Kretzmann, Julgado em
13103/2003).
:\ ~:;u11, rem-se l[ll(·. se de um lado a imunidade parlamentar
em prt>st:' ao q~reador a proteção con:cirucional plll":l c1uc $C m anifeste no exerdcio do seu mi.srer sem
temor dt <tm• sofra pun.içJ\tl por seLts p<.· nsamcnto,;. t~d não quer signifi c ar licença para qu~ utilize a
tribuna par<l acbincalhar a honra alheia.

B) DA SUSP EIÇÃO D O DENL'NCIADO Q UANDO
DA VOTAÇÃO NA SESSÃO DE J ULGAMENTO:
Po i~ bcn1, a lém dc o fender a cb~sc ad m catícia da forma
com o íri ..I~mon · rrado acima. e imponnnre dcstn<::1r 'JUC o denunciado cncomr:n-a impedido de
panic:p:l ~ ~.: :J tê m esmo proferir seu \·ow n:l St' :'$~0 de julgllmenro do \ 'cread~~r , ·ilsom Pavão .

. \ .;uspciç:lo -do mes mo decorre pelo fato de que em
judicial na qual o denuncÍ;ldO fi~ur:t \·a como requere nte. e;te 11:n : come; seu d efensor e
procurn(or a pessoa de Ernes to Benedito ('.;úbik.

pWCí.' ":' O

Ou $cja. ;1yu ·k ~Jtlt:' c.túc rm dcn ncia nn face do vereador
t-:t!son .\n n.mio da Silva amou como :Kkog.lJt, d.u ora dcnunciadn. P que demon:-rra. l.jUC o mesmo não
e::;caria <!m cond ições de m:mifr.: ~tar seu WlCO n a.t1ud .1 oça•i:lo. em r:wio de rnl ligaçà() existente entre as
p :l!!C ::'.
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Prncc.;so
atuah p c.: ral'\te:

1l

cSil'

que ainda cncoorra-sc em tramite até os dias

(omarca J e .\ :~i:<. co nto mu.· có p ia em ai'l<:X(• .

C umprt.• ~ali e mar gue: n:1quel.1 reícdda sessão de julgamento,
em m n u1c·mo opormno foi \{UC:'.Út..ln;múo pdo Pn.:~idtme da C:imara, Vece:ldor Eduardo de Camargo
_-No ;H:< rca 1a exisr.!ncía de qunlcJuer .um do:> vereadores impeJtdos d e m:uufcstar seu voto. T odavía,
o dt:tl W1o.ad•' quedou-se inerte e ,·m o u pt$1:1 ca :;saçàn do \'Creadnr .t\ilson.
. \ <.u;-;pcíçào on<Juek momenro deYeria ter sido mo tivo de
;ugw .;l'l pelo próprio ,·crcacl()r, CJue agindo com probidaJc, momlidade e boa fé deveria ter
m;u1ifc:;ndo no semido de que em mzãn da c:..Jsrcncia dt: \'Ínculo entre ele e o sc:nhor E rnesto Benedito
Nóbilt• d o poderia prol.."cder ao ,·oro. sob pena de incm:rer em nulidade p rocessual e até mesmo como
forrn: d< J emonsrmçào de que n l'io wmuia moch·ado em beneficiar seu advogado.

É importante aind.1 regsalvar que o senhor E rnesto
Beoedirc :--:óbile (JUC apre:;emou denunci.1. concm Nil:;on. \m onio da Silnl, é o suplente do mesmo, ou
sej a, sern n beneficuirio direto <;om a CM~Hçào .
0; n \·ecclade seu \'Oto fa\·orávd a cnssaçào demo nstra uma
nímb troc:t de fa,·orcs de mn parn com o ourro, o que Ü$lwnbra n L'\Ü uma situação de quebra de
decoro prbmenr:u , iâ <.1uc ao \·ncar, pwcc<.k u de mo to incompatível com a dignidade, da Câmara
ou fal rar com o decoro na s ua con.duta pi1blica.

3- DOS PE DIDOS:
E...-/'f)J1'ti.!, é a presl-ntc para REQUERER:
a
tjttc seja recebida ~• pn:seme denúncia e nos termos
do d etnmin;t o nn.S", inci:so li, da D t·crcro Lei tl0 ::!0 1/ 67 seja na primeira St.:ssào levada a votação para
' luc g(:j.t. nsr:mrada Comissão Pruccss•tnre \·isn.ndo n npLmaçào de supo:>ta qu1.:bra de decoro parlamentar
em f.to.· d o ,; faros n;trrados nesta. den(mcin;
b)

'luc :1 pôs a votação de instauração da Comissão

pwc~: ~s a1 tc

que :;cja h~\·ad;:. a votaçiio o afasmmenro do ven ·ador denunciado para que este permaneça
:1 f::~::.t.tdn d.: :mas funções até decisão firull. uma vc:z lJllt: ;:t su:t manutenção no cargo poderá ensejar na
interfen~ nát da~ p roYas il serem obtidas bt•m como nu inMruçào proccssuru;

c)
que postcrio rmcnre seja co nstituída e designada
Comis,; i\., Pr 'cessante a ::-er cornposca por 5 (n·~·sj mernbros a st:rcm escolhidos por sorteio e
d~· tcn nada o inicir) úos tr:~b:ühos com a citnç:'iu do demtnct:ldo:

.----------------R•u•a•D•o•u•to•r•L•u•íz•P•íz•z·a.·~--6·9•S•-•C•e•ot•ro•- -A•S•S•lS•-•S•P•-•C--EP
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BREDA & ALMEIDA LIMA
Assessoria e Consultoria Juridica
(alUaS; t in"i$, (. rímirusis, Tr,ró.dfiisMs, '1ntiut4rfu.,~ tf'm;J.átnciária.s,
(.•msumerisrcs, <Siwcàrú:s, ·E..mpreuri.Jis e !1!fo6ifwri<rs.

tJ1.9,jae[tfe ft(meüfa Lima
O}f\1J..S<Pn" 209.14.5
d)
qul' sqa dcténninnda a citaç:lo do denunciando para
quen:ndt) apresente defesa bem como proceda ao :1n mpanhamcnto do processo ate decisão final, sob
penn dt· rcYelia e confissão~
e)
<}L:e ao tina!, seja JULGADA PROCEDENTE a
pre:-:enre denúncia reconhecendo a ocottt-ncia dn quebm de decoro paclamentar praricado pelo
dem.lf ci:·J ,J VaLnir Dioni.zio, culminando com ca~~açno de seu mandam de \-erendor, em razão dos
fatol'i JemuKinrl<>B.

O ·REQ U ER-S E também que seja oficiado a Secretaria
desta Ca.>.l d ~ Leis p :u:\ que promon a juntnd<l aos nuto..; de cópia (DVD) com a gravação na integra da
ses:>ào d<' rulga mento co mo forma de corroborar a:; ;lleg:v;ôcs aqui expostas.
g)
RE Q UER-SE, outrossim, que seja Oficiado a OAB
e a Comis~::io de Prerrogativas local para que informe acen::a de c\·entuais procedimcmos que focam
instaurados <~m razão dos faros. jumando-sc cópia.
P rotes.ta pela produçiio de todas as provas em dirclro
:tdnlitída •. em especial o depoimento pes ·oa1 do denunciante e denunciado, a oitiva de testemunhas, a
re:tlizns·ào d<: prova ::; periciais c a iuntnda de dem:ús dowmentos í.jUC se mostrem imprcscindiveis à
solução da lide

T ermos em <.JUC,
Po r ser dt· Dl.REITO.

P. e E. DEFERIMENTO.

"~"i' 13 "' noc,mbm de 1/J~

Rua Doutor Luiz Pizza. n° 698- Centro- ASSIS· SP- CEP 19.8 14-351
Fone/Fax (18) 3322-3762- Celular ( 18) 90092-8845

e--mail: bredalima@lq.com.br

Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo

'M ~

RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1001- CEP 19800-072- FONE/FAX: (18) 3302-4144
Site: www.assis.sp.leg.br - e-mail: cmass is@camaraassis.sp.gov.br

PARECER JURÍDICO

Sr. Presidente, Eduardo de Camargo Neto:

Trata-se de denuncia apresentada pelo senhor RAFAEL DE
ALMEIDA LIMA, sobre fato de Quebra de Decoro parlamentar nos termos
do art. 7° do Decreto lei 201/67, em desfavor do vereador VALMIR DIONIZIO.

O denunciante é eleitor nesta Comarca e a denuncia
descreve os fatos e indicam as provas do alegado na presente denuncia,
cumprindo assim as determinações do art. 5°, I do Decreto Lei 201/67.

Destarte, deve ser seguido o rito processual estabelecido na
legislação de regência para a espécie ou seja mais precisamente do Decreto
Lei 201/67, que trata das hipóteses de perda de mandato por Vereadores e
prefeitos.

\
É o parecer.

Assis, 26 de novembro de 2018.

1

ESTADO DE SÃO PAULO

Processo no 004/2018
Objetivo: denúncia, com pedido de instauração de procedimentos legais, em
razão de quebra de decoro parlamentar
Denunciante: Rafael de Almeida Lima
Denunciado: Vereador Valmir Dionízio

DECISÃO

Vistos, etc .. .
Trata-se de denúncia oferecida pelo advogado senhor Rafael
de Almeida Lima em face do Vereador Valmir Dionizio, tendo em vista a
prática, em tese, de qubra de decoro parlamentar.
A Assessoria Jurídica foi ouvida.
Em termos a denúncia.
Encaminhe-se ao Plenário para deliberação nos termos do Art.
5°,

11, do Decreto-Lei n° 201/67, incluindo-se,

COM URGÊNCIA, no

expediente para leitura e votação.
Pelo princípio da simetria, o quórum para recebimento da
Denúncia é o de maioria qualificada (2/3), sendo, portanto necessário, para o

\

recebimento desta a quantidade de 1O votos .
Assis, 26 de novembro de 2018.

EDUA~ÂMARGOí

Presidente da Câmara Munici

I de Assis

Rua José Bonifácio, n 2 1001- Assis/SP- CEP: 19800-072- Fone/Fax: (18) 3302-4144
www. assis.so.le~r.br

Câmara Municipal de Assis
Estado de São Paulo
RUA JOSÉ BONIFÁCIO, 1001 - CX.POSTAL 275- CEP 19800-072- FONE/FAX: (18) 3322.4144
Site: www.camaraassis.sp.gov.br - e-mail: cmassis@camaraassis.sp.gov.br

ANEXO

Atan°

51

I>(
FI.

D

0

----

PAUTA DA ORDEM DO DIA DA 41a SESSÃO ORDINÁRIA EM 26
DE NOVEMBRO DE 2018

(adiado o Parecer da CCJ- por 2 sessões)

PROJETO DE LEI No 164/2018- Ver. CELIO FRANCISCO DINIZ
Estabelece a obrigatoriedade do Município de Assis através da
Secretaria da Saúde a buscar e devolver em sua residência
todos os pacientes que encontram-se em tratamento médico de
câncer (oncologia), hemodiálise, transplantes e demais
doenças consideradas graves que estejam tratando-se em
outras cidades que não seja Assis/SP.
PROJETO LEI No 170/2018 - PODER EXECUTIVO
Revoga a Lei no 6.417 de 19 de dezembro de 2017, que
autoriza o Executivo a conceder o uso de uma área situada no
Centro de Desenvolvimento de Assis - CDA li para a
Empresa DIÓGENES NUNES DE ALMEIDA JUNIOR - e
dá outras providências;
PROJETO DE LEI N° 173/2018- Ver. ANDRÉ GONÇALVES GOMES
Dispõe sobre denominação da Quadra de Esportes da EMEIF
"Prof. João Leão de Carvalho" de Quadra de Esportes
"Terezinha Salgado";
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO No 12/2018- Vera ELIZETE MELLO
DA SILVA
Out_?rga o Título Honorífico de Cid~dão Assisense ao Senhor
JOAO GONÇALVES LIMA- JOAO BAIANO.
_

~

_b

'\.-r
Departamento Legislativo da Câmara Municipal de Assis, 22 de Novembro de 2018.
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FOLHA DE VOTAÇÃO NOMINAL

SESSA·o

DO DI/~;JJJ1 g

2

~:~

~ \11 <)'~
8~cn
p 7. ~ '

'M~o/3
~m õ'~ í. ~~
Q)

SIM

X

André Gonçalves Gomes

Luis Remo Contin
Nilson Antonio da Silva
Reinaldo Anacleto

Vinícius Guilherme Simili
TOTAL

90s VOTOS

1- -~~\h~C)
-

~J Pt-/y.::)
d~czo J "Pii)o

-

Cfhao Jor==u_o

2-

3
4

5-

(S

C)

5

4

,C><J

8<

<J) () ' O<J \ <.!.)
p {- ~

11~ ~'.em &
~k~r\-

SIM

NÃO

X
IX

SIM

NÃO

NÃO

"X

x·

X

'Y

.)(

"'/_

_X
y

~

><

/

/

-

)(

X

X IX

-12 12

....

X

~

13

'f'f
~o

X
IX

~~c

12.---.
- t-

\

13~

tO}-

I
/?A
~·

v

1° SECRETARIO
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Francisco de Assis da Silva
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