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ATA N.2  03/2019, da Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes 
Gestal, no 32  Exercício da' 132  Legislatura, realizada no dia 13 de fevereiro de 2019. 

Aos treze dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezenove (13/02/2019), 

realizou-se a Segunda Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes Gestal, 
no 32  Exercício da 132  Legislatura, no local de costume, sito a Rua Natale Pazin, n2  
575, centro, nesta cidade, sob a presidência do vereador Sidnilson dos Reis Donizete 

Cardoso, secretariado pelo primeiro secretário vereador Sebastião Venceslau da 

Silveira e pelo segundo secretário Jerry Gustavo de Souza Lemes, precisamente às 

18:00 horas, observadas as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso 

Senhor, foi iniciada a sessão, solicitando ao segundo secretário que procedesse a 

chamada dos senhores vereadores, constatando a ausência do vereador Francisco 

Braz Bernardo. Havendo número regimental declarou aberta a sessão. Dando 

continuidade, informou o senhor presidente que tendo em vista que chegou até esta 
Casa Legislativa, sob protocolo n2  22, no livro 2, em data de 11 de fevereiro de 2019, 

Denúncia por Infrações Político-Administrativas em face do Prefeito Municipal 

Natanael Borges dos Santos. Solicitou ao secretário para promover a leitura da 

referida Denúncia, representada pelo senhor José Aparecido dos Santos, em face do 

Excelentíssimo Prefeito Municipal Natanael Borges dos Santos. Após a leitura 

informou o senhor presidente que cópias da Denúncia já foram disponibilizadas aos 

senhores vereadores e vereadoras, e continua a disposição dos nobres Edis na 

Secretaria da Câmara. Informou ainda, que conforme previsto no Regimento Interno 

da Câmara Municipal, momento em que fez a leitura do Artigo 206, e seu parágrafo 

único, informou aos nobres vereadores e vereadoras, que em caso de recebimento 

da denúncia ora em análise, o tramite do processo seguiria as disposições previstas 
no Artigo 52  e demais disposições do Decreto-Lei n2  201 de 27 de fevereiro de 1967, 
que "Dispõe sobre a responsabilidade dos Prefeitos e Vereadores, e dá outras 
providências", conforme dispõe nosso Regimento Interno. Posto isso, passou para a 
deliberação quanto o Recebimento ou Não da Denúncia pela Casa Legislativa. Em 

discussão a Denúncia por Infrações Político-administrativas formulada contra o 
Prefeito Municipal. A vereadora lonice disse acreditar que a denúncia tem que ser 

acatada, porque o Senhor Prefeito esteve na Câmara Municipal em Audiência Pública 

e ele mesmo colocou em "xeque" os dados da prefeitura. Disse que o Prefeito 

questionou os Vereadores, citando a fala do Prefeito que disse "vocês acreditam 

nesses dados?", e concluiu que então os vereadores têm que investigar. Em sua 

manifestação, o Vereador Ricardo disse que a Câmara é tachada de que não faz nada, 

que os vereadores não ligam para o que está acontecendo no município, e que está 

aqui para defender todos os cidadãos desse município. Concluiu que votaria para 

investigar. O Vereador Sebastião manifestou-se pela investigação, e que, se estiver 

tudo certo, maravilha, se estiver errado vamos corrigir e tomar as providências. Por 

seu turno, o Vereador Jerry agradeceu todos os presentes, disse que chegou essa 

denúncia e é obrigação do vereador investigar e fiscalizar o Executivo, para ver se 
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tem algo errado. Disse que quando o prefeito vai mal, a população é quem sofre. 

Disse que Câmaras do passado não investigaram, mas essa tem potencial para isso, e 

os Vereadores tem que fazer o que é certo, que a denúncia foi bem fundamentada. 

Por seu turno, o Vereador Presidente Sidnilson, disse que se forem constatadas as 

denúncias, é a hora desta Casa de Leis fazer história, se isso realmente for verdade 

vamos dar o "ponta pé inicial", porque a prática de corrupção está acontecendo no 

município a alguns anos. Disse que o município recebe muitos milhões, e tem que ter 

educação, saúde, lazer, etc, de qualidade. Concluiu que a investigação é obrigação, e 

será punido que tiver que ser punido. Em votação, foi aprovado por unanimidade de 

votos dos presentes. Declarando o senhor presidente aprovado por unanimidade de 

votos dos presentes o Recebimento da Denúncia por Infrações Político-
Administrativas formulada contra o Prefeito Municipal. Em seguinte, tendo em vista a 
necessidade do sorteio dos Vereadores para comporem a criação da Comissão 

Processante, o Senhor Presidente suspendeu por um breve período a sessão. 

Reiniciada a sessão, informou o senhor presidente que tendo em vista a Aprovação 
quanto o Recebimento da Denúncia, e, conforme previsto no Artigo 52, inciso 2 do 
Decreto-Lei 201/67, passaria para a constituição da Comissão Processante, que 

constituir-se-ia com 3 (três) vereadores, que seriam sorteados entre os 

desimpedidos, os quais elegeriam, desde logo, o seu Presidente, Relator e Membro. 

Explicou o Processo de sorteio, que ocorreria da seguinte forma: Sobre a mesa fora 

colocado uma caixa, onde fora depositado o nome de todos os vereadores. O 

primeiro e o segundo secretário, fizeram a conferência dos nomes dos senhores 

vereadores, um a um, que depositaram as cédulas na caixa colocada na mesa 

principal. O Presidente disse que se mais algum vereador quiser acompanhar a 

conferência dos nomes depositados na caixa, poderiam ficar a vontade e acompanhar 

conjuntamente. O Presidente explicou que dando início ao sorteio, o segundo 
secretário retiraria um papel da caixa, e leria em voz alta o nome do sorteado para 

compor a Comissão Processante, o vereador sorteado deveria manifestar-se 
expressamente, no mesmo instante, se aceitaria participar da Comissão Processante 

ou não. Assim, continuaria até completar os 3 (três), vereadores que integrariam a 
Comissão. Iniciou-se o sorteio. O Primeiro sorteado Vereador Sebastião Venceslau da 

Silveira, declinou. O Segundo Vereador sorteado foi o Vereador Marcio dos Santos 

Reis, que manifestou aceitar fazer parte da Comissão; o terceiro nome sorteado foi 

do Vereador Francisco, que por ausente, tornou-se prejudicado a sua aceitação; o 

quarto sorteado foi o Vereador Fidelcino, que manifestou declinar. Dando 

continuidade fora sorteado o quinto Vereador Jerry Gustavo de Souza Lemes, que 

manifestou aceitar integralizar a comissão; e, por fim, o sexto sorteado a Vereadora 

Danúbia Luzia de Faria, manifestou aceitar fazer parte da Comissão Processante, 

encerrando assim o sorteio. Em seguida, pela transparência do processo do sorteio, o 

Presidente mostrou a todos os presentes, retirando da caixa os nomes dos 

vereadores que não haviam sido sorteados. Brevemente, os três vereadores 
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sorteados, no Plenário, se reuniram e escolheram entre eles suas funções na 

Comissão. Ato contínuo, informou o senhor presidente aos senhores vereadores e a 

população presente, que a Comissão Processante fora formada pelos seguintes 

vereadores: Márcio dos Santos Reis — Presidente; Jerry Gustavo de Souza Lemes — 

Relator; e, Danúbia Luzia de Faria — Membro. Por fim informou aos senhores 

vereadores, vereadoras e a população presente, que daria andamento nos tramites 

processuais legais para investigação e constatação, se existem ou não, as falhas 

apontadas na Denúncia, explicando para todos os presentes, os próximos passos da 

investigação e informou o prazo para conclusão ser de 90 (noventa) dias. 

Nada mais havendo na pauta da presente sessão, agradeceu a Deus pelo bom 

andamento dos trabalhos. Declarando encerrada a p /sente sessão. 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Presidente 4.0caat, 
4#0 

é> • Sebastião Venceslau da Silveira — 1° Secretário 	ale 
Jerry Gustavo de Souza Lemes — 2° secretário 
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