
 

 
 
 
 

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA 

PALÁCIO DO POVO JORGE GONÇALVES FIGUEIREDO 

GABINETE DA PRESIDÊNCIA 

Rua Vespasiano Ramos s/n, centro – CEP 65225-000. 

 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 

 

O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO BATISTA, vereador Francisco Furtado 

Penha (Cabeça), considerando a “NOTA À IMPRENSA” da Prefeitura Municipal de São João Batista 

firmada pela Procuradora Geral do Município, senhora Ghirlayne Ferreira Vitoriano, e pelo 

Subprocurador Municipal, senhor Paulo Guilherme Medeiros Alves, publicada no Blog do Jailson 

Mendes no dia 28/05/2020, vem a público, no que tange a sua responsabilidade enquanto gestor 

do Poder Legislativo, esclarecer o seguinte: 

 

SOBRE DENÚNCIA EM DESFAVOR DO PREFEITO MUNICIPAL: 

 

1. fora protocolado no dia 20/05/2020 na Secretaria Executiva da Câmara Municipal peça de 

DENÚNCIA em desfavor do prefeito municipal, senhor João Candido Dominici, por suposto 

cometimento de infração político-administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores, 

podendo ser sancionada com a cassação do mandato; 

 

2. cumpre esclarecer que o denunciante fora o eleitor GERALDO DOS SANTOS MENDONÇA que, 

consubstanciado em fato notório, assegura enfaticamente ser “de conhecimento de toda a 

população joanina o descaso e o total abando do prefeito municipal em relação aos seus munícipes, 

que se afastou da prefeitura municipal e se ausentou do município desde o início do mês de março 

do corrente ano”; 

 

3. vale também ressaltar que a DENÚNCIA apresentada em desfavor do prefeito municipal tivera 

fundamento em suposta violação a Lei Orgânica do Município e ao Decreto-Lei nº 201/67, a saber: 

 

a) o prefeito e o vice-prefeito, quando no exercício do cargo não poderão, sem licença da Câmara 

Municipal, ausentar-se do Município por período superior a quinze (15) dias, sob pena de perda do 

cargo ou de mandato (Lei Orgânica Municipal – art. 69, caput); 

 

b) São infrações político-administrativas dos Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara 

dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

................................................................................................................................... 

ausentar-se do Município, por tempo superior ao permitido em lei, ou afastar-se da Prefeitura, sem 

autorização da Câmara dos Vereadores; (Decreto-Lei nº 201/67 – art. 4º, inciso IX). 

 

4. determina o inciso II do art. 5º do Decreto-Lei nº 201/67 que “de posse da denúncia, o 

Presidente da Câmara, na primeira sessão, determinará sua leitura e consultará a Câmara sobre o seu 

recebimento”. Diante desse mandamento legal me incumbe responsabilidade, enquanto presidente 

da Mesa Diretora do Poder Legislativo Municipal, convocar, como de fato convoquei, os vereadores 

para se manifestarem CONTRA ou A FAVOR do recebimento da DENÚNCIA, portanto: 
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a) no dia 20/05/2020 (quarta-feira) fora realizada sessão ordinária presencial, oportunidade em que 

deveria ser lida em Plenário a DENÚNCIA, todavia, compareceram a sessão 5 vereadores, não 

havendo, então, quórum mínimo deliberativo (6 vereadores) para apreciação da DENÚNCIA; 

 

b) no dia 23/05/2020 (sábado) fora realizada sessão extraordinária presencial, oportunidade em 

que também deveria ser lida em Plenário a DENÚNCIA, entretanto, compareceram a sessão 5 

vereadores, não havendo, mais uma vez, quórum mínimo deliberativo (6 vereadores) para 

apreciação da DENÚNCIA; 

 

c) no dia 27/05/2020 (quarta-feira) fora realizada sessão ordinária presencial, oportunidade em que, 

finalmente, fora lida em Plenário a DENÚNCIA, já que compareceram a sessão os 11 vereadores; 

 

d) lida em Plenário 7 vereadores se manifestaram CONTRA o recebimento da DENÚNCIA; 3 

vereadores se manifestaram A FAVOR do recebimento da DENÚNCIA; e 1 vereador se ABSTEVE de 

manifestação; 

 

e) diante da decisão do soberano Plenário da Câmara Municipal a DENÚNCIA foi ARQUIVADA; 

 

5. destarte, foram rigorosamente cumpridos os princípios constitucionais de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. 

 

SOBRE TRAMITAÇÃO DE PROJETOS DE LEI NA CÂMARA MUNICIPAL: 

 

1. preliminarmente esclareço ao Excelentíssimo Prefeito Municipal, senhor João Candido Dominici, 

que também me enquadro no grupo de risco das pessoas que podem ser contaminadas pela COVID-

19, sem, contudo, me eximir, na condição de presidente da Câmara Municipal, da responsabilidade 

social de cumprir a recomendação de distanciamento social, tampouco descumprir os deveres 

inerentes ao cargo que ora exerço, “diferentemente”, portanto, das falácias que publicamente seus 

Procuradores propagam numa clara tentativa de denegrir minha imagem perante a opinião pública; 

 

2. respeitante aos combatidos projetos de lei que estão “nas chamadas gavetas da Câmara”, 

consoante enfatiza os Procuradores da Prefeitura Municipal de São João Batista, esclareço:  

 

a) projeto de lei complementar nº 01/2018 – institui o novo Código Tributário do Município – a 

proposição foi protocolada na Secretaria Executiva da Câmara Municipal no dia 12/12/2018 na 

gestão do então presidente vereador Assis Araújo que, após leitura em Plenário, prontamente 

encaminhou na forma regimental às Comissões para emitirem parecer no prazo regimental. Ocorre 

que a partir de 15/12/2018 os vereadores entraram em recesso legislativo até 15/02/2019. Reaberto 

os trabalhos legislativos em 2019 a Comissão de Justiça e Legislação passou a analisar o aspecto 

constitucional, legal, gramatical, lógico e regimental da proposição. Não obstante extrapolar o 

prazo regimental de 30 dias a referida Comissão finalmente emitiu parecer favorável à tramitação 

regular do novo Código Tributário do Município e devolveu os autos do processo à presidência da 

Mesa Diretora em 19/11/2019. No dia seguinte (20/11/2019) a matéria foi imediatamente 

encaminhada à Comissão de Finanças e Orçamento para emitir parecer sobre o mérito da proposta 

do novo Código Tributário do Município. Mais uma vez a análise da matéria foi relativamente 

prejudicada em face do recesso legislativo (15/12/2019 a 15/02/2020). Retomado os trabalhos 
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legislativos em 2020 os membros da Comissão de Finanças e Orçamento, além de outros 

vereadores, voltaram a analisar detidamente a proposta do novo Código Tributário do Município, 

quanto então passaram a questionar os valores dos tributos que serão devidos ao município, e, 

consequentemente, atribuídos aos cidadãos joaninos, inclusive, taxa de “Contribuição de Iluminação 

Pública – CIP”, esta, por sua vez, considerada a unanimidade dos vereadores, uma discussão de 

relevante interesse social. Vale ressaltar que o projeto em questão chegou a ser incluído na pauta 

para deliberação, porém, de forma consensual, foi retirado de votação. Soma-se a tantas outras 

dificuldades de discussão da matéria a declaração de transmissão comunitária da COVID-19, fato 

que, obviamente, mais recentemente foi determinante para decretar a suspensão dos trabalhos no 

âmbito da Câmara Municipal de São João Batista. Apesar desses entraves foi comunicado a todos os 

vereadores na última sessão que a matéria será deliberada na sessão marcada para o dia 19/06/2020 

(quarta-feira), independentemente de parecer ou não da Comissão de Finanças e Orçamento, 

conforme assegurado pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa. Portanto, em nome dos meus 

ilustres Pares, repudio veementemente “tal desídia” atribuída ao Legislativo pelos Procuradores do 

Município e acresço, a título de mero esclarecimento, que não há permissão legal para “renúncia de 

receita” decorrente de “projeto de lei” em fase de discussão na Câmara Municipal, porquanto o 

município de São João Batista permanece arrecadando seus impostos com fundamento de direito no 

Código Tributário vigente; 

 

b) projeto de lei nº 18/2019 – dispõe sobre a mediação e autocomposição de conflitos no âmbito da 

Administração Pública Municipal – matéria encaminhada à Comissão de Justiça e Legislação em 

24/10/2019. Permanece em análise da Comissão, uma vez que houve discordância acerca do critério 

de escolha dos mediadores pelo Poder Executivo. Não obstante, foi comunicado a todos os 

vereadores na última sessão que a matéria será deliberada na sessão marcada para o dia 19/06/2020 

(quarta-feira), independentemente de parecer ou não da referida Comissão, conforme assegurado 

pelo Regimento Interno desta Casa Legislativa. 

      

QUANTO AS MEDIDAS ADOTADAS PELA PREFEITURA NO PERÍODO DA PAMDEMIA: 

  

 1. declaram os Procuradores do Município que “todas as medidas administrativas adotadas nesse 

período de pandemia estão sendo informadas para a Câmara Municipal através de ofícios”; 

 

a) corroboro que as informações das medidas contra o coronavírus adotadas pelo Executivo foram, 

de fato, enviadas pelos Procuradores do Município à Câmara Municipal por meio do Ofício nº 

09/2020 de 20/05/2020, todavia, protocolado na mesma data na Secretaria Executiva, contendo 

em anexo os Decretos nº 02/2020 (19/03/2020); 03/2020 (21/03/2020); 04/2020 (24/03/2020); 

05/2020 (03/04/2020); 06/2020 (14/04/2020); 07/2020 (30/04/2020); 08/2020 (30/04/2020); e 

09/2020 (13/05/2020), além do Plano Municipal de Contingência para Covid-19; 

 

b) confirmo também o recebimento do Ofício nº 18/2020 de 22/05/2020 da Secretaria de Saúde 

informando as medidas adotadas para combate do coroavírus neste Município; 

 

c) do mesmo modo ratifico o recebimento do Ofício nº 18/2020 de 22/05/2020 da Secretaria de 

Educação encaminhando relatório sobre a distribuição de kits de alimentação às famílias dos alunos 

de rede municipal de ensino que se encontram em situação de vulnerabilidade em consequência dos 

efeitos da COVID-19. 
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  2. por fim, sustentam os Procuradores do Município, que o gestor municipal “sempre conduziu e 

participou presencialmente de todas as reuniões e tomadas de decisões direcionadas a combater a 

propagação do coronavírus” (destaquei). 

 

3. diante da contundente afirmação dos Procuradores do Município, com o merecido respeito ao 

direito da liberdade de expressão, devo admitir, como de fato admito, que o povo joanino sofre 

graves consequências decorrentes da pandemia do coronavírus, mas, jamais será contaminado pela 

cegueira politica a ponto de acreditar que o prefeito João Dominici, “sempre conduziu e participou 

presencialmente de todas as reuniões e tomadas de decisões direcionadas a combater a propagação 

do coronavírus” na circunscrição deste município de São João Batista, tanto que sofrera DENÚNCIA 

em seu desfavor por ausenta-se do município por período superior a quinze (15) dias sem a devida 

autorização da Câmara Municipal.  

 

  

Respeitosamente, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


