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COMISSÃO PNOCESSANTE

Denunciado: ExcelentíssimoSenhorPrefeitoMunicipal
Dr. NelsonL:uiz Aranjues Montoro

TERMO DE DEPOIMENTO DO DENUNCIADO

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoTto, às

dezesseis, horas e dez minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipal,
localizada no andar térreo do prédio sito a Praça São João ne 1.61., nesta cidade

de Monte Aprazível, Estado de São Paülo,r,,,,ofldê se achavam presentes os

participantes abaixo assinados, conÍorme intimação feita pelo Sr. Presidente,

Vereador ]ean Winícios Vieira, a Comiqsão Proiessante se reuniu em trabalhos

ordinários pará' a oitiva do depoimento pessoal do Denunciado,
gxéóbntíssimo Senhor Prefeito Municipal Dr. Nelson Ltiz Aranjues Montoro,

que identificando-se, informou inicialmente ser natural de Monte Aprazível,

nascido aos 14 de agosto de 1951, filho de Miguel Arangues Sanches e Maria

Moítoror,Veiga Arangues, casado, portador dà Cédula de Identidade -'RG ne

509766L-8 SSP-SP, e inscrito no CPF/MF sob na $9.510.697-49, médico,

residente e domiciliado Rua Monteiro Lobato, 579, bairro Centro, Monte

Aprazível-SP. Ademais, participaram da reunião o Dr. Marcos César Minuci
de Sousa, OAB/SP ne 129.397, e o Dr. Valter Paulon ]únior, OAB/SP '1.33.670,

Advogados d.o Denunciado. A seguir, uma vez cientificado do propósito da

Comissão Processante, passou a responder,:as perguntas do Presidente da

Comissão nos segqintes termos:

"1,,, q.ráàdo o Senhor foi perguntado sobre a condenação em segunda

initância do Sr.rNelson Avelar númá, entrevista à rádio no dia 09 de

outubro, o Sr. afirmou que o problema não era seu, mas da ]ustiça.
Mesmo sabendo desde aquela época que o contratado tinha Processos
em andamento, por que insistiu na contratação? Porque ele era uma

pessoa que o Advogado Dr. César checou, era Pessoa de Monte

Aprazivel que tinha maior acesso ao servidor e não tinha condenação e

foi então admitido que estava no primeiro ano de mandato e precisava

de pessoa com experiência administrativa e era a

anos de experiênciAem atender os funcionários.

mais de 20
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2. O Senhor recebeu um ofício bastante detalhado do Vereador Ailto
Faria, através da Câmara Municipaf no dra 23 de outubro, alertando de
que a contratação era irregular e um ato de improbidade. Que
providência o Senhor tomou a respeito desse ofício? Consultei o Jurídico,
e a parte eleitoral dele estava ok e ele estava em julgamento mas não
estava condenado, segúído o ]urídico.

3. Por que, mesmo depois de avisado,emrdúas reuniões pelo Vereador Dr.
Paiola e pelo Assessorllegislativo, Dr. André Faria, sobre o risco de
Íazet a contratação do Sr. Nêlson Avellaç o Senhor, ainda assim, assinou
a portaria de nomeação? Porque precisava naquele momento de alguém
me ajudar a trabalhar,junto aos funcionários1 sempre na legalidade e
tratando com transparência, mas precisava de um indivíduo para
atender não só funcionários e os cidadãos que buscavam a prefeitura. E
quem checa essa sifuação de regularidade é o Departamento Pessoal e

"'. não fui comunicado por este departamento de alguma inÍormação que
pudesse impedir a contratação. , ,

4. E de conhecimento de muitos que, quando o Senhor consultou o
' ,:,: Prornotor de |ustiça aposentado. Dr, Antonio Baldin, sobre a

regularidade da contrataÇão de Nelson Avellar e ele também the
inÍormou que era inviável, por que o Senhor insistiu em nomeá-lo como
Assessor? Ele disse pra mim que deveria consultar o meu jurídico pra
verificar a situação. Ele não disse qüe era inviável, mas que era
importante ouvir os integrantes da Administração.

5. O Senhor considera tazoável e moral rcontratar uma pessoa condenada

,, ,'em fiaude em licitação e improbidade administrativa para Íazer parte
'"',',,,,,,do 

§overno de Monte Aprazível, sendo qúe hoje temos o exemplo da
Lava |áto combatendo a corrupção no Poder, Público? Orientado pelo
seu Advogado, Dr. Valter Paulon ]únior, a permanecer em silêncio.

Sem mais questões pelo Presidente da Comissão Processante, a palavra foi
passada aos Advogados do Denunciado para formular as questões que
entenderem pertinentes :

A.Dr. Montoro, quando existe indicação do Prefeito para nomeação de
cargo comissionado há na prefeitura algum orgáo incumbido de verificar
a situação legal do indicado, se esta pessoa pode ou não ser contratada?

tem o Departamento Pessoal ose f.az um checklist de_/ +.
I A.V

-/Y

A\



0ú0t=,t>
cÂuinRA MUNtctpAL DE MoNTE ApnnzÍüel

Praça São Joã0, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: l17l 327 5-17 35 I 327 5-27 11

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51,848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

documentos para a contratação de qualquer funcionário, com todos os
documentos necessários para a admissão.

B. Estes documentos do checklist são os documentos que a Lei estabelece?
A Lei municipal estabelece para quaisquer funcionários, e os cargos de
comissão inclusive.

C.A contratação do Sr: Nélson Avéllar teve motivação política ligada a

indicações partidárias ou foi em razão da experiência profissional dele?
O Nelson Avellar participou da Administração e no momento não havia
ninguém em Monte Aprazível .com essa experiência na área
administrativa. Partidária não, porque na prefeitura temos membros de
todos os partidos.

D.Em algum momento da contratação do Nelson Avellar o setor
responsável pela documentação apresentada por ele informou sobre

,, alguma irregularidade que o impedisse de ser nomead.o? Não. O
,, ,ir'Départamênto não apontou nenhuma irregularidade.

E. Quando foi anunciada a contratação dó Sr. Nelson Avellar, houve toda
,, ltutâ Britaiia por parte de algumas pessoas. Até mesmo um ofício de um
... U"tUuOor ô Sr. recebeu, apontando que o Sr. Nelson Avellar não deveria

sei contratado. Que providências o Sr, tomou visando saber se poderia
ou não ser contratado o Sr. Nelson Avellar? Encaminhei ao
Departamento ]urídico, que é quem orientá o Prefeito. Se pode contratar
ou não, e se há algum impedimento ou não, inclusive do ponto de vista
eleitoral.

F. O Sr. Nelson Avellar chegou a apresentar algum documento da ]ustiça
Eleitoral que inÍormava que ele estav-à apto e com direitos políticos

',,,, regúlares? Sirn. Apresentou uma certidão de que estava em dia com os

direitos eleitorais.
G.Foi somente depois da nomeação do Assessor Nelson Avellar que se

deu início, aqui na Câmara, ao debate no sentido de acrescentar à Lei
Orgânica do Município uma norma específica para proibir certas
contratações junto ao serviço público municipat? Até então não existia
nada que impedisse a contratação de nenhum funcionário ou Assessor,
só depois foram estabelecidas diretrizes. O que tinha é o que já estava na
Lei Municipal.

H. Quando essa Lei Paiola foi aprovada e publicada o Senhor tomou
em que o funcionário que $ue ela tinha
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estivesse naquela situação prevista na Lei, deveria ser exonerado pela
Administração? Sessenta dias que a Lei estabeleceu pra se adequar.

I.Dentro deste período de sessenta dias o Senhor adequou o quadro
funcional? Antes de sessenta dias exonerei o Nelson Avellar e o César
Spina, demiti os dois.

].Depois da exoneração'deles foi fáôil,"encontrar aqui em Monte Aprazivel
pessoas com perfil de Administração Pública que pudessem substituir
estes dois exonerados? O Nelson que tinha mais de 20 anos de
experiência e o César"saiu,,,,daqui e foi imediatamente contratado em
ouira prefeitura. Graças à Deus tenho o Mantovani que está me
ajudando, pois tudo tem que ser pautado na legalidade e na
transparência.

K.A indicação do César Spina foi proveniente de quem e de onde?
Encontrado núm congresso o prefeito de Bady Bassity, Tobardini,
perguntei'quem era incumbido de seu ,departamento jurídico e ele
informou que era Vera Baiochi, e lhe questionei se ela poderia Íazer parte
da Admidstração, e como ela não poderia, me indicou o Dr. César com
boás referênôias e que já tinham trabalhado' juntos em outras prefeituras.

L. Houve pôr parte dos exonerados César e Nelson Avellar contribuição
positiva para a gestão pública municipal? Sim. Com César passamos a
adotar pregão como modalidade de licitação e com economia de mais de
,dez milhões ern 2017. E com relação ao Nelson ajudou a ter um
itratamento diferenciado com os funcionários e pessoas que procuram a
Prefeitura Municipal.

U. O Denunciante ]orge Mendes pertence a algum grupo político cujos
inteiesses foram desatendidos pela sua Administração? Sim, o ]orge,
desde,,,a vitória tinha úm lema, junto.,to1n,,,o Camargo "Nóis põe e nóis
t'rai'"'e aí então como não deixamos o pessoal tomar conta da
Administração houve o rompimentô, e que por eles eu ficaria no
consultório atendendo enquanto eles governavam a cidade, sendo este

grupo formado por ]orge Mendes, Camargo e Márcio.
N. O Camargo, em especiaf ele teve algumas posturas assim que se

deu a apuração nas urnas que evidenciaram que ele teria poder na
Administração? Sim, e1e publicou no jornal AYoz Regional que seria o
Chefe de Gabinete e estava preparado para tomar conta de Monte

)-maneira.
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O.E o Senhor o convidou para ser o Chefe de Gabinete? Não, por isso que
romPeu.

P. O representante do |ornal A Yoz Regional, Sr. Carmelo, teve alguma
pretensão não atendida pelo Senhor? Sim, no gabinete estávamos eu,

Mantovani, Diego e César Spina e ele me pediu que fizesse uma Carta
Convite em que ele sairia vencedor, e eu disse que não, que nem pelo
meus filhos ele faria isso, aí o Dr. César orientou que até poderia chamar
seus amigos e não só'é1e, mas qualquer um iria receber via AR um
comunicado e todos teriam oportunidade desde que apresentassem o

melhor preço e aí ele estrilou.

Q.A partir desse- momento ele, Sr. Carmelo, passou a criticá-lo em jornal e

chegou a se aliar este grupo formadoipor Jorge Mendes e outros? Foi o
que aconteceu.

R. Além dessas críticas no jornal, este grupo têm criado outras

dificuldades para seu governo?'Tem. A própria Câmara o primo do
'Márcio, Vereador Valcenir, nunca votou a favor do Prefeito, sempre
votou contra. E não é a favor do prefeito, mas à favor da cidade.

,S Além diiso outras dificuldades? Quanto à APAE, o próprio Vice

in§tigou os funcionários a brigar com o Prefeito, em virtude dos repasses

do FUNDEB para essa entidade.
T. O Senhor sabe dizer se este grupo também está à frente desse processo

de cassação? Com certeza, pois existé manipulação e até criação de

grupos de Whatsapp para pessoas que,possa persuadir ou inÍluir sobre a

cassação do Prefeito, formado por Verêàdores e servidores da Câmara.

U:Que servidores da Câmara envôlvjdô§ nesse Brupo, e o que se Íaz

nesses grupos? Mesmo sem nunca ter prejudicado ninguém, mas

mesmo assim tem quem não goste de mim gratuitamente.
V.Quem seria? O próprio Marcelo faziaparte do grupo.
W. Que tipo de informação se veicúlava nesse gruPo, e quem postava?

Não sei quem postava, pois eram informações que chegavam até à gente,

instigando que se cassasse o Prefeito.
X. Se tomou conhecimento que informações do tipo "não adiante se

defender, a cassação é certa" também chegaram ao seu conhecimento,

postadas nesse grupo? Sim.

Y. O Vice-Prefeito Márcio Miguel tem parentesco com algum dos

Vereadores em Exercício? Sim, o Valcenir é primo dele.

{o próxima? Tem.Z.ElesÁern uma

/\
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AA. O Senhor sabe me dizer se teria mais algum Vereador nessa
legislatura que tem interesse pessoal na sua cassação? Alguém que possa
estar ligado ao grupo que rompeu pode ter interesse que o prefeito saia.

BB. Do ponto de vista da gestão municipal, como foi o primeiro ano de
seu governo, com o que se preocupou e quais as deficiências encontradas
e quais os indicativos de melhora na gestão durante os anos vindouros?
Na gestão do €u:ro que passou, nós tivemos restos a pagar, fizemos
economia e conseguiúos eqrracionar isso, abandonamos o convite e
adotamos o pregão para dar mais legatidade e transparência, e com isso
nós economizamos mais de dez milhões e nos permitiu contemplar a

parte social. Passamos uma subvençã.o ,de sessenta mil à APAE,
aumentamos o FUNDEB, vinte mil para o lar vicentino, aumentamos a
subvenção da terceira idade para dezessete mil, a Santa Casa recebia por
volta de cento e sessenta mil no total e passamos a passar duzentos e

",quarenta mil sem necessidade de'Contrapartida da Câmara. ABV dois
mil, Mori4 doi mil, IRCT em São ]osé do Rio Preto com seiscentos reais
por mês, fomentamos o esporte que estava sem ação na administração

,, âflterior ê hoje são mais de quatrocentas crianças e adolescentes

. atôndidos, damos duzentas cestas básicas mensais às famílias carentes e

conseguimos repassar oitenta reais,,por mês para duzentas e vinte
famílias, chamado de rend.a-cidadão, com ampliação para mais cento e

cinquenta e sete famílias, além de um projeto no Centro Cultural para
adolescentes: catira, f.antÍarca, capoeira, orquestra e dança urbana. No
CRAS atendemos cento e cinquenta criànças e adolescentes com ballet

, jiujitsu, violão e toda uma equipe para dar atendimento à essas crianças.

Outia coisa importante é que,atendemos oitenta idoso que vão ao CCI e
têm roda de conversa, lanche e manufatura dos enÍeites de natal com
economia de cento e cinquentá', mit''' reais, com isso se sentindo
valorizados. Quanto aos servidore§ públicos, aumentamos o cartão de

alimentação de cento e cinquentapra duzentos reais e aumento de 6.76"/o

no salário do funcionalismo pra lhes estimular a f.azer um bom trabalho e
valorizar a categoria. Este ano começamos a Íazer investimentos na área

da saúde: trezentos mil numa emenda do Roberto Lucena paÍa custeio,

cento e cinquenta mil do Aldo Demarchi, cinquenta mil da Beth Sahão e

cem mil do Floriano Pesaro e conquistamos três ambulâncias: uma da

Analice, outra da Cléria Gomes e outra Fausto Pinato. Temos na área de"ru'srery'-w)
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de 20'1.6, de duzentos e cinquenta mil aproximadamente. Também
duzentos e oitenta e sete mil de recursos próprios serão destinados ao
recape, além de mais duzentos e cinquenta mil que está na Caixa por
emenda de Sinval Malheiros e outra emenda de cento e setenta mil que
será licitada dia 27 do Orlando Bolçone para asfaltar a entrada da cidade
e mais outra cento e dê2,1ni1do Vàà',de Lima. Na parte de inÍraestrutura
estamos conseguindo junto a SABESP esgoto e lagoa de tratamento do
Distrito de ]unqueira. Temos ainda a Cidade Legal pra Junqueira e

Itaiúba pra regulariz4r , imóveis sem escritura gratuitamente.
Conseguimos também entre Monte Aprazível e Poloni um núcleo para
regularização e no São Miguef próximo à FIvI, também será
regularizado. Cinquenta casas da CDHU já assinadas. Reformamos o
Ginásio de Esporte e doze academias, sendo seis já instaladas e as outras
seis estamos múdando o destino pra reformular o Ginásio de Esportes.
Revendo ás quatro obras federais canceladas por falta de publicação:
concha acústica, campo do ]ardim Primavera, Estádio Municipal
Melchíadei de Mattos e revitalizaÇão"',da obra da Matinha que estava

,::: paÍadâ, tudo isso pra esse ano, e lo§o a inauguração da creche no bairro
Poital da Fonte. Gestão do FID e MIT já na segunda etapa para ser
implementado. Reforma da Praça São ]oão, uma verba de trezentos e

vinte mil do Tiririca, trezentos e cinquenta mil para a Praça da Vila
Araújo, trezentos mil para revitalizar as praças da CDHU dos bairros

Jorge Carneiro de Campos, Primavera, Jardim Europa e Nosso Teto.
Estamos Íazendo gestão pra conseguir o que é melhor pra cidade,
inclusive com a duplicação na entrada da cidade com o Dep. Yaz de
Lima. Também houve gestão para diminuição da multa junto ao CETAQ
que antes era de dois milhões setecentos,,:e,,guarenta mil e hoje está por
volta de oitenta mil para beneficiair os pisc-icultores com a liberação do
frigorífico após o pagamento da multa.

CC. h tinha ocupado o cargo de Prefeito anteriormente ou tinha
experiência na Administração Pública? Não, que sempre viveu da
medicina.

DD. Por ter sido o primeiro ano de seu governo essas dificuldades
permitiram se tornar um melhor gestor? Com certeza, a Administração
na legalidade e transparência f.az com que se alce vôo para deixar uma

meus filhos e meus netos.
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»



Praça São Joã0, 161 - Centro - CEP 15150-000

Fone/Fax: (17l. 327 5-17 35 I 327 5-27 11

E-mail: cmmonteaprazivel@terra.com.br / Site: www.camara.monteaprazivel.sp.gov.br
CNPJ 51.848.497/0001-33 - Monte Aprazível - Estado de São Paulo

Sem mais perguntas, por fim foi perguntado se o Denunciado desejava
retificar, aduzir ou esclarecer qualquer tópico ou acrescentar algo às suas
declarações, tendo respondido que não. NADA MAIS,lido e achado conforme,
este termo segue assinado o Denunciado, seus Advogados e membros da
Comissão Processante.

Denunciádo
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Dr. Marcos César Mintrci de Sousa

733.670 ,Advogado - OAB/SP ne 129.397

]ean V
Presid.ente -
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COMISSÃO PROCESSANTE

ATA DA REUNIÃO NENLIZADANO DIA LLDEABRIL DE 201.8

Aos doze dias do mês de abril de dois mil e dezoito, às dezesseis
horas e dez minutos, na sala de reuniões da Câmara Municipaf localizad,ano andar
térreo do prédio sito à Praça São Joãô ne,LÍ1.,::nésta cidade de Monte Aprazível,
Estado de São Paulo, onde se âúavam presentes os participantes abaixo assinados,
conforme intimação feita pelo Sr. presidente, Veráado, iean Winícios Viei ra, a
Comissão Processante se reuniu em trabalhos oidinários para a oitiva do depoimento
pessoáI do Denunciado e deliberar sobre as próximas medidas a serem adotadas para
a adequada tramitação do procedimento. Inicialmente, os membros concordam que o
andamento do processo está regular e em conformidade com o Decreto Lei 2CI:1 de 27
de fevereiro de 1967, Lei Orgânica Municipal e Regimento Interno da Câmara,
observando-se todas as garantias constitucionais e os princípios do contraditório e
ampla defesa. Após a oitiva do depoimento pessoal do Denunciado, a Comissão
Processante delibera por determinar à Assessoria Técnica ]urídica a realização de
pesquisa no sistema inÍormattzado do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
sobre a existência e teor de condenações em segunda instância dos Srs. Nelson
Antônio :Àve[ar e César Augusto Spina sendo que após a juntada do resultado
destà§ 

-pêsquisasr 
a Comissão Processante dá.por concluída a fase instrutória,

devendô seÍ em seguida intimado o Denunciado para que receba cópia integral do
processo e apresente suas razões escritas no prazo de 05 (cinco) dias corridos,
contados,,a partir do dia subsequente à data do recebimento, conforme preconizam o
inc.Vido art,5q do Decreto Lei ne2OUez, ôini'. üIlt''do art.78 da LeiOrgânica do
Município',de Monte Aprazível e o inc. VII do art. 347 do Regimento Interno da
Câmaia,trutúnicipal. Sem mais, o Presidente agradece a presença dãs demais membros
e encerra os trabalhos, sendo a presente ata lavrada pelo Relator, a qual segue
assinada por todos os membros da Comissão Processante, ficando à disposição dos
interessados na Secretaria Administrativa desta Câmara Municipal.

Monte Aprazível,12 de abril de 2fr1.8.

Jean VI
issão Processanteidente - C
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