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“Instaura Processo Administrativo Disciplinar 
e constitui comissão” 

 
 

 
ERNANE BILOTTE PRIMAZZI , Prefeito do Município de São Sebastião, 

usando da atribuição que lhe é conferida pelo artigo nº 227 da Lei Complementar nº 
146/2011 e considerando o constante no Processo Administrativo nº 13480/12. 

 
 

R E S O L V E: 
 
 
Artigo 1º- DETERMINAR a instauração de Processo Administrativo 

Disciplinar para apurar conduta do Guarda Civil Municipal, ANDRÉ LUIZ COUTINHO, 
matrícula 5813-0, por ter infringido o artigo 194G, I e V e artigo 194P, XL, L todos da LC 
86/2007 e artigo 205, I, II, III, IX, XI e artigo 206, V da LC 146/2011, puníveis na forma do 
que prescreve o Capítulo V do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais, por ter 
publicado postagens no site de relacionamentos Facebook, documentos acostados aos autos, 
na qual desrespeitou o atual Vice-Prefeito, ao publicar dias antes da eleição o seguinte: “Já 
foi encomendado o novo carro eleitoral do Sr. Wagner Teixeira só falto oito cabos eleitorais 
para carregá-lo pela cidade. Tem candidato aí?????” (sic), cuja mensagem foi acompanhada 
da imagem de caixão, assim como publicou naquele mesmo site críticas à Administração 
Pública Municipal e ao Corpo de Bombeiros publicando, inclusive, fotos dos policiais 
militares do 11º Batalhão, sediado neste Município, com os seguintes dizeres: “Quero ver 
apagar agora. Arrumar a casa dos outros enquanto a sua esta desmoronando, que glória se 
encontra nisto? A nossa GCM está sem uniforme desde 2008 quando assumiu e foi o então 
prefeito Dr. Juan quem os comprou. Mas graças a Deus ele...  está voltando para comprar 
novos uniformes para nós. É disto que eu estou falando. Este é o modo de governar deles, não 
que os irmão do Corpo de Bombeiros não precisem disto. Mas a GCM também está 
precisando de investimentos. Cadê as nossas bases comunitárias reformadas, as motos estão 
aí paradas sem contar o resto. Me poupe Sombra quando quiser mostrar algo mostre a 
realidade você também o José Benes.” (sic). E ainda, por ter feito apologia à corrupção 
quando apoiou em página de terceiro no Facebook que pessoa detida possa pleitear soltura 
em troca de uma farda nova. 

 
Artigo 2º Constituir Comissão Sindicante integrada pelos servidores de 

carreira: 
Presidente    Jefferson Luiz M P da Silva – matr. 3360-0 
Membro   Ana Paula Gobersztejn – matr. 3199-2 
Membro    Emerson Ferreira Alonso – matr. 6368-1 
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Artigo 3º- A Comissão Sindicante terá a incumbência de apurar todos os 

fatos acerca do ocorrido e promover as medidas e uso dos meios necessários a tal fim pelo 
prazo de 90 (noventa) dias prorrogáveis por igual período, fazendo jus ao previsto no artigo 
nº 147 da Lei Complementar nº 146/2011. 

 
Artigo 4º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 

São Sebastião,        22      de novembro de 2012. 

 

 

ERNANE BILOTTE PRIMAZZI 
Prefeito 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Registrada em livro próprio, e publicada por afixação data supra. 
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