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ATA N.2  009/2019, da Terceira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de 

Pontes Gestal, no 19  Exercício da 139  Legislatura, realizada no dia 03 de maio 

de 2019. 
Aos três dias do mês de maio do ano de dois mil e dezenove (03/05/2019), 

realizou-se a terceira Sessão Extraordinária da Câmara Municipal de Pontes 

Gestal, no 39 Exercício  da 132  Legislatura, no local de costume, sito a Rua 

Natale Pazin n9  575, centro, nesta Cidade, sob a presidência do vereador 

Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso, precisamente às 18:00 horas, observadas 

as normas regimentais e pedindo a proteção de Deus Nosso Senhor, foi iniciada 

a sessão. Em seguida a primeira secretária efetuou a chamada dos senhores 
vereadores, constatando a presença de todos. Havendo número regimental 
declara aberta a presente sessão. A princípio o Senhor Presidente esclareceu 
com detalhe ao Plenário e a população presente, que a presente sessão foi 

marcada a pedido da Comissão Processante n2  01/2019, que tratou de 

apuração de póssível irregularidades, praticada pelo Senhor Prefeito Municipal 

Natanael Borges dos Santos, a frente da municipalidade, mediante denúncia 
apresentada pelo cidadão José Aparecido dos Santos. Esclareceu então, que a 

presente sessão teria a finalidade de julgar o Parecer Final da mencionada 
Comissão de Investigação. Informou também, que dos 7 (sete) itens constante 
da denúncia, a comissão concluiu pela procedência de 6 (seis) itens com a 
consequente Cassação do senhor prefeito, e 1 (um) item pela absolvição do 

alcaide. Dando sequência a sessão, registrou a presença do Advogado 

constituído pelo prefeito denunciado, Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, e a 

ausência do investigado Natanael Borges dos Santos. Ato contínuo o Senhor 
Presidente indagou ao demais vereadores, bem como, o Dr. Jerônimo Figueira 
da Costa Filho, sobre quais as peças que pretendiam que fossem lidas, visto 
que o processo até o presente possui nada mais nada menos que 6.002 (seis 
mil e duas) páginas. Tantos os senhores vereadores, quanto o Dr. Defensor, 
afirmaram a desnecessidade de leitura de qualquer peça do processo, ficando 

convencionado que seria lido apenas o Relatório Final da Comissão 

Processante; Assim sendo, passou a leitura da denúncia pelo 2° Secretário 

Vereador Jerry Gustavo de Souza Lemos. Destacando que o "item 1" da 
Denúncia que tratava da Compra de Sorvetes; "item 2" sobre a Ambulância 
Adaptada; "item 3" Conserto do veiculo Ônibus Scania MPolo- Placa DVT 5287; 
"item 4" Conserto da Retro-escavadeira JCV - Ano 2013. "item 5" Conserto do 
Veiculo Fiat Ducato - ano 2012, Placa DJM 7518; "item 6", Irregularidade na 
contratação da Empresa Thais Rodrigues-ME e "item 7", Anulações de 

Empenhos. Ressaltando que exceto ao item 2, que o Parecer Final da Comissão „,,!) 
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Processante, foi pelo arquivamento da denúncia, os demais itens, ou sejam 

"1,3,4,5,6 e 7", teve o Parecer Final pela Procedência da Denúncia e 

consequentemente pela Cassação do denunciado Prefeito Natanael Borges dos 

Santos. Ato contínuo, a vereadora Danúbia Luzia de Faria, que aliás foi membro 

da Comissão Processante, manifestou, primeiramente, pedindo desculpas pelo 
nervosismo. Relatou que isso nunca aconteceu nessa cidade, e que isso serve 

para os próximos se conscientizarem de que ser prefeito hoje não é 

brincadeira, não é como era antigamente. Como membro da comissão 
processante disse que esteve a todo momento a par de tudo, que leu as 
centenas de páginas, e que foi atrás de coisas que não era de seu 
conhecimento, que foi difícil. Disse que fica triste em saber que seu voto pode 
cassar o prefeito que a população escolheu, acreditando que seria o melhor 
para todos. Concluiu que não pode admitir tamanho descaso com o município, 

e não pode aceitar que isso continue acontecendo, adiantando que seu voto 

seria a favor do relator. Seguidamente, o Presidente passou a palavra a 

Vereadora lonice Aparecida Romualdo da Silva, que primeiramente, agradeceu 

a presença de todos. Disse que veio para julgar crime de responsabilidade. Que 

meditando, pensa que talvez não teria que passar pelo que iria passar hoje. 
Ponderou que. os crimes de responsabilidade não são só contra o prefeito, que 
a responsabilidade é de todos. Citou diversos exemplos, como, quando 

vereador pega dinheiro para votar em projeto; quando funcionário bate o 

ponto e vai fazer coisas pessoais; quando presta concurso para um cargo e 
recebe por outro cargo, entre outros exemplos. Concluiu que tentaria ao 
menos dar um pouco de dignidade a Prefeitura. Em seguida o Presidente 

passou a palavra ao Vereador Jerry Gustavo de Souza Lemes, que 
primeiramente ponderou que resolveu fazer uso da palavra por achar 
necessário. Mostrou aos presentes o processo, citando que tem seis mil 

páginas. Em seguida relatou.  que participar da Comissão Processante foi 

cansativo e que houve perseguição. Citou que sabe separar as coisas, que 
quando uma pessoa é corrompida, não importa quem for, tem que se fazer o 

que é certo. Informou que saiu conversa que teria se vendido, mas que não liga 

para dinheiro, que prefere o conhecimento, que não tenho vaidade, é honesto, 
e gosta das coisas certas, do justo. Que o prefeito pagou RS 3,20 (três reais e 

vinte Centavos) em um sorvete que não vale R$ 0,50 (cinquenta centavos), que 

deveria ter cancelado; que gastou mais de R$ 1.200.000,00 (um milhão e 

duzentos mil reais) com um fornecedor de mecânica e os veículos estão ai tudo 
quebrado. Concluiu admirar a Câmara por ter recebido a denúncia por I. 

unanimidade e que a justiça chega. Por fim, o Vereador Sidnilson dos Reis/(/ 
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Donizete Cardoso, no uso da palavra, disse que no período de 2018 e começo 

de 2019, foi gasto com mecânica R$ 1.190.616,90 (um milhão, cento e noventa 

mil, seiscentos e dezesseis reais e noventa centavos). Que Pontes Gestal é uma 

cidade pequena e buscou fazer uma comparação com cidades da região, e com 

cidades pequenas como Pontes Gestal. Citou a cidade de Lourdes, que em 

2017, gastou cerca de R$ 305.000,00 (trezentos e cinco mil reais), e em 2018, 
gastou cerca de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), citando que 

lourdes é uma cidade do tamanho de Pontes Gestal. Disse que a cidade de 

Paulo de Faria., muito maior que Pontes Gestal, gastou cerca de R$ 736.000,00 

(setecentos e trinta e seis mil reais); que a cidade de Parisi gastou cerca de R$ 
421.000,00 (quatrocentos e vinte e um mil reais); e que a Votuporanga, muitas 

vezes maior que Pontes Gestal, gastou R$ 1.600.000,00 (um milhão e 
seiscentos mil reais) com mecânica, citando que Pontes Gestal gastou com 
mecânica R$ 1.190.616,90 (um milhão, cento e noventa mil, seiscentos e 

dezesseis reais e noventa centavos). Citou que foi dito que a Tesouraria teria 

falado para não empenhar notas em dezembro, e que o testemunho foi 

mentiroso, que sequer nunca falou com o Senhor Rogerio Bezerra sobre esses 

assuntos. Quando ao depoimento do Senhor Joel disse que não é a tesouraria 

que sabe se tem dotação orçamentaria, quem sabe isso é a contabilidade. 
Disse que no mês de dezembro houve vários empenhos de mecânica, 
contrariando o que o Senhor Joel depôs. Citou que fora questionado por dar 

prazos para a defesa, mas que tinha que dar oportunidade para Defesa, e para 

ter certeza sobre os fatos. Citou relatos das testemunhas citando que nau 
foram feitos os serviços constantes das notas. Concluindo que isso é crime, e 

que tem verbas da educação e saúde, que não foram respeitadas. Ato contínuo 

foi concedido a palavra ao Dr. Jerônimo Figueira da Costa Filho, defensor 
devidamente constituído do Senhor Prefeito Municipal investigado Natanael 
Borges dos Santos, que resumidamente, primeiramente, agradeceu a 

presidência da casa, aos membros da comissão processante e aos servidores do 

legislativo, pelo respeito e cortesia com que sempre mantiveram com o 

mesmo, citando o relacionamento respeitoso, em que cada um entendeu a suá 

posição que estava exercendo no âmbito da comissão processante. Disse fazei 
ponderações em relação aos aspectos técnicos processuais, que estão inseridos 

nos autos da -comissão processante, informando que não cabe fazer julgamento 
politico-administrativo do prefeito municipal, mas sim, simplesmente se ater ao 
que está constante nas milhares de páginas dentro do processo. Relatou que a 
denúncia feita apresentado por um cidadão legitimamente constituído nos 
autos, momento em que citou as denúncias realizados contra o Prefeito. 
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Questionou que entende que a matéria não caracterizaria motivo de realização 

de sessão extraordinária para abertura do procedimento, que não era matéria 

de urgência. Citou que durante o depoimento prestado junto a comissão pelas 

testemunhas, após o encerramento dos depoimentos, no intuito de garantir o 

devido processo legal e o contraditório e ampla defesa, solicitou a possibilidade 

de acareação de testemunhas, para que fatos não ficassem exclusivamente no 

âmbito da unil'ateralidade, e com essas acareações seriam esclarecidos fatos 

apontados durante a denúncia, que não ficou claro com os depoimentos, que 

foi indeferido pela Comissão. Citou ainda que entende que com os 

depoimentos colhidos, e com os documentos juntados, não vislumbra-se 

qualquer ato de oficio do prefeito que acarreta responsabilidade ou infração 

politico-administrativa prevista no artigo 49 do decreto 201/67. Que não ficou 

esclarecido de forma clara as responsabilidades funcionais dos servidores e do 

próprio prefeito. Ao final, concluiu que entende que não ficou claramente 

tipificada as infrações politico-administrativas previstas no artigo 42  do 

Decreto-Lei 201/67, requerendo ao final, pela Defesa, seja declarada a nulidade 

de todos os atos praticados pela comissão, após o recebimento da denúncia. 

Após as manifestações dos senhores vereadores e da defesa via advogado 

constituído, passou as votações individualizadas dos itens da denúncia, que ao 

final foi aprovado por unanimidade de votos dos senhores vereadores o 

Relatório da Comissão Processante n° 01/2019, tendo assim o seguinte 

resultado final: "item 1" da Denúncia que tratava para Compra de Sorvetes: 

condenação do Denunciado Prefeito Natanael Borges dos Santos, que cometeu 

a infração político-administrativas, prevista no item VII e VIII, do art. 42, do 

Decreto-Lei n2  201, de 27 de fevereiro de 1967; "item 2" sobre a Ambulância 

Adaptada: denúncia arquivada por não constar nos autos fatos concretos da 

infração narrada na inicial da denúncia; "item 3
11, Conserto do veículo Ônibus 

Scania MPolo- Placa DVT 5287: condenação do Denunciado Prefeito Natanael 

Borges dos Santos, que cometeu a infração político-administrativas, prevista 

no item VI, VII e VIII, do art. 49, do Decreto-Lei n2  201, de 27 de fevereiro de 

1967; "item 4" Conserto da Retro-escavadeira JCV - Ano 2013: condenação do 

Denunciado Prefeito Natanael Borges dos Santos, que cometeu a infração 

político-administrativas, prevista nos itens vi, VII e VIII, do art. 49, do Decreto- 

Lei n2  201, de 27 de fevereiro de 1967; "item 5" Conserto do Veículo Fiat 

Ducato - ano 2012, Placa DJM 7518: condenação do Denunciado Prefeito 

Natanael Borges dos Santos, que cometeu a infração politico-administrativas, 

prevista nos itens VII e viu, do art. 42, do Decreto-Lei ri° 201, de 27 de fevereiro 

de 1967; "item 6", Irregularidade na contratação da Empresa Thais Rodrigues- 
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Sidnilson dos R. D. Cardoso 
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ME: condenação do Denunciado Prefeito Natanael Borges dos Santos, que 

cometeu a infração político-administrativas, prevista no item VI, VII e VIII, do 

art. 42, do Decreto-Lei n2  201, de 27 de fevereiro de 1967 e "item 7", Anulações 

de Empenhos: condenação do Denunciado Prefeito Natanael Borges dos 

Santos, que cometeu a infração político-administrativas, prevista no item VIII, 

do art. 42, do Decreto-Lei n2  201, de 27 de fevereiro de 1967. Concluída a 

votação e consequente julgamento da Denúncia apresentada pelo Cidadão José 

Aparecido dos Santos, que dos 7 (sete) itens apresentados, apenas o "item 2", 
foi arquivado por falta de prova, enquanto que 6 (seis) deles, a Comissão 

Processante emitiu Parecer Final pela procedência da denúncia, o que foi 
ratificada neste julgamento a sua procedência, assim declaro cassado o 

mandato do Prefeito Natanael Borges dos Santos, informando que 
imediatamente seria expedido o competente Decreto Legislativo de Cassação 

do Mandato do Prefeito Municipal de Pontes Gestal. Senhor Natanael Borges 
dos Santos. Suspendendo a sessão para confecção do mencionado decreto. 
Reaberto os trabalhos, foi lido o Decreto Legislativo n2  001, de 03/05/2019, 
que " dispõe sobre Cassação do Mandato do Prefeito Municipal de Pontes 

Gestal, Senhor Natanael Borges dos Santos, e dá outras providências". 

Esclareceu o Senhor Presidente, que tão logo fosse dado ciência ao então 
Prefeito Natanael Borges dos Santos, seria dado posse ao vice-prefeito 

Esmeraldo Cristiano Carolino. Lembrou a todos que o áudio desta sessão, 
estará a disposição de todos no site oficial da Câmara Municipal, à partir do 
primeiro dia útil desta. Nada mais havendo na presente sessão, agradeceu a 

Deus pelo bom andamento dos trabalhos declarando encerrada a presente 
sessão. 
Sidnilson dos Reis Donizete Cardoso — Pre 
Danúbia Luzia de Faria —12 Secretário 
Jerry Gustavo de Souza Lemes— 22  
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