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Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Itápolis/SP 

A soberbn precede n nlÍnn, e a nltivez do espírito precede a queda . 

Provérbios 16:18 

. . 1 de ltápolis 
Câmara Mun1apa 10010000 ~ . 0274/2019 l Prazo: 00 Q6.56 

~ 1lp' Nr. 7 ()404-6450-
ChaYe: 900 -

• el: Greice Belatto . 
~~04/2019 1 Hora: 11.35 

~ Assunto: Representa o senhor MARCELO MARTINS BARBOZA, vereador 

presidente da Câmara do município de Itápolis, por crime de reponsabilidade 

previsto no art. 01 °, II do DECRETO lei n ° 201/67, bem como por infrações 

político administrativa previstas no VIII e X do art. 4 ° do referido decreto. 

Art. 7° A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: I - Utilizar

se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade 

administrativa; ... III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da 

Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 

O Partido Trabalhista Brasileiro de Itápolis, CNPJ 04.029.375/0001-35, 

representado por seu presidente JOSÉ EDUARDO DOS SANTOS MOTT A, 

brasileiro, funcionário público, CPF nº 145.489.778-30 e RG 24.440.198-6, título 

de eleitor 233618400167, seção 36, zona 55, residente e domiciliado nesta cidade 

de Itápolis, na rua Daniel Moro, nº 65, bairro Alto da Boa Vista (relação de 

documentos anexo), o qual também na qualidade de cidadão e eleitor deste 

município, apresentam perante Vossa Excelência representação contra o 

MARCELO MARTINS BARBOZA, vereador presidente da Câmara do 

~ 



município de Itápolis, por crime de reponsabilidade previsto no art. 01 °, II do 

DECRETO lei n º 201/67, por infrações político administrativa previstas no 

VIII e X do art. 4° do referido decreto, bem como em decorrência dos 1 e III, 

art. 7° do Decreto lei n º 201/67, pelas razões e fatos que seguem apresentados: 

Exposição dos fatos 

No dia 18.04.2019 o representado Vereador Marcelo Martins Barboza foi 

à Central de Ambulância Municipal, objetivando pegar a ambulância zero KM 

que a prefeitura municipal havia adquirido recentemente, para efeitos de fazer 

promoção pessoal com o referido bem público municipal. 

Nesse afã o representado Vereador Marcelo Martins Barbosa "deu 

carteirada" e maltra tou os funcionários públicos que trabalham na central de 

ambulância, bem como ludibriou os funcionários afirmando que como ele 

(Marcelo Martins Barboza) tinha dado a ambulância poderia fazer o que quiser 

com o referido bem. 

Após a celeuma acima narrada, a fato é que o Vereador Marcelo Martins 

Barboza utilizando-se de motorista municipal e de bem público (ambulância), 

para sair pelas ruas e avenidas da cidade fazendo SUA promoção pessoal. 

O representado em ato bizarro saiu pela cidade usando o motorista 

municipal, bem como a ambulância zero KM (sem documentação), e, passou a 

gritar pelo alto falante da ambulância que: "olhem que eu consegui para 

cidade". 

A algazarra perpetrada pelo representado com a utilização de bem 

público e funcionário teve lamentável episódio no Distrito de Tapinas, onde o 

vereador representado colocou uma fita de presentes na ambulância e passou! 



. 
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fazer vídeo se promovendo, bem como deitou na maca da ambiência e outros 

gracejos na sua criminosa atuação. 

Outrossim, não bastasse tudo que o vereador representado fez, 

lamentavelmente a ambulância que o vereador u tilizava para fazer promoção 

pessoal veio a colidir com um outro automóvel, o que causou avarias na 

AMBULÂNOA ZERO KM do povo ltapolitano. 

Para piorar toda a celeuma narrada, o vereador orientou e pediu para o 

motorista não registrar ocorrência policial, que era o caminho natural, pois o 

representado como Presidente da Câmara resolveria a questão. 

Do acima narrado conclui-se, que o representador vereador Marcelo 

Martins Barboza cometeu o crime previsto no art. 01°, do lt do decreto lei nº 

201/67, que prevê o seguinte: 

"Art. 1° São crimes de responsabilidade dos Prefeitos 

Municipal, sujeitos ao julgamento do Poder Judiciário, 

independentemente do pronunciamento da Câmara dos 

Vereadores: 1 - apropriar-se de bens ou rendas públicas, 

ou desviá-los em proveito próprio ou alheio; n - utilizar

se, indevidamente, em proveito próprio ou alheio, de 

bens, rendas ou serviços públicos; . ... _:sublinhamos 

Senhores vereadores, o representado Vereador Marcelo Martins Barbosa 

utilizou-se do bem público (ambulância zero KM), com o motorista público e 

combustível, para efeitos de fazer promoção pessoal, consistente em andar 

pelas ruas e avenidas da cidade e distrito de Tapinas gritando no alto falante da 

ambulância que era uma conquista sua para cidade, assim resta claro que 
' utilizou-se indevidamente de bens e serviços públicos. ~ 

V 



Ademais, resta claro que o representado quebrou o decoro parlamentar 

ao dar "Carteirada" nos funcionários públicos e maltrata lós, bem como ao 

enganar os funcionários dizendo que ele (MARCELO MARTINS) poderia sair 

com a ambulância, pois foi ele que conseguiu e por ser autoridade. 

Resta claro ainda a quebra de decoro do parlamentar representado, ao 

sair com ambulância zero pela cidade e distrito de Tapinas fazendo algazarra e 

propaganda pessoal, bem como utilizando do motorista público, o que causou 

prejuízo ao erário em bater a ambulância, não deixar fazer BO, usar 

combustível público, etc ... todo isso se enquadra no disposto do art. 4°, X do 

decreto lei 201/67, ou seja, quebra de decoro parlamentar. 

O vereador representado também subsumi no previsto no VIII do art. 04° 

do decreto lei n 207 / 67, in verbis: 

"Art. 4° São infrações político-administrativas dos 

Prefeitos Municipais sujeitas ao julgamento pela Câmara 

dos Vereadores e sancionadas com a cassação do mandato: 

... VIII - Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, 

rendas, direitos ou interesses do Município sujeito à 

administração da Prefeitura; ... " 

Dos fatos acima narrados e das provas anexas, configurou-se que o 

vereador representado negligenciou na defesa de bens do município, pois 

mesmo colidindo a ambulância zero KM do povo não fez o BO policial, ou, 

requereu qualquer procedimento para cobrir o estrago, negligenciando ainda os 

bens da prefeitura ao utilizar indevidamente o motorista, ambulância e 

combustível para fins de promoção pessoal e fazer baderna pela cidade. f 
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Além das infrações e penalidades previstas no decreto Jei nº 201/67, o 

vereador representado ao fazer promoção pessoal com bens e serviços públicos 

maltratou a Lei Federal 8429/1992 - Lei de Improbidade Administrativa (LIA). 

Doutos vereadores das provas em anexo, findou patente que o vereador 

representado, de maneira aviltante utilizou-se de bens pú blicos para fazer 

promoção pessoal, ferindo assim os princípios (art. 11 da LTA) norteadores da 

administração pública, bem como .feriu o previsto nos arts. 09° e 10 da lei de 

improbidade administrativa. 

Art. 9° Constitui ato de improbidade administrativa 

importando enriquecime11to ilícito auferir qualquer tipo de 

vantagem patrimonial indevida em razão do exercício de 

cargo, mandato, f unção, emprego ou atividade nas 

entidades mencionadas no art. 1 º desta lei, e uotadamente: 

... XII - usar, em proveito próprio, bens, rendas, verbas ou 

valores integrantes do acervo patrimonial das entidades 

mencionadas no art. 1° desta lei. 

Art. 10. Constitui ato de improbidade administrativa que 

causa lesão ao erário qualquer ação ou omissão, dolosa ou 

culposa, que enseje perda patrimonial, desvio, apropriação, 

malbaratamento 0 11 dilapidação dos bens ou haveres das 

entidades referidas no art. 1º desta lei, e notadamente: ... 

XIII - permitir qt.te se utilize, em obra ou serviço particular, 

veículos, máquinas, equipamentos ou material de qualquer 

natureza, de propriedade ou à disposição de qualquer das 

entidades mencionadas no art. 1 º desta lei, bem como o 

trabalho de servidor público, e1ttpregados ou terceiros 

contratados por essas entidades. 

A trágica empreitada improba do vereador representado lhe enriqueceu 

ilicitamente e causou dano ao erário, pois usou ambulância (sem documento)/-



por horas, combustível e motorista da prefeitura, para fazer promoção pessoal e 

bagunça pelas ruas e avenidas da cidade, o que culminou com acidente 

automobilfstico que avariou ambulância, ou seja, tal batida também é dano ao 

erário. 

Traz a colação duas recentes decisões do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de São Paulo, que puniu agentes públicos em razão de promoção 

pessoal com bens públicos, senão vejamos: 

0002555-71.2015.8. 26. 0484 Apelação Remessa 

Necessária - Dano ao Erário Relatora: Sílvia Meirelles -

Comarca: Promissão - Órgão julgador: 611 Cântara de 

Direito Público - Data do julgamento: 18/03/2019 - Data de 

publicação: 15/04/2019 - Data de registro: 15/04/2019 -

Ementa: REMESSA NECESSÁRIA - Não cabimento -

Ausêucia de hipótese legal. APELAÇÃO - Ação Civil 

Pública - Improbidade Administrativa - Cerceamento de 

defesa - Preliminar rejeitada - Dano ao erário causado e1n 

virtude de gastos com promoção pessoal - Recon1tecimento 

de ato ímprobo - Fatos devidamente comprovados -

Vontade clara e consciente de infringir os princípios 

constitucionais - Violação aos princípios da moralidade, 

da legalidade e da impessoalidade - Dano ao erário 

caracterizado - Conduta tipificada nos artigos 1 O e 11, da 

LIA - Dolo constatado para fins ile caracterização da 

imprescritibilidade da ação de improbidade administrativa 

- Consonância com a Repercussão Geral Tema n. º 897 -

Dever de ressarcir o dano causado ao erário configurado -

Manutenção da r. sentença por seus próprios fundamentos 

- Inteligincia do art. 252, do RIT] - Recurso improvido. f 



.. -

0003184-40.2015.8.26. 0615/I mprobidade-A dministrativa 

Relator: Marcos Pimentel Tamassia - Comarca: Tanabi -

Órgão julgador: 1ª Câmara de Direito Público - Data do 

julgamettto: 02/04/2019 - Data de publicação: 04/04/2019 -

Data de registro: 04/04/2019 - Ementa: RECURSOS DE 

APELAÇÃO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA - MUNICIPALIDADE DE TANABI -

Pedido de condenação dos réus pela prática de ato de 

improbidade administrativa consistente em publicar 

matéria jornalística em caráter de promoção pessoal, 

enaltecendo vereador municipal pela devolução de verba da 

camara Municipal aos cofres públicos - Violação do 

principio constitucional da impessoalidade, preconizado 

no "caput" e § 1° do artigo 37 da Co11stituição Federal, a 

impor que as realizações dos Poderes Executivo e 

Legislativo locais não estejam atreladas ao nome e à 

imagem dos agentes políticos - Apenas se poderia cogitar 

de mera campanha de órgão público, autorizada pela 

Constituição Federal, se os anúncios em referência não 

houvessern desbordado dos objetivos de informação, 

orientação social e educação, circunscrevendo-se a 

propaganda pública à infonnação acerca das ações da 

Prefeitura e da Câmara, nunca do então vereador, com 

ê11fase à sua pessoa - Demonstração de que os apelantes 

atuaram dolosamente na pro·moção pessoal do edil -

Conduta que se subsome à norma do artigo 11, caput e 

inciso I, da Lei 11° 8.429/92 - Sanções proporcionalmente 

aplicadas - Sentença mantida - Recursos não providos. 

O vereador representado não pode alegar ignorância em dizer que não 

sabia que não podia andar com o carro público, ou mesmo que fora au torizado, 

pois recentemente o vereador fez vfdeo onde escrachou um funcionário púbico f 



que utilizou o carro da prefeitura para ir almoçar em sua residência, conforme 

atesta o vídeo anexo. 

Nobres edis, pede~se vênia para transcreve abaixo os I e ill do art. 7° do 

decreto lei 201/ 67: 

"Art. 7° A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, 

quando: 1 - Utilizar-se do mandato para a prática de atos 

de corrupção ou de improbidade administrativa; ... III -

Proceder de modo incompatível com a dignidade, da 

Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública." 

Os fatos acima articulados demonstram que o vereador representado 

utilizou seu mandato de vereador para praticar atos de improbidade, 

consistentes em utilizar veículo público, motorista público e combustível 

púbico, visando fazer promoção pessoal e fazer algazarra, bem como avariou a 

ambulância (prejuízo ao erário), fatos esses que atraem a incidência do inciso I 

supra citado. 

Ao distratar os funcionários, sair com veículo municipal sem documento, 

sair berrando via os altos falantes do referido veículo que o vereador 

representado dizia ter dado a ambulância a cidade de Itápolis, bem como ao 

dizer aos funcionários da Central de Ambulância que ele como vereador deu o 

veículo, assim poderia sair com ele, procedeu de forma indecorosa, incidindo 

na hipótese o inciso III do art. 7° do decreto lei 201/ 67. 

As malversações procedidas pelo vereador representado, que estão 

descritas nessa representação constituem crimes, improbidades e quebra de 

decoro. Há no presente procedimento apontamentos de atos do vereador 

representado que ferem inclusive o Código Penal, tendo vista que houve 

prevaricação do vereador ao não fazer BO e nenhum procedimento ao constatar 

as avarias na ambulância. 
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Sob qualquer ângulo que os vereadores analisarem a representação, 

constaram que ocorreu quebra de decoro, improbidade e crime, não se concebe 

em nenhuma hipótese que o vereador representando, não incidiu ao menos em 

uma das três causas de perda de mandato de seu cargo de vereador. 

Pelas ações deliberadas de crime, quebra de decoro e improbidade, deve 

ser enquadrado o vereador MARCELO MARTINS BARBOZA termos da Lei, 

visando recompor dos danos ao munidpio de ltápolis, bem como a toda 

sociedade Itapolitana. 

Indicação d e Provas 

Rol de provas Anexas 

1 - cd com vídeos do vereador fazendo promoção pessoal, carro batido, bem 
como de funcionário público narrando o engodo e finalmente vídeo do próprio 
representado repelindo funcionário público que usou carro municipal para 
almoçar. 
2 - fotos do vereador em rede social dizendo que conseguiu o carro para cidade 
e onde há a faixa de presente sobre o capo do veículo. 
3 - rol de testemunhas 

a) Luan de Oliveira, brasileiro, casado, servidor público municipal, portador da 
cédula de identidade RG nº . 40.567.672-4-SSP /SP e do CPF /MF nº 369.615.218-

86, residente e domiciliado na Rua José Augusto Arruda Botelho, nº. 270, 

Jardim Dona Bella, ltápolis (SP) 

b) Joel (Motorista da Ambulância no dia dos fatos), qualificação desconhecida, 
poder ser localizado na Central de Ambulâncias. 

Pedidos 

Considerando a exposição dos fatos e indicação das provas abaixo, 

requemos que, nos termos do art. 5° do Decreto Lei 201/1967, faça-se admissão 

desta representação e se promova abertura de Comissão Processante, que no 

final se aplique 

Barbosa. 

as sanções cabíveis em face do vereador Marcelo Martins f 



Requer o afastamento imediato do representado tendo em vista que 

exerce função de presidente da câmara e assim tem hierarquia sobre 

funcionários da casa de lei, bem como testemunhas, o que faz urgir a 

necessidade de seu afastamento do cargo de vereador. 

Nestes termos, pede deferimento. 

ltápolis, 22.4.2019. 

Jo é Eduardo dos Santos Motta - Presidente. 

' E~U~Ó9;.Õ~OTTA. 
Título de eleitor n ° 233618400167° 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
dispõe a Res.-TSE nº 21.823/2004, o(a) eleitor(a) abaixo qualificado(a) está quite com a 
Justiça Eleitoral na presente data . 

Eleitor(a): JOSE EDUARDO DOS SANTOS MOITA 

Inscrição: 2336 1840 0167 

Município: 65552 - ITAPOLIS 

Data de nascimento: 13/04/1974 

Filiação: - MARIA JOSE DOS SANTOS 
- JOSE PINTO DA MOTTA 

Zona: 055 Seção: 0036 

UF:SP 

Domicílio desde: 20/06/1992 

Certidão emitida às 11:20 em 22/04/2019 

Res.-TSE nQ 21.823/2004: 
O conceito de quitação eleitoral reúne a plenitude do gozo dos direitos políticos, o regular exercício do voto, 
salvo quando facultativo, o atendimento a convocações da justiça Eleitoral para auxiliar os trabalhos 
relativos ao pleito, a inexistência de multas aplicadas, em caráter definitivo, pela Justiça eleitoral e não 
remitidas, excetuadas as anistias legais, e a regular prestação de contas de campanha eleitoral, quando se 
tratar de candidatos. 
A plenitude do gozo de direitos políticos decorre da inocorrência de perda de nacionalidade; cancelamento 
de naturalização por sentença transitada em julgado; interdição por incapacidade civil absoluta; 
condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos; recusa de cumprir obrigação a 
todos imposta ou prestação alternativa; condenação por improbidade administrativa; conscrição; e opção, 
em Portugal. pelo estatuto da igualdade. 

Esta certidão de quitação eleitoral é expedida gratuitamente. 
Sua autenticidade poderá ser confirmada na página do Tribunal Superior Eleitoral 
na Internet, no endereço: http://www.tse.jus.br ou pelo aplicativo e-Título, por 
meio do código: 

G/MD.DLAT.IV1M.H0YG 

* o literal '2l no código de validação representa o número O (zero). 
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• JUSTIÇA ELEITORAL 

CERTIDÃO DA COMPOSIÇÃO - COMPLETA 

CERTIFICO que se encontram anotados nos assentamentos da Justiça Eleitoral o seguinte órgão partidário e 

seus membros. / 

Partido Politíco: 14 ·PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO 

Órgão Partidário: Órgão provisório 

Abrangência: ITÁPOLIS • SP ·Municipal 

Vigência: Início: 18/05/2018 Final: 

Situação do Órgão: Anotado Data de Validação: 

Protocolo/Código 

do requerimento: 
584337959207 

Endereço: 
RUA DANIEL 

MOURO, 65 
Bairro: 

Município: ITÁPOLIS I SP CEP: 

Complemento: CNPJ: 

Telefone: (16) 99796-6069 Fax: 

Celular: 

E·mail: mottajeduardo@hotmal l.com 

Membro Cargo 

JOSE EDUARDO DOS SANTOS 
PRESIDENTE 

MO TIA 

TESOUREIRO· 
ADROALDO CURIONI 

GERAL 

MEMBRO 
ADRIANA DE JESUS FERREIRA 

DIRIGENTE 

ANDRESSA PRISCILA ROBERTA 
MEMBRO 

DIRIGENTE 

CESAR AUGUSTO ZANOTO 
MEMBRO 

DIRIGENTE 

MEMBRO 
EDMAR GIANFRONI 

DIRIGENTE 

lnler01 .tse .jus. br/sgip3-consulta/certidao/orgaoPartidario?id=255262&ti;>oCertidao= 1 &isAtivo= 

24/05/2018 

ALTO DA BELA 

VISTA 

14900000 

04.029.375/0001-

35 

Exercício I 

Situação 

18/05/2018 - I 

Ativo 

18/05/2018 - / 

Ativo 

18/05/2018. / 

Ativo 

18/05/2018. / 

Ativo 
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marcelomartins21 Olá amigos ... Ainda não acredito 
nessa conquista que consegui para a minha cidade, 
para o meu povo. Estou tão feliz 
#marcelomartins #vereadordopovo 

Ver todos os 11 comentários 

miihhbarcelos Parabéns meu amooor! Te amo e 
te admiro tanto pela sua garra e 
comprometimento com o povo ltapolitano 
PARABÉNS e que venha ser PREFEITO hahahaha ' 
. . 
1anacanon1co 
HA 1 ntA VFR TRADlJr.Ão 
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~ Marcelo Martins ••• 
sexta-feira às 13:01 · 0 

Olá amigos ... 

Ainda não acredito nessa conquista que consegui 
para a minha cidade, para o meu povo. Estou tão feliz 
.. 

#MarceloMartins #VereadorDoPovo 
#MinhaBandeiraÉaSaúde . 
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( Marcelo Martins 

Página inicial Sobre Vídeos 

.. Marcelo Martins 
quti1ta-teira as 18-15 · 0 

Olá amigoooossss ... 

.,, ·o a1% -

Publicações 

••• 

Tá aqui óh pra quem quiser ver, mais uma das minhas 
conquistas para o povo itapolitano, consegui essa 
ambulância avançada, fruto da minha emenda 
impositiva no valor de R$120mil reais, sem precisar 
onerar o povo, ou seja, não gastei nenhum real com 
viagens desnecessárias e que no final é o povo que 
paga. Consegui essa conquista sem precisar viajar 
nas custas do município. Agora senhor prefeito 
quando o senhor for nas rádios falar algo a meu 
respeito, como sempre faz, já pode mudar o discurso 
de que eu não trouxe nada para a cidade, porque essa 
ladainha não cola mais. Hahaha 

#ltápolisÉTapinasETapinasÉltápolis. 
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f UF: SP Zona: 0055 Seçk: 0038 
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DATA: 28110/2018 

JOSE EDUAR.00 DOS SANTOS MOTTA 

lnacrtçlo: 2338 1a.40 0167 
UF: SP Zon1: 0055 Seçlo: 0036 
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