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ESTADO DE MINAS GERAIS

COMISSÃO DE ÉTICA N° 001/2020
Waldemilson Gustavo Bassoto (PSB) - Presidente

João Carlos Tercetti Augusto (PT) - Relator

Décio Paulino da Costa (PSL) - Secretário

REPRESENTANTE: Partido dos Trabalhadores de Alfenas - MG

REPRESENTADA: Vereadora Kátia Geralda Silva Goyatá

RELATÓRIO CONCLUSIVO

Trata-se de Comissão de Ética instaurada pela Câmara Municipal de Alfenas através
da Resolução n® 001, de 08/06/2020. em decorrência de "REPRESENTAÇÃO POR QUEBRA

DE DECORO PARLAMENTAR" protocolizada nesta Casa Legislativa em 29/05/2020 pelo

Partido dos Trabalhadores de Alfenas - MG, agremiação política com Diretório Municipal

inscrito no CNPJ/MF sob o n^ 02.266.182/0001-72, imputando à Vereadora a Kátia Geralda

Silva Goyatá a possível prática de infrações éticas tipificadas no art. 71, inciso I, alíneas "a"

e "b" do Regimento Interno da Câmara Mimidpal de Alfenas (Resolução n® 004/2016, e suas

posteriores alterações). Passemos, então, a relatar os argumentos trazidos aos autos por cada

uma das partes.

Alegações do Representante (Fls. 05/26) ^

Em apertada síntese, expõe o Representante que, na Reunião Ordinária realizada

pela EdÜidade Alfenense em 22/04/2020, a Vereadora Kátia Goyatá, ora Representada, tBia

utilizado a tribuna da Câmara Municipal para proferir manifestação desrespeitos^ao

Partido dos Trabalhadores e ao Prefeito Municipal eleito pelo PT, afirmando o seguinte.^.

"É muito melhor você usar do rigor da lei e você fazer com que o benefício chegue lá na põhta
para quem realmente necessita e precisa, de que você fazer um marketing do tamanhQ:4o

mundo e não ter pra quase ninguém que não seja, como muito bem disse o Vereador
Edson, para os amigos do Rei, porque é isso que está acontecendo, isso sempre

aconteceu no governo do PT, é isso que as pessoas clamam e reclamam, queixam nos

quatro cantos da cidade, então não vejo a menor vantagem em falar que é ruim usar de

/pBSíi que o benefício chegue realmente pra quem precisa, porque quando você tira,
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