
PARECER DA COMISSÃO PROCESSANTE 

PROCESSO No 201/20 

 

1. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL  

Os artigos 5º e 7º, parágrafo primeiro, do Decreto-lei 201/67, atribuem à 
Câmara Municipal, respectivamente, a responsabilidade pelos processos de 
cassação de mandatos de prefeito e vereador;  

No âmbito municipal, não há regras específicas complementares (rito 
processual/administrativo) ao que está preconizado no artigo 5º do 
Decreto-lei 201/67 no tocante ao processo de cassação de prefeito e 
vereador; 

A denúncia e denunciante preencheram os requisitos estabelecidos no 
artigo 5º, inciso I (primeira parte), do Decreto-lei 201/67; 

Os denunciados foram devidamente notificados e apresentaram, 
tempestivamente, as defesas preliminares; 

Compete à Comissão Processante constituída emitir parecer sobre o 
prosseguimento ou arquivamento da denúncia nos termos do artigo 5º, 
inciso III, do Decreto-lei 201/67; 

2. DO PEDIDO DE COMISSÃO PROCESSANTE 

O denunciante fundamentou seu pedido por meio de matéria jornalística 
publicada no site “Contraponto”, em 01 de novembro de 2020, de 
responsabilidade do jornalista Nélson Gonçalves; 

Referida matéria jornalística tem como respaldo as anotações encontradas 
na agenda da ex-secretária do ex-presidente da COHAB, Sra. Olga Maria de 
Oliveira Matosinho, apreendida durante a Operação “João de Barro”, sob 
responsabilidade do Ministério Público Estadual (GAECO- BAURU); 

Na anotação contida na agenda (fls. 2615 do processo n. 00101952-
24.2020.8.26.0071 que tramita na Justiça Estadual SP), constam os nomes 
dos vereadores denunciados, além de mais dois nomes, com os respectivos 
valores em reais, referentes, segundo Olga Maria, aos valores das 
passagens aéreas custeadas pelo ex-presidente da COHAB; 



A Sra. Olga Maria, segundo consta, confirmou tal versão durante 
depoimento no Ministério Público e ratificou que o pagamento dessas 
passagens foi realizado pelo ex-presidente da COHAB Gasparini Junior; 

Os denunciados foram procurados pelo jornalista e apresentaram suas 
versões. O vereador Alexsandro Bussola disse que nunca viajou com 
dinheiro pago sob qualquer intermediação da COHAB-Bauru. O vereador 
Fabio Manfrinato disse que fez duas viagens para Brasília para atuar em 
temas de seu mandato e que em uma dessas viagens o custeio da passagem 
foi realizado pelo governo atual. O prefeito Gazzetta, por sua vez, disse que 
a Prefeitura não paga passagens de vereadores, pois são poderes distintos;   

3. DEFESAS PRÉVIAS           

3.1 PRELIMINARES 

OS denunciados alegaram preliminarmente falta de justa causa e 
atipicidade do fato (vereador Alexsandro Bussola), inexistência de fato 
certo ou determinado (vereador Fábio Manfrinato) e inexistência das ações 
ilegais individualizadas com a tipificação das condutas (prefeito Clodoaldo 
Gazzetta), ensejando e requerendo a inépcia da denúncia; 

3.2 MÉRITO 

O vereador Alexsandro Bussola aponta que a denúncia contém justificativas 
abstratas e menciona fatos genéricos com termos vagos, o que evidencia a 
necessidade de fato determinado a ser investigado sob pena de nulidade 
da Comissão Processante; 

O vereador Fábio Manfrinato afirma que fez parte de um grupo composto 
por vereadores e outras pessoas ligadas a administração, sendo certo que 
o Prefeito e Vice Prefeito Municipal também participaram das reuniões (por 
diversas vezes); e que referido grupo se reunia para tratar de assuntos de 
interesse público da população de Bauru. Que sempre se dispôs a ajudar 
por ter contatos em Brasília, porém, não dispunha de recursos financeiros 
pessoais para empreender tais viagens. Esclareceu que os bilhetes aéreos 
para realizar tais viagens foram custeados por integrantes do grupo 
mencionado, desconhecendo quem as efetivamente pagou, pois apenas 
recebia o código localizador em seu celular do respectivo bilhete aéreo; 



O Prefeito Municipal Clodoaldo Gazzetta alegou que, em momento algum, 
custeou qualquer passagem aérea aos vereadores denunciados e citou 
depoimento deles perante a Comissão de Ética, a qual negaram aquisição 
de passagens aéreas para Brasília por parte do Chefe do Poder Executivo; 

4. DELIBERAÇÃO  

A Comissão Processante, nos termos do artigo 5º, inciso III, do Decreto-lei 
201/67, delibera pelo PROSSEGUIMENTO da denúncia, haja visto que não 
se pode exigir do denunciante a mesma precisão técnica de uma denúncia 
penal. Em que pesem as alegações contidas nas defesas dos denunciados, 
a mesma deve ser recepcionada pela Comissão Processante por preencher 
os requisitos preconizados no artigo 5º, inciso I, primeira parte: “a denúncia 
escrita da infração poderá ser feita por qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a 
indicação das provas.”. Portanto, não há por que rejeitar a peça inicial. 

Diante do exposto, considerando que a denúncia está desprovida de 
provas, foi anexado tão somente a cópia da matéria jornalística, nos termos 
do inciso III (última parte) do artigo 5º  do Decreto-lei 201/67, dar-se-á o 
início das instruções, solicitando ao Ministério Público em caráter de 
urgência, em razão do exíguo tempo para finalizar o processo, as cópias dos 
depoimentos da Sra. Olga Maria de Oliveira Matosinho, ex-secretária do ex-
presidente da Cohab, e da Sra. Ângela Aiello, proprietária da agência de 
viagens Aiello Turismo, prestados no Ministério Público (GAECO – Bauru) na 
investigação criminal da “Operação João de Barro”, bem como todos os 
documentos relacionados e pertinentes aos depoimentos, todos esses 
juntados aos autos do processo que tramita em segredo de Justiça.    

                Bauru, 23 de novembro de 2020    
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