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EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 13/2022

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto na  
Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo em 
vista a aprovação do requerimento nº 2.129/2022 cumprindo o determinado na Lei 
n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade civil, 
autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA PÚBLICA 
a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 30 de maio de 2022, segunda-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no horário 
de 14 horas às 16:30 horas. 
 
 3. Do objetivo: Tratar sobre a oportunidade e a possibilidade de 
implantação de um projeto tipo “Mercado Origem” no município de Sete Lagoas, 
bem como a instalação de um Shopping Popular.

 4. Da Programação:  
  14h – Abertura pelo Cerimonial.  
  14:15h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  14:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
            15:45h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da 
Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo por 
este especicado. 
 16h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento pelo(a) 
Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar 
ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 307, 
no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 13 às 17 horas; e no dia do evento durante a realização do mesmo, junto 
a servidores do legislativo, até o horário destinado à “Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido 
na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste 
edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão fazer perguntas aos 
inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais eventualmente necessários. 
Findas as manifestações dos inscritos, o(a) Presidente da sessão poderá permitir 
outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 

plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor 
quando o mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que 
o tema abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados 
na audiência, e mesmo sua realização.

 6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o m de 
protelar ou desvirtuar o objetivo da audiência.
 
 6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública 
p a r a  p o s t e r i o r  d i v u l g a ç ã o  n o  D i á r i o  d o  L e g i s l a t i v o ,  s i t e 
www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 10 de maio de 2022. 
  

Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 

 1. A CÂMARA MUNICIPAL DE SETE LAGOAS, considerando o disposto 
na  Portaria 07/2022 e Portaria 11/2022, por meio da Presidência, e ainda tendo 
em vista a aprovação do requerimento nº 2.378/2022 cumprindo o determinado 
na Lei n.º 6826, de 11 de setembro de 2003, CONVOCA, entidades da sociedade 
civil, autoridades, cidadãos e demais interessados em participar da AUDIÊNCIA 
PÚBLICA a ser realizada, conforme disposições a seguir. 
 
 2. Data, local e horário: dia 26 de maio de 2022, quinta-feira, COM 
TRANSMISSÃO AO VIVO PELA TV CÂMARA SETE LAGOAS, CANAL 11.2, no 
horário de 14 horas às 16:30 horas. 
 
 3. Do objetivo: Necessidade de ampliar o debate sobre o PLC 26 e 27 – 
Uso e Ocupação do Solo, bem como, o seu parcelamento.

 4. Da Programação:  
  14h – Abertura pelo Cerimonial.  
  14:15h – Apresentação do tema pelo(a) Presidente da Sessão. 
  14:45h – Apresentação do tema pelos convidados. 
              15:45h – Manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da  

EDITAL DE AUDIÊNCIA PÚBLICA Nº 14/2022
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PROCESSO DISCIPLINAR Nº: 02/2021
PORTARIA Nº: 02/2021

DENUNCIANTE: GERALDO MAGELA MARTINS DOS SANTOS
DENUNCIADO: JANDERSON DE AVELAR OLIVEIRA

AUTUAÇÃO: 19/10/2021

PARECER FINAL
Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do Processo 
Administrativo nº. 02/2021, instaurado em desfavor do Vereador Janderson de 
Avelar Oliveira, em razão do recebimento de denúncia de autoria do cidadão de 
nome Geraldo Magela Martins dos Santos, decidiram por bem, aprovar, o Parecer 
Final desta relatoria, apresentado como conclusão dos trabalhos realizados, na 
forma em que segue:

A denúncia narra, em síntese, que o Vereador denunciado teria praticado ato de 
improbidade administrativa e via de consequência quebra de decoro parlamentar 
ao alegar (armar), em discurso na tribuna, em tempo de comunicação pessoal 
previsto no pequeno expediente das reuniões plenárias, "que segura conta de luz da 

Audiência Pública, conforme ordem estabelecida pelo(a) Presidente, em tempo por 
este especicado. 
 16h– Considerações nais, encaminhamentos e encerramento pelo(a) 
Presidente da sessão. 
 
 4.1 - Ressalvada a abertura, os demais horários poderão ser modicados 
a exclusivo critério do(a) Presidente da sessão, a m de racionalizar e tornar 
ecientes os trabalhos, sem prejuízo dos objetivos da Audiência Pública. 
 
 5 - Da Forma de Apresentação: 

 5.1 - As inscrições de interessados em se manifestar na audiência 
poderão ser feitas na Rua Domingos L’Ouverturi, 335 – Bairro São Geraldo, sala 307, 
no terceiro andar, na Secretaria da Câmara Municipal, de segunda a sexta-feira, no 
horário de 13 às 17 horas; e no dia do evento durante a realização do mesmo, junto 
a servidores do legislativo, até o horário destinado à “Manifestação dos Inscritos”. 

 5.2 - Os vereadores presentes poderão se manifestar, desde que 
inscritos, tendo cada um o tempo de até 3 (três) minutos. 

 5.3 - O tempo destinado à manifestação de cada inscrito será concedido 
na razão do número total de inscrições realizadas pelo tempo total previsto neste 
edital para as manifestações. O(a) Presidente e demais poderão fazer perguntas aos 
inscritos para obtenção de esclarecimento adicionais eventualmente necessários. 
Findas as manifestações dos inscritos, o(a) Presidente da sessão poderá permitir 
outras manifestações a seu critério e de acordo com o tempo disponível. 

 5.4 – O tempo destinado à resposta de cada pergunta elaborada pela 
plateia será concedido na razão do número total de cidadãos que manifestarem 
interesse em fazer questionamentos.

 5.5 – O(a) Presidente da sessão poderá interromper o expositor quando o 
mesmo extrapolar o tempo estabelecido, bem como nos casos em que o tema 
abordado não contribuir para o objetivo da Audiência.
 
 6 – Das Disposições Gerais: 

 6.1 – Ao(a) Presidente competirá, fundamentadamente, dirimir as 
questões de ordem e decidir conclusivamente sobre os procedimentos adotados na 
audiência, e mesmo sua realização.

 6.2 - Serão coibidas as condutas desrespeitosas ou com o m de protelar 
ou desvirtuar o objetivo da audiência.
 
 6.3 - Será lavrada ata resumida dos trabalhos da Audiência Pública para 
posterior divulgação no Diário do Legislativo, site www.camarasete.mg.gov.br. 
 

Câmara Municipal de Sete Lagoas, 10 de maio de 2022. 
  

Alcides Longo de Barros  
Presidente  

Câmara Municipal 

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

população de Sete Lagoas".

Estando presentes todos os elementos de convicção e instrução probatória 
necessária para apuração dos fatos, passa-se a análise das questões preliminares 
e, se for o caso, de mérito.

Apresentada defesa pelo denunciado, foram consignados os seguintes 
argumentos: inépcia da inicial, eis que não se verica qualquer ato incompatível 
com o mandato ou atentatório ao decoro parlamentar (interpretação errônea por 
parte do denunciante), ausência de provas capaz de subsidiar a denúncia e falta 
de pressupostos de fato e de direito que permitam alcançar tais elementos.

Ao debruçar detidamente sobre a matéria de defesa, entende-se que, razão 
assiste ao Denunciado. Conforme dispõe o artigo 25 da Resolução 1.164/2019,
"qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica pode representar ou 
denunciar perante a Comissão de Ética, formalmente e mediante protocolo, pelo 
descumprimento, por Vereador, (..) mediante identicação completa do 
representante ou denunciante e apresentação prévia de provas" (grifo nosso).

O Denunciante se limita a dizer que o Denunciado violou Leis Estaduais, sem, 
contudo, apontar qualquer dispositivo ou diploma supostamente infringido. 
Aduz que o Denunciado cometeu abuso de poder e humilhação contra pessoas 
carentes, sem dizer sob qual forma ocorreu o suposto abuso e qual ou quais 
pessoas teriam sido prejudicadas e ainda indica o cometimento do crime de 
prevaricação (com uso de dinheiro público) desacompanhado de qualquer indício 
do fato narrado.

A denúncia será conhecida na hipótese de conter elementos mínimos descritivos 
de irregularidade ou indícios que permitam a Comissão a alcançar esses próprios 
elementos. Ainda que protocolada de forma a observar o regramento desta 
comissão no que diz respeito à titularidade (legitimidade do denunciante) não 
merece prosperar em razão da latente generalidade da representação.

Vale destacar ainda que em diligência ao site da Cemig e canais de 
relacionamento com o cliente, restou evidenciado que na instituição não existe 
nenhum tipo de prestação de serviço interno ou administrativo que tenha o 
condão de paralisar a aferição do consumo de energia ou suspender a cobrança 
de débitos já computados.

Por essas razões, manifesta esta relatoria, em sede de acolhimento de matéria 
preliminar de defesa, pelo arquivamento da presente denúncia, que será 
aprovada pelos demais membros, mediante subscrição à este parecer.

Dessa forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no art. 29 da 
Resolução nº. 1.164/2019, aprova o presente Parecer do Relator e opina, pelo 
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº. 02/2021.

Em cumprimento ao disposto no art. 30 da Resolução nº. 1.164/2021, determina-
se o encaminhamento deste Parecer à Mesa Diretora para a adoção das medidas 
cabíveis.

Sala das sessões 28 de dezembro de 2021
______________________

Silvia Regina de Oliveira
Relator

_______________________
Roney Geraldo Gomes

Presidente
________________________
Gilmar de Sousa Batista Junior

Membro Suplente
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PROCESSO DISCIPLINAR Nº: 01/2021
PORTARIA Nº: 01/2021

DENUNCIANTE: GILMAR DE SOUSA BATISTA JÚNIOR - VEREADOR
DENUNCIADO: CAIO LÚCIUS VALACE DE OLIVEIRA

AUTUAÇÃO: 19/10/2021

PARECER FINAL
Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do Processo 
Administrativo nº. 01/2021, instaurado em desfavor do Vereador Caio Lucius Valace 
de Oliveira, em razão do recebimento de denúncia de autoria do também Vereador 
Gilmar de Sousa Batista Júnior e outros, decidiram por bem, aprovar, o Parecer Final 
desta relatoria, apresentado como conclusão dos trabalhos realizados, na forma em 
que segue:

A denúncia narra, em síntese, que o Vereador denunciado teria praticado ato que 
gerou quebra de decoro parlamentar ao, em discussão plenária, sobre matéria 
especíca, levantar dúvidas sobre a "competência cognitiva" dos edis envolvidos no 
debate, infringindo assim, o disposto na inteligência do artigo 3º da Resolução 
1.164/2019.

Oportunizado aos envolvidos a possibilidade de composição, conforme disposto no 
§4º do art.28 da citada resolução, a mesma restou infrutífera.

Estando presentes todos os elementos de convicção e instrução probatória 
necessária para apuração dos fatos, passa-se a análise das questões preliminares e, 
se for o caso, de mérito.

Apresentada defesa pelo denunciado, foram consignados os seguintes 
argumentos: inépcia da inicial, eis que não se verica qualquer ato incompatível 
com o mandato ou atentatório ao decoro parlamentar (ausência de aptidão da 
denúncia), generalidade na narração dos fatos e fundamentos do pedido e da causa 
de pedir, carência de justa causa da representação, ausência de provas capaz de 
subsidiar a denúncia e ilegitimidade ativa dos denunciantes.

Ao debruçar detidamente sobre a matéria de defesa, entende-se que, quanto a 
argumentação de generalidade na narração dos fatos e fundamentos do pedido e 
da causa de pedir e quanto a ilegitimidade ativa dos denunciantes razão não assiste 
ao denunciado. Conforme dispõe o artigo 25 da Resolução 1.164/2019, "qualquer 
parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica pode representar ou denunciar perante a 
Comissão de Ética, formalmente e mediante protocolo, pelo descumprimento, por 
Vereador, (..) mediante identicação completa do representante ou denunciante e 
apresentação prévia de provas" (grifo nosso).

Noutro giro, a matéria que versa sobre a (in) justa causa da representação e seus 
desdobramentos merecem amparo. Em que pese a inviolabilidade do vereador não 
ser absoluta, no presente caso, não se vislumbra abuso de prerrogativa 
parlamentar, utilização de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade 
do cargo e ou ataque à honra dos pares, conforme preceituam os arts. 8º e 13º do 
regramento de conduta desta casa, ainda que reconheçase eventual dissabor 
(sentimento de aborrecimento/contrariedade) em determinada opinião e/ou voto. 

Vale destacar ainda que toda a discussão se deu, reconhecidamente pelos 
denunciantes, em apreciação de matéria inserida em ordem do dia, aprovada por 
inversão de pauta, em razão do uso da tribuna por pessoa previamente inscrita, 
conforme mandamento regimental.

Por essas razões, manifesta esta relatoria, em sede de acolhimento de matéria 
preliminar de defesa, pelo arquivamento da presente denúncia, que será aprovada 
pelos demais membros, mediante subscrição à este parecer.

Dessa forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no art. 29 da 
Resolução nº. 1.164/2019, aprova o presente Parecer do Relator e opina, pelo 
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº. 01/2021.

Em cumprimento ao disposto no art. 30 da Resolução nº. 1.164/2021, determina-se 
o encaminhamento deste Parecer à Mesa Diretora para a adoção das medidas 
cabíveis.

Sala das sessões 13 de dezembro de 2021
______________________

Silvia Regina de Oliveira

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

Relator
_______________________

Roney Geraldo Gomes
Presidente

________________________
Ivson Gomes de Castro

Membro Suplente

PROCESSO DISCIPLINAR Nº: 03/2021
PORTARIA Nº: 03/2021

DENUNCIANTE: RODRIGO BRAGA DA ROCHA - VEREADOR
DENUNCIADO: IVSON GOMES DE CASTRO - VEREADOR

AUTUAÇÃO: 19/10/2021

PARECER FINAL
Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do Processo 
Administrativo nº. 03/2021, instaurado em desfavor do Vereador Ivson Gomes de 
Castro, em razão do recebimento de representação de autoria do também 
Vereador Rodrigo Braga da Rocha, decidiram por bem, aprovar, o Parecer Final 
desta relatoria, apresentado como conclusão dos trabalhos realizados, na forma 
em que segue:

A representação narra, em síntese, que o Representado teria praticado ato que 
gerou quebra de decoro parlamentar ao, em discussão plenária, em votação 
sobre matéria especíca, levantar dúvidas sobre a veracidade de informações 
levadas ao debate pelo Representante, vindo a chamá-lo de “mentiroso” (sem 
qualquer prova ou fundamento da suposta ofensa), infringindo assim, o disposto 
na inteligência do artigo 3º da Resolução 1.164/2019.

Oportunizado aos envolvidos a possibilidade de composição, conforme disposto
no §4º do art.28 da citada resolução, a mesma restou infrutífera.

Estando presentes todos os elementos de convicção e instrução probatória 
necessária para apuração dos fatos, passa-se a análise das questões preliminares 
e, sendo o caso, de mérito.

Apresentada defesa pelo Representado, foram consignados os seguintes 
argumentos: inépcia da inicial, eis que o representante não cuidou de especicar 
qual hipótese de quebra de decoro restou violada, generalidade na narração dos 
fatos e fundamentos dos pedidos, má-fé na utilização de argumentos para 
orientar a votação dos seus pares e, por m, ausência de justa causa da 
representação.

Ao debruçar detidamente sobre a matéria de defesa, entende-se que, a alegação 
de inépcia da inicial bem como a indicação de generalidade na narração dos fatos 
e fundamentos dos pedidos, razão não assiste ao denunciado. Conforme dispõe o 
artigo 25 da Resolução 1.164/2019, "qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa 
jurídica pode representar ou denunciar perante a Comissão de Ética, formalmente 
e mediante protocolo, pelo descumprimento, por Vereador, (..) mediante 
identicação completa do representante ou denunciante e apresentação prévia 
de provas" (grifo nosso).

Desta forma, cam rejeitadas, como de fato rejeitamos, as preliminares.

Contudo, a matéria de defesa que versa sobre a justa causa da representação 
(direito de ação) e seus desdobramentos merecem amparo.

 Sabe-se que a inviolabilidade (imunidade) do vereador não é absoluta. 
Entretanto, o extrapolamento do limite do bom senso e do disposto (protegido) 
no art. 29, III, da Constituição são requisitos essenciais à conguração da 
infração. No presente caso, não se vislumbra abuso de prerrogativa parlamentar, 
utilização de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo e 
ou ataque nocivo à honra do Representante, conforme preceitua também a 
inteligência dos arts. 8º e 13º do regramento de conduta desta casa.

A i n d a  q u e  s e  r e c o n h e ç a  e v e n t u a l  d i s s a b o r  ( s e n t i m e n t o  d e 
aborrecimento/contrariedade) na fala, opinião e/ou voto do Representado, toda a 
discussão se deu dentro dos limites do contexto democrático.

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR
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Por essas razões, manifesta esta relatoria, em sede de acolhimento de matéria de 
defesa (mérito), pelo arquivamento da presente Representação, que será aprovada 
pelos demais membros, mediante subscrição a este parecer.

Dessa forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no art. 29 da 
Resolução nº. 1.164/2019, aprova o presente Parecer do Relator e opina, pelo 
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº. 03/2021.

Em cumprimento ao disposto no art. 30 da Resolução nº. 1.164/2021, determina-se 
o encaminhamento deste Parecer à Mesa Diretora para a adoção das medidas 
cabíveis.

Sala das sessões 25 de fevereiro de 2022
______________________
Silvia Regina de Oliveira
Relator
_______________________
Roney Geraldo Gomes
Presidente
________________________
Gilmar de Sousa Batista Junior
Membro

COMISSÃO DE ÉTICA E DECORO PARLAMENTAR

PROCESSO DISCIPLINAR Nº: 05/2021
PORTARIA Nº: 05/2021

REPRESENTANTE: IVSON GOMES DE CASTRO - VEREADOR
REPRESENTADO: RODRIGO BRAGA DA ROCHA - VEREADOR

AUTUAÇÃO: 19/10/2021

PARECER FINAL
Os membros da Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, nos autos do Processo 
Administrativo nº. 05/2021, instaurado em desfavor do Vereador Rodrigo Braga da 
Rocha, em razão do recebimento de representação de autoria do também vereador 
Ivson Gomes de Castro, decidiram por bem, aprovar, o Parecer Final desta relatoria, 
apresentado como conclusão dos trabalhos realizados, na forma em que segue:

A representação narra, em síntese, que o Representado teria praticado ato que 
gerou quebra de decoro parlamentar ao, em discussão plenária, em votação sobre 
matéria especíca, armar estar publicada uma portaria que não havia sido 
publicada, usar de má-fé para orientar a votação de seus pares, zombar da fé do 
Representante e atuar de forma negligente no desempenho de suas funções 
parlamentares, infringindo assim, o disposto na inteligência do artigo 3º da 
Resolução 1.164/2019.

Oportunizado aos envolvidos a possibilidade de composição, conforme disposto no 
§4º do art.28 da citada resolução, a mesma restou infrutífera.

Estando presentes todos os elementos de convicção e instrução probatória 
necessária para apuração dos fatos, passa-se a análise das questões preliminares e, 
sendo o caso, de mérito.

Apresentada defesa pelo Representado, foram consignados os seguintes 
argumentos: inviolabilidade dos vereadores em suas opiniões, palavras e votos no 
exercício do mandato, retaliação a justa representação em face do Representante 
pelo Representado, ausência de negligencia na atuação e ausência de qualquer 
meio enganoso para alcançar algum m ilícito.

Não foram apresentadas matérias de defesa de natureza preliminar.

Ao debruçar detidamente sobre a matéria de defesa, entende-se que, a alegação de 
retaliação a justa representação por parte do Representado em face do 
Representante não merece prosperar. Conforme dispõe o artigo 25 da Resolução 
1.164/2019, "qualquer parlamentar, cidadão ou pessoa jurídica pode representar 
ou denunciar perante a Comissão de Ética, formalmente e mediante protocolo, pelo 
descumprimento, por Vereador, (..) mediante identicação completa do 
representante ou denunciante e apresentação prévia de provas" (grifo nosso).

Contudo, a matéria de defesa que versa sobre inviolabilidade dos vereadores em 
suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato, ausência de negligencia 
na atuação ou ausência de qualquer meio enganoso para alcançar algum m ilícito 
e seus desdobramentos merecem amparo.

Sabe-se que a inviolabilidade (imunidade) do vereador não é absoluta. 
Entretanto, o extrapolamento do limite do bom senso e do disposto (protegido) 
no art. 29, III, da Constituição são requisitos essenciais à conguração da 
infração. No presente caso, não se vislumbra abuso de prerrogativa parlamentar, 
utilização de palavras ou expressões incompatíveis com a dignidade do cargo e 
ou ataque nocivo à honra do Representante, conforme preceitua também a 
inteligência dos arts. 8º e 13º do regramento de conduta desta casa.

Da mesma forma, não resta congurado negligência da ação parlamentar em  
prestar informações acerca de um documento que existe e é válido no mundo 
jurídico/administrativo, assim como não se verica o alcance de nenhum m 
ilícito com a aprovação ou reprovação da matéria objeto da discussão.

A i n d a  q u e  s e  r e c o n h e ç a  e v e n t u a l  d i s s a b o r  ( s e n t i m e n t o  d e 
aborrecimento/contrariedade) na fala, opinião e/ou voto do Representado, toda a 
discussão se deu dentro dos limites do contexto democrático.

Por essas razões, manifesta esta relatoria, em sede de acolhimento de matéria de 
defesa (mérito), pelo arquivamento da presente Representação, que será 
aprovada pelos demais membros, mediante subscrição a este parecer.

Dessa forma, a Comissão de Ética e Decoro Parlamentar, com fulcro no art. 29 da 
Resolução nº. 1.164/2019, aprova o presente Parecer do Relator e opina, pelo 
ARQUIVAMENTO do Processo Administrativo nº. 03/2021.

Em cumprimento ao disposto no art. 30 da Resolução nº. 1.164/2021, determina-
se o encaminhamento deste Parecer à Mesa Diretora para a adoção das medidas 
cabíveis.

Sala das sessões 25 de fevereiro de 2022
______________________

Silvia Regina de Oliveira
Relator

_______________________
Roney Geraldo Gomes

Presidente
________________________
Gilmar de Sousa Batista Junior

Membro


