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DA 3ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DO ANO DE 2017. 

 

Ao primeiro (01) dia do mês de agosto do ano de 2017 (dois mil e 

dezessete), no Plenário Flávio Nakan, às dez horas (10:00h), o Senhor 

Presidente, Vereador Marcelo Santos Rosa, convidou os Senhores 

Vereadores a ocuparem suas cadeiras. A seguir solicitou ao Senhor 

Secretário, Vereador Roberto de Souza Emídio, que procedesse a chamada 

nominal dos Vereadores. Presentes os Vereadores: Amaury Trindade da 

Silva, Cristiane Pelinca do Amaral (Cris Gêmeas), Gelson Henrique Santos 

da Silva, Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max), Leonardo Fiaux de 

Andrade, Leydervan da Silva Jose (Vandinho da Gráfica), Luiz Carlos 

Mascarenhas de Santana (Russo do Radiador), Marcelo Roberto Pinheiro 

Gomes (Marcel), Marcelo Santos Rosa (Biriba), Saint Clair Esperança 

Passos (Sancler Nininho), Roberto de Souza Emídio (Roberto Emídio) e 

Sergio Henrique Pinheiro (Pebo). Feita a chamada. Havendo quórum legal 

e deliberativo, declarou aberta a Terceira (3ª) Sessão Extraordinária do ano 

de 2017 (dois mil e dezessete). O Senhor Presidente perguntou aos 

Senhores Vereadores se receberam cópia da Ata da 2ª (segunda) Sessão 

Extraordinária, tendo todos respondido afirmativamente. Não havendo 

necessidade da leitura da Ata, colocou-a em discussão, em votação, foi 

aprovada. O Senhor Presidente comunicou que esta Sessão Extraordinária 

tem por objetivo o julgamento de possível prática de infração política 

administrativa pelo senhor prefeito de Mesquita, Jorge Miranda.  Por se 

tratar de reunião extraordinária não existe o período destinado ao 

Expediente. O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Secretário que 

procedesse a leitura da Ordem do Dia.que constou de: Processo nº 175/17: 

Leitura e votação do Relatório Conclusivo da Comissão Processante nº 

001/17. Feita a leitura, o senhor presidente solicitou ao Vereador Professor 

Max, Presidente da Comissão Processante, que fizesse um breve resumo 

dos trabalhos da Comissão Processante. O Vereador Professor Max 

cumprimentou aos  vereadores e ao público presente. Disse que tendo em 

vista ao longo desses oitenta dias teve uma árdua missão de apurar fatos 

para que o relator pudesse chegar a conclusão final. Falou que entregará 

nas mãos do presidente da Câmara todos os relatórios e processos 

realizados na Comissão para dar prosseguimento ao rito. Disse que o 



trabalho da Comissão Processante foi um trabalho feito com toda lisura, um 

trabalho responsável e imparcial. Falou que teve companheiros 

comprometidos com a verdade e deixou o seu registro do acontecimento 

aos vereadores Gelson Henrique, Pebo e Marcel por terem acompanhado 

todo esse processo com muita responsabilidade, sabendo da importância do 

tema para a cidade de Mesquita.  Falou que todo o processo  é público e 

está aberto a qualquer munícipe. Agradeceu, encerrou sua fala. O Senhor 

Presidente disse que depois das considerações do Vereador Professor Max, 

conforme solicitação dos Vereadores Leonardo Andrade, Sancler Nininho, 

Vandinho da Gráfica, Amaury Trindade e Russo do Radiador o Vereador 

Marcel, que foi relator da Comissão Processante, faria a leitura do relatório 

final da Comissão. Com a palavra Vereador Marcel. Cumprimentou a todos 

os presentes e declarou que “ trata o presente procedimento de investigação 

realizada por esta Casa Legislativa na qual se busca apurar possível prática 

de infração política administrativa praticada pelo Exmo. Sr. Prefeito do 

Município de Mesquita, Jorge Lúcio Ferreira Miranda. O procedimento foi 

iniciado por denúncia protocolizada nesta Casa Legislativa por cidadão 

mesquitense, na qual relatou os atos praticados pelo executivo municipal 

quando contraiu empréstimo junto ao instituto de previdência próprio dos 

servidores municipais – MESQUITAPREV – para que pudesse arcar com o 

pagamento de servidores municipais que estavam com os salários 

atrasados. O cidadão mesquitense requereu que esta Casa pudesse 

investigar o fato de o executivo municipal ter efetivado o empréstimo sem 

que tenha tido autorização legislativa para tal, como previsto em lei. Em 

cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei 201/67, o presidente desta 

Casa colocou o requerimento do cidadão em pauta de votação. Feita a 

leitura do requerimento do cidadão foi realizada a votação entre os edis 

para recebimento do requerimento, e após foi aprovado e feito o sorteio 

para composição da Comissão Processante. Realizado o sorteio foram 

escolhidos os vereadores Joelson Cavalcante da Silva (Professor Max), 

presidente, Marcel Roberto Pinheiro Gomes, relator e Gelson Henrique 

Santos da Silva, membro. Iniciado os trabalhos a Comissão reuniu-se e a 

primeira providência decidida foi a notificação do investigado para que 

pudesse apresentar sua defesa prévia sobre os fatos narrados pela petição 

do cidadão mesquitense. Em sua defesa prévia o investigado apresentou 

seus argumentos e arrolou testemunhas para que pudesse se contrapor ao 

fato de ter contraído empréstimo sem a devida autorização legislativa. 

Além disso, constituiu advogados para que pudessem representá-lo. Diante 

das testemunhas indicadas pelo investigado a Comissão decidiu que fosse 

agendado dia, hora e local para que as suas oitivas pudessem ser realizadas. 

Feito isso as oitivas foram sendo realizadas com a devida participação dos 

advogados indicados pelo investigado. E com relação às autoridades 

arroladas pelo investigado a comissão decidiu que quanto a estas poderiam 



escolher a melhor forma de apresentarem suas alegações como 

testemunhas, pois, se tratam de pessoas membros do Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública. Vale dizer que quanto as 

testemunhas todos os atos foram sendo comunicados aos advogados do 

investigado. I- DA PRELIMINAR DE NULIDADE ABSOLUTA; Em 

preliminar o investigado vem em sua defesa técnica apresentar alegações 

no sentido de que não foi intimado de todos os atos praticados por esta 

comissão processante dizendo que “...a defesa técnica do ora requerente 

somente agora foi regularmente intimada...”. Ora tal fato não é verdade, 

pois, devemos destacar que a todo o momento o procedimento se 

encontrava a disposição do investigado, lembrando que este não 

diligenciou no sentido de obter cópias ou simples consulta de todas as 

peças que compõem o procedimento. Além disso, foi devidamente 

comunicado de todas as decisões da comissão que importaram em 

diligencias durante o processo. Quanto ao pedido de nova intimação da 

testemunha Antonio Carlos de Oliveira – Defensor Público, esta Comissão 

não tem poder de conduzi-lo, e mais o investigado tendo ciência de tal fato, 

também se manteve inerte quanto à omissão da testemunha em se 

manifestar no presente procedimento, visto que, foi devidamente intimada 

para que trouxesse aos autos algo que acrescentasse na defesa do 

investigado. Vale ressaltar que esta Comissão em todos os seus atos vem 

garantindo ampla defesa e contraditório do investigado, mas não pode este 

se valer de artimanhas para obstruir os trabalhos desta Comissão, pois, 

sabendo que uma testemunha arrolada se omitiu perante esta comissão, 

nenhum ato realizou para desobstruir o andamento dos trabalhos desta 

Comissão. Quanto ao fato de as testemunhas, membros do Poder Judiciário, 

Ministério Público e Defensoria Pública terem respondido por escrito, sem 

comparecer pessoalmente perante esta comissão, as alegações finais não 

são o membro processual para formular perguntas. E ainda assim vale dizer 

que nem mesmo os membros desta comissão formularam qualquer 

pergunta a essas testemunhas. Dizer que “só agora” tomaram conhecimento 

da recusa da testemunha Defensora Pública Larissa Davidovith também é 

falso, pois, em nada contribuíram para que ela pudesse acrescentar em 

defesa do investigado. Além disso, a recusa desta testemunha consta dos 

autos, do que o investigado possui ciência. Outro ponto alegado em 

preliminar de nulidade foi o sorteio de novo integrante após a renúncia da 

composição da comissão do vereador Gelson Henrique Santos da Silva, 

pois, esta providência é ato interno da Comissão e não traz qualquer 

prejuízo ao investigado, não causando nulidade segundo o princípio do pás 

de nullité sans grief. II- DA COMPETÊNCIA DE JULGAMENTO PELA 

CÂMARA MUNICIPAL; Cuida esta Comissão de investigar ato do 

executivo que contrariou a legislação em vigor, que se enquadra como 

infração política administrativa do chefe do executivo municipal, pois, 



praticou ato contra a lei quando deixou de solicitar autorização legislativa 

para contrair empréstimo junto ao instituto de previdência do município. 

Tal ato, por óbvio, além de se enquadrar como infração política 

administrativa, também nos parece ser uma infração penal, se assim 

entendida como crime de responsabilidade. Quanto a responsabilidade 

penal, não há dúvidas que a competência de julgamento é do Poder 

Judiciário e a persecução criminal do Ministério Público. Porém respeitada 

a atribuição de cada Poder, cabe ao Legislativo analisar os fatos quanto à 

prática de infração política administrativa. Ressaltando que as esferas são 

independentes no que tange a possível responsabilização administrativa e 

penal, além de possível dano cível que o chefe do Executivo possa ter 

praticado. O investigado a todo tempo busca retirar desta Casa Legislativa 

a competência para julgamento da infração praticada. Ora é por óbvio que 

se a conclusão desta Comissão e dos demais edis for de considerar que 

houve apenas a prática de ato previsto no artigo 1º, VII, do DL 201/67, sua 

atribuição será enviar cópia de todo o procedimento para o Ministério 

Público, para que dê início à ação penal competente. Agora quanto ao ato 

previsto no artigo 4º, VII do DL 201/67, cuja competência de julgamento é 

sim atribuída a esta Casa, a Comissão decidirá por fim se houve prática de 

ato contra expressa disposição da LOM, em seu artigo 94, X, em sendo 

assim poderá dizer qual será a punição administrativa do investigado. 

Quanto às alegações de que “seria dever” da Câmara tentar anular o ato 

junto ao Judiciário, não passa de tergiversação, pois a “infração político-

administrativa sujeita ao julgamento pela Câmara dos Vereadores e 

sancionada com a cassação do mandato” prevista no artigo 4º, VII, do DL 

201, não foi o fato de “contrair empréstimo”, mas a ausência da “prévia 

autorização da Câmara Municipal”. Desta forma inexiste possibilidade de 

se buscar a “anulação” de ato inexistente, visto que, não houve prévia 

autorização legislativa para que o investigado pudesse contrair o referido 

empréstimo. III- DA SUSPEIÇÃO DOS VEREADORES JOELSON 

CAVALCENTE DA SILVA – PROFESSOR MAX E GELSON 

HENRIQUE SANTOS DA SILVA E NULIDADE DOS ATOS POR ELES 

PRATICADOS. O Vereador Gelson Henrique Santos da Silva se 

considerou suspeito e renunciou a sua função de membro nesta Comissão, 

enquanto o Vereador Joelson Cavalcante da Silva – Professor Max não. Ora 

a suspeição é questão de foro íntimo e não pode ser atribuída a quem não se 

considera como tal, ao contrário do impedimento que tem previsão legal 

para algumas situações. A anulação dos atos que tiveram participação do 

Vereador Gelson Henrique Santos da Silva também não merece 

acatamento, uma vez que ele sequer fez qualquer pergunta as testemunhas e 

não participou de nenhum ato decisório nesta Comissão. Mais uma vez, não 

há nulidade onde não há prejuízo. IV- DA ALEGAÇÃO DE QUE NÃO SE 

TRATA DE EMPRÉSTIMO ENTRE O MUNIÍPIO E O 



MESQUITAPREV. O investigado alegou durante a instrução que a 

operação realizada entre o Município e seu instituto de previdência – 

Mesquitaprev, não seria caracterizado como empréstimo. Tal alegação não 

merece prosperar senão vejamos: 1. O instituto de previdência dos 

servidores de Mesquita – Mesquitaprev – é uma autarquia municipal, a qual 

por sua própria natureza possuiu personalidade jurídica de direito público, 

sendo dessa forma titular de direitos e obrigações próprios, distintos 

daqueles do ente que a institui, ou seja, o próprio município de Mesquita. 2. 

Ainda como característica de uma autarquia traz em sua natureza a 

capacidade de auto-administração, sendo dotada de bens e receita próprios 

que NÃO se confundem com aqueles da administração direta a qual ela 

esta vinculada. 3. Ainda que fugindo da definição técnica de uma autarquia 

diante dos relatos das testemunhas, essas trouxeram a informação de que 

aquilo que o investigado entende não ser empréstimo, precisará ser pago 

em parcelas futuras com juros e correção monetária. Ora, como algo que 

precisa ser pago no futuro em parcelas acrescidas de juros e correção 

monetária não é empréstimo, assim parece que a defesa do investigado 

tenta induzir esta comissão em erro, pois, quer nos fazer acreditar que não 

se tratou de empréstimo, se assim não foi o que seria então? Desta forma 

resta claro que se tratou sim de empréstimo pelo simples farto de ser o 

Mesquitaprev uma autarquia a qual é dotada de características próprias que 

a levam ter tratamento diferenciado, fazendo parte de um órgão da 

administração indireta municipal. V- DA MANIFESTA IMPORTÂNCIA 

DAS IMPUTAÇÕES; não se discute aqui necessidade de se pagar salários 

atrasados de servidores públicos, mas sim ilegal como tal foi feito, em 

afronta ao disposto no artigo 94, X da Lei Orgânica do Município de 

Mesquita. Infelizmente estamos vivendo momentos nunca antes visto em 

nosso Estado do Rio de Janeiro, com atrasos de salários de servidores, caos 

esse que assolou também os servidores de nossa cidade de Mesquita no fim 

do ano de 2016, mas nos cabe aqui resguardar o futuro desses servidores, 

quando o chefe do executivo municipal lança mão de um empréstimo junto 

ao instituto de previdência sem a devida autorização legislativa. Quanto à 

farta jurisprudência sobre atos de improbidade administrativa juntada nas 

alegações finais, não trata o presente procedimento de atos previsto na Lei 

8.249/92, para os quais a Câmara não tem competência para apreciar, mas 

de “infração político-administrativa”, como previsto no artigo 4º, VII do 

DL 201/67. VI- CONCLUSÃO; Diante de todo o relato e da clara 

comprovação de que o chefe do executivo municipal ao arrepio da lei 

contraiu empréstimo junto ao instituto de previdência sem que de forma 

prévia obtivesse autorização legislativa para tal, e mais: usurpando poder 

desta Casa Legislativa, a qual desde o início desta nova legislatura sempre 

esteve aberta ao diálogo, para que as melhores decisões pudessem ser 

tomadas em favor da população mesquitense, preferiu contrariar a lei sob o 



simples argumento de que não havia outra saída senão descumprir com um 

mandamento legal e desrespeitar a divisão dos poderes. Assim tendo 

praticado infração política administrativa prevista no Decreto Lei 201/67, e 

diante da competência desta Casa e em respeito a população mesquitense, 

este relatório concluiu que a conseqüência imediata é a cassação eletivo do 

chefe do Executivo municipal Exmo. Sr. Jorge Lúcio Ferreira Miranda, 

devendo este relatório ser votado em sessão convocada para este fim”. 

Feita a leitura do relatório final da Comissão, o Senhor Presidente chamou 

quem quisesse fazer sua fala pelo tempo máximo de quinze minutos. A 

Vereadora Cris Gêmeas fez uso da palavra. Cumprimentou a todos os 

presentes e defendeu o prefeito dizendo que não é justo o que esta 

acontecendo hoje. Agradeceu, encerrou sua fala. Não havendo mais 

Vereadores querendo fazer uso da palavra, o Senhor Presidente convidou o 

Senhor Prefeito e os Senhores Advogados Afonso Destri, Thiago Batista e 

Carolina Figueiredo para fazerem sua defesa oral pelo tempo máximo de 

duas horas. O convite foi reiterado por 3 (três) vezes. Não havendo Prefeito 

ou Advogados presentes, o Senhor Presidente iniciou a votação nominal 

por ordem alfabética dos Vereadores. Os Vereadores que concordavam com 

o Relatório deveriam votar SIM e os contrários NÃO 1) Amaury Trindade 

votou sim, 2) Cris Gêmeas votou não, 3) Gelson Henrique se absteve de 

votar, 4) Leonardo Andrade votou sim, 5) Marcel votou sim, 6) Marcelo 

Biriba votou sim, 7) Pebo votou sim, 8) Professor Max votou sim, 9) 

Vandinho da Gráfica votou sim, 10) Roberto Emídio votou não, 11) Russo 

do Radiador votou sim, 12) Sancler Nininho votou sim. O Senhor 

Presidente concluiu a votação e informou que com 8 votos favoráveis, 2 

votos contra e 1 abstenção, o Relatório concluindo pelo afastamento 

definitivo do  Prefeito Jorge Miranda foi aprovado, estando o acusado 

afastado definitivamente do cargo de Prefeito de Mesquita pela prática de 

infração político administrativa prevista no Decreto Lei 201 de 1697. 

Diante da condenação determinou a elaboração do Decreto Legislativo de 

cassação do Prefeito de Mesquita e após fosse comunicado a Justiça 

Eleitoral sobre a cassação do mandato do Prefeito de Mesquita. Não 

havendo mais matéria para a Ordem do Dia e por se tratar de Sessão 

Extraordinária, com duração de cinqüenta e dois minutos, onde, de acordo 

com o Art. 128 do Regimento Interno da Câmara “não haverá Expediente, 

nem Explicação Pessoal”, o Senhor Presidente deu por encerrada a Terceira 

Sessão Extraordinária de 2017 (dois mil e dezessete), convidando para a 

Sessão de abertura do 2º (segundo) Período Legislativo hoje, terça feira, às 

18h (dezoito horas). Eu, Roberto Emídio, Secretário, fiz lavrar a presente 

Ata que vai devidamente assinada.   
 


