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RICARDO ALEXANDRE PEREIRA, brasileiro, pastor 

evangélico e presidente da Associação de Moradores da Pousada da Esperança 

em Bauru, portador do RG n. 25.159.826-3 e do CPF n. 145.771.108-73, com 

endereço residencial na Rua Alcides Galvão França, n. 2-64, Pq. Pousada da 

Esperança, nesta cidade de Bauru /SP, no pleno exercício da cidadania, 

consubstanciado no Jrt. 52, inciso V, da Lei Orgânica do Município de Bauru e 

no ar!. 4°., incisos VIII, do Decreto Lei n. 201/67, vem, à presença de Vossa 

Excelência, apresentar o presente pedido para INSTAURAÇÃO DE COMISSÃO 

PROCESSANTE contra o EXMO. SR. PREFEITO MUNICIPAL DA CIDADE DE 

BAURU - CLODOALDO ARMANDO GAZZETTA, com a finalidade de cassar 

seu mandato, nos termos a seguir expostos: 

1 - DOS FATOS 

Na data de 03 de fevereiro de 2020, os vereadores José 

Roberto Segai/a e Natalino da Silva apresentaram pedidos de Comissão 

Especial de Inquérito - CEI - para apurar recebimento e eventuais desvios de 

verba destinada ao seguro habitacional da Companhia de Habitação de Bauru -

COHAB. 

Os pedidos de investigações legislativas foram aceitos, 

após impulsionamento pela operação do Grupo de Atuação Especial de 



Repressão ao Crime Organizado - GAECO de Bauru que apreendeu R$ 1,6 

milhão na residência do ex-presidente da COHAB, Edison Gasparini Jr e 

informações do desvio de R$ 116 milhões da Cia. 

Após três meses de apuração na Comissão Especial de 

Inquérito instaurada nesta Augusta Casa, o relator da CEI Edivaldo Minhano 

entendeu por responsabilizar o prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta pelas 

omissões em não fiscalizar / apurar os possíveis ilícitos administrativos 

cometidos, porém, os vereadores Natalino da Silva, Ricardo Cabelo, Sandro 

Bussola e Luiz Barbosa alteraram o relatório, excluindo o pedido de Comissão 

Processante contra o prefeito. O relatório órfão foi apresentado e aprovado na 

sessão legislativa do dia 20 de julho de 2020, motivo pelo qual se impõe o 

presente pedido. 

2 - DO INTERESSE DE AGIR 

A Constituição da República Federativa do Brasil, em seu 

art. 1°., inciso 2°., prevê a cidadania como fundamento, ou seja, um dos pilares 

de uma normativa constitucional, construída pelo povo brasileiro, sob a proteção 

de Deus. 

O exercício da cidadania, em seu sentido mais estrito, 

pressupõe três modalidades de atuação cívica: o ius suffragii (i.e., direito de 

votar), o jus honorum (i.e., direito de ser votado) e o direito de influir na formação 

da vontade política através de instrumentos democráticos diretos, esta, á 

exemplo da figura que se apresenta. 

Assim, como forma do pleno exercício da cidadania, 

cumpre-nos atentarmos à Lei Orgânica do Município de Bauru, que assim prevê: 

Artigo 52 - A extinção ou a perda do mandato do 

Prefeito e Vice-Prefeito, bem como a apuração dos 



crimes de responsabilidade do Prefeito ou de seu 

substituto, ocorrerão na forma e nos casos previstos 

na legislação. 

V - descumprirem as normas administrativas e as leis. 

Nesse diapasão, o art. 4°. do Decreto Lei n. 201/67 que 

dispõe sobre a cassação do mandato do prefeito pela Câmara Municipal, após o 

cometimento de "infrações político-administrativas": 

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; 

Sem embargo, ao passo em que o relatório da CEI 

demonstra a possibilidade do prefeito municipal ter-se omitido em relação aos 

possíveis ilícitos, torna-se viável o presente pedido de instauração de Comissão 

Processante em defesa dos bens e interesses públicos - exercício da cidadania. 

3 DA RESPONSABILIDADE POLÍTICA DO PREFEITO 

MUNICIPAL 

O art. 15 da lei n. 13.303/16 dispõe que "o acionista 

controlador da empresa pública e da sociedade de economia mista 

responderá pelos atos praticados com abuso de poder, nos termos da Lei 

nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976" 



Neste diapasão, a Lei n. 6.404/76 reza em seu art. 117 que 

"o acionista controlador responde pelos danos causados por atos 

praticados com abuso de poder". 

Veja que ambas as legislações preveem o abuso de poder 

como forma de responsabilização do acionista controlador, vindo o par. 1°., letra 

"d", da citada legislação, tipificar a seguinte conduta: 

"eleger administrador ou fiscal que sabe inapto, 

moral ou tecnicamente". 

À primeira vista, poderia ser difícil conseguir tipificar a 

conduta do administrador público (sabe inapto tecnicamente) em consonância 

com o elemento subjetivo do tipo - DOLO, podendo o prefeito eleito alegar que 

não sabia dos desafios da Cia, porém, não estamos tratando de um político ou 

de um julgamento comum. Nesse sentido, cumpre lembrar que o Sr. Clodoaldo 

Armando Gazzetta - prefeito municipal - havia participado de sete eleições nesta 

cidade e que os dados contábeis da COHAB eram públicos antes da sua 

posse 1, assim, não tinha como o arcaide se eximir de sua responsabilidade. 
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em-bauru.html 



Era obvio que a COHAB Bauru não detinha as mínimas 

condições de voltar a construir, em especial diante o passivo que acumulava, 

porém o ex-administrador Gasparini, com anuência tácita do prefeito, insistia em 

defender, perante a imprensa e esta Casa de Leis, que possuía condições 

suficientes para tanto, enquanto desviava a quantia de R$ 400 mil por mês, 

totalizando R$ 116 milhões em suas gestões, graças à omissão do prefeito que 

tinha a obrigação de intervir, mas nada fez. 

Política 

Gasparini relata situação da Cohab 
e diz que voltar a construir é a 
melhor solução 
Cotnpanhia h,abltacional apresentou dados ern atJdiéncia públrc.a nessa quint.a (25). no 
Cárnar-a fvft.1nicipal 

porThi.ago Navarr-o 
2.6/05/2017 - 0.7h00 

A situação financeira da 
Cohab foi explicada em uma 
audiência pública na manhã 

essa qulnta-felra (2S), no 
len:ário da Câmara 

Munícipat. Chamada p-elos 
ereadores Sandro Bussota 

(PDT~ - que presidiu o 
ncontro - e Chiara Ranieri 

(DEM). a reunião contou com 

Mesmo após o flagrante do GAECO na residência do ex

presidente da COHAB, o prefeito não adotou providências, visando tirar 

Gasparini do cargo, deixando que o então presidente se demitisse, 

demonstrando a subserviência do chefe do Executivo. 

Não bastasse, indicou como novo presidente da Cia o 

presidente do seu partido político - sem qualquer aptidão técnica para o cargo -

anunciando na sua posse a extinção da empresa em 18 meses, sem apresentar, 

até o momento, qualquer plano de liquidação da Cia. 



' . 

A citada extinção da COHAB, anunciada somente após os 

desvios apurados e sem qualquer plano estratégico de liquidação, só confirma a 

intenção política de maquiar a realidade, sem qualquer compromisso com a 

cidade que irá pagar pela continuidade omissiva dos seus gestores. 

Com a devida vênia, tais considerações, consubstanciadas 

nos depoimentos da CEI instaurada nesta Casa, demonstram, ao menos indícios 

de responsabilidade do prefeito municipal. 

Ante todo o exposto, e somando o fato da divida da 

COHAB Bauru aproximar-se de R$ 1,5 bilhões de reais, podendo inviabilizar o 

município, de rigor a instauração da devida Comissão Processante como forma 

de apurar a responsabilidade do prefeito municipal, visando a proteção dos bens 

e interesses municipais por esta Augusta Casa de Leis. 

4 - DOS REQUERIMENTOS 

Ante o exposto, requer ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara 

Municipal de Bauru: 

• Seja juntado ao presente pedido de Comissão Processante 

as oitivas produzidas na Comissão Especial de Inquérito da 

COHAB; 

• Seja lida esta denúncia na primeira sessão legislativa, após 

seu protocolo, nos termos do art, 5°., inciso li, do Decreto Lei 

n. 201/67, colhendo os votos dos vereadores participantes, 

onde, sendo aceita pela maioria simples, seja determinada 

a constituição da Comissão Processante, assim como os 

atos legais subsequentes. 
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• Seja intimado o prefeito Clodoaldo Armando Gazzetta para 

apresentar defesa; 

Por fim, seja cassado o Sr. Prefeito Municipal de Bauru por 

ofensa ao Decreto Lei n. 201/67, como medida de moralidade e 

de Justiça! 

Termos em que, 

pede deferimento. 

Bauru, 22 de julho de 2020 

~ 
ORE PEREIRA 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

. ~ertifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
d1spoe 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): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA 

Inscrição: 2618 1333 0116 

Município: 62197 - BAURU 

Zona: 387 Seção: 0154 

UF: SP 

Data de nascimento: 26/03/1976 Domicílio desde: 13/01/1994 

Filiação: - DIVA MARIA MOREIRA PIRES PEREIRA 
- ADÃO PEREIRA 

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO 

Certidão emitida às 08:51 em 22/07/2020 

Res.-TSE nº 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: 

6KCW.BMKG.Gl9Y.YZVC 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

Certifico que, consultando o cadastro eleitoral, verificou-se NÃO CONSTAR registro de 
condenação criminal eleitoral, transitada em julgado, para o(a) eleitor(a) abaixo 
qualificado. 

Eleitor(a): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA 

Inscrição: 2618 1333 0116 

Município: 62197 - BAURU 

Data de nascimento: 26/03/1976 

Filiação: - DIVA MARIA MOREIRA PIRES PEREIRA 
- ADÃO PEREIRA 

Zona: 387 Seção: 0154 

UF: SP 

Domicílio desde: 13/01/1994 

Certidão emitida às 08:59 em 22/07/2020 

Esta certidão de crimes eleitorais 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: 

93Zl.lZU5.BJY9.GV/F 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

. ~ertifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
d1spoe 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): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA 

Inscrição: 2618 1333 0116 

Município: 62197 - BAURU 

Zona:387 Seção:0154 

UF:SP 

Data de nascimento: 26/03/1976 Domicílio desde: 13/01/1994 

Filiação: - DIVA MARIA MOREIRA PIRES PEREIRA 
- ADÃO PEREIRA 

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO 

Certidão emitida às 09:13 em 22/07/2020 

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: 

916D.OLSC.FVFY.PVFC 



JUSTIÇA ELEITORAL 

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL 

CERTIDÃO 

. ~ertifico que, de acordo com os assentamentos do Cadastro Eleitoral e com o que 
d1spoe 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): RICARDO ALEXANDRE PEREIRA 

Inscrição: 2618 1333 0116 

Município: 62197 - BAURU 

Data de nascimento: 26/03/1976 

Filiação: - DIVA MARIA MOREIRA PIRES PEREIRA 
- ADÃO PEREIRA 

Zona: 387 Seção: 0154 

UF: SP 

Domicílio desde: 13/01/1994 

Ocupação declarada pelo(a) eleitor(a): SERVIDOR PÚBLICO CIVIL APOSENTADO 

Certidão emitida às 09:14 em 22/07/2020 

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: 

2KLM.PSSF.1DRD.LHE7 
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