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ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL 
CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO LEOPOLDO 

 

COMISSÃO PROCESSANTE INSTITUÍDA PELA PORTARIA Nº 4109 
 

Parecer sobre as testemunhas arroladas pela Defesa do Denunciado 

 

Exma. Sra. Presidenta desta Comissão  
Vereadora Dra. Iara Cardoso 

Exmo. Sr. Vereador Armando Motta 

 

I – RELATÓRIO:  

 

Sucintamente cabe relatar que a Defesa do Vereador Marcelo Buz, ao 

apresentar sua defesa prévia arrolou um total de 5 (cinco) testemunhas para serem 

ouvidas em fase de instrução desta Comissão Processante.  

Em reunião realizada no dia 28 de julho, este relator opinou ao conjunto da 

Comissão que fosse concedido prazo de (5) dias para que a Defesa apresentasse 

as razões que fundamentam os pedidos de oitiva das testemunhas indicadas. 

Tal entendimento foi acolhido por unanimidade por esta Comissão. 

 A Defesa manifestou-se tempestivamente no dia 02 de agosto. 

Nada mais há relatar. 

 

II – CONCULSÃO  
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Em que pese a Defesa do acusado não ter exposto nenhuma justificação 

razoável para a oitivas das testemunhas arroladas, não há de se perder de vista em 

nenhum instante os princípios do devido processo legal e da ampla defesa. 

Isto posto, sobre as testemunhas ONYX DORNELLES LORENZONI, 

ABRAHAM BRAGANÇA DE VASCONCELLOS WEINTRAUB, ANTÔNIO 

HAMILTON MARTINS MOURÃO e JEANINE BRUM FEBRÔNIO, opino pelo 

deferimento.  

Sobre a testemunha ANDRÉ SERPA, há de se informar aos demais 

membros desta comissão que o indicado é advogado patrono do Denunciado no 

Mandado de Segurança nº 5005691-48.2020.8.21.0033 que discute o pedido de 

suspenção requerido pelos Denunciantes no documento que ensejou a abertura 

desta Comissão. 

Ademais, o Sr. ANDRÉ SERPA, conforme Portaria nº 4106, exerce o 

cargo de Coordenador de Bancada do Partido Democratas – DEM – partido do 

Denunciado, ou seja, a testemunha pretendida pela Defesa ocupa cargo demissível 

ad nutum hierarquicamente subordinado ao Vereador Denunciado. 

Entendo que o Sr. ANDRÉ SERPA está prejudicado para apresentar-se 

a esta Comissão como testemunha face a seu obvio e ululante interesse, portanto, 

opino pelo deferimento de sua oitiva não na qualidade de testemunha, mas 

apresentando-se como informante e ficando isento da obrigação de prestar 

compromisso. 

Tendo em vista que a pertinência das oitivas das testemunhas arroladas 

pela Defesa não restaram justificadas e que ainda assim, ao ver deste relator foram 

deferidas em virtude do interesse do Denunciado, opino que fique a cargo da Defesa 

a condução dos indicados para prestarem depoimento. 

Sugiro as seguintes datas para as oitivas: 

o 13 de agosto ás 14h 

o 20 de agosto ás 14h 
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o 27 de agosto ás 14h  

o 03 de setembro ás 14h 

o 10 de setembro ás 14h 

 

Para melhor exercício do direto a ampla defesa, opino que as datas 

sejam flexibilizadas e ajustadas pelo Defensor que terá a responsabilidade de 

indicar a esta Comissão Processante pelo prazo limite de 24 horas antes do início 

da reunião qual será a testemunha ou informante que prestará depoimento. 

O link de acesso a sala virtual também deverá ser disponibilizado à 

Defesa no prazo máximo supracitado. 

 

É o parecer. 

 

 

NESTOR SCHWERTNER 
Vereador – PT  

 

 

 

 

 

 

 
São Leopoldo, 06 de agosto de 2020. 


