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AO ILUSTRÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ENVIRA. 

 

REF: PERDA DE MANDATO DO VEREADOR RAIMUNDO JORGE BARBOSA PINHEIRO 

 

GEAN RODRIGUES GURGEL, FRANCISCO ALVES DA COSTA e, 

RERISON LAIAN BARBOSA DE FRANÇA, todos vereadores desta Casa Legislativa, com 

fundamento no artigo 5º, inciso VIII, artigo 11, inciso II e, XIX, artigo 173, alínea “a”, artigo 179, § 

2, e, artigo 182, § 1º, do Regimento Interno da Câmara Municipal de Envira, e artigo 33, inciso I, 

artigo 34, § 2º, da Lei Orgânica do Município de Envira, vem, respeitosamente à presença de 

Vossa autoridade, para, pleitear seja DECLARADO a perda do mandato do Vereador RAIMUNDO 

JORGE BARBOSA PINHEIRO, por ter infringido o artigo 33, inciso I, artigo 34, da Lei Orgânica 

do Município de Envira, conforme ficará demonstrado adiante: 

DOS FATOS 

Conforme se pode constatar do Título Definitivo que segue em anexo, o 

Representado é proprietário de imóvel LOCADO para a Prefeitura Municipal de Envira, onde, 

atualmente funciona a UNIDADE DE SAÚDE JOÃO SANTANA, vejamos: 
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Como é sabido, desde a expedição do diploma, é proibido aos Vereadores 

contratarem com o poder público, conforme esclarecido adiante. 

O Representado, para burlar, fugir da regra da qual tem pleno conhecimento, 

lançou o nome da sua esposa para disputar a dispensa de licitação, no entanto, esqueceu que o 

imóvel locado para a Prefeitura de Envira, é de sua propriedade. 

Vejamos abaixo o Título Definitivo e a Licitação: 
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Além do documento do Título Definitivo, o Representado declarou no ato da 

sua posse como Vereador, ser proprietário do referido imóvel, vejamos: 
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Já foi diligenciado junto aos poderes públicos do município para a obtenção de 

uma cópia do Contrato de Licitação, no entanto, não logrou-se êxito. 

Como é sabido, o Representado já esteve envolvido em episódios de surrupio 

de verba pública, onde, recebeu diárias indevidas, ao dizer que iria a trabalho na cidade de 

Manaus, porém, fugiu para passear na cidade de Pernambuco, conforme documentos anexos. 

As diárias foram devidamente devolvidas, após solicitação do Presidente desta 

Casa, vejamos: 
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Depósito de devolução: 

 

Considerando o exposto, é incontestável que o Representado é contumaz na 

prática criminosa de surrupiar verba pública, e no presente caso é mais um episódio de 

recebimento indevido de verba pública. 

Não é aceitável que um Vereador que tem como um dos deveres fiscalizar o 

gasto indevido de verba pública, seja envolvido em recebimento indevido de verba pública, não é 

merecedor de permanecer invertido no cargo pelo qual foi eleito em confiança do povo de Envira. 

DA PERDA DO MANDATO 

Diz o artigo 33, inciso I, da Lei Orgânica o seguinte: 

Art. 33 – Os Vereadores não poderão: 

I – Firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, funções ou 
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empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo 

quando o contrato obedecer às cláusulas uniformes; 

Caso os Vereadores sejam descobertos infringindo o dispositivo acima 

mencionado, o artigo 34, inciso I, diz que é caso de perda de mandato, vejamos: 

Art. 34 – Perderá o Mandato o Vereador: 

I – Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 

anterior; 

No mesmo caminho, temos o que disciplina o artigo 173, inciso I, alínea “a” do 

Regimento Interno, vejamos: 

Art. 173. Os Vereadores não poderão: 

I – desde a expedição do diploma: 

a) firmar ou manter contrato com o Município, suas autarquias, 

empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações ou 

empresas concessionárias de serviços públicos municipais, salvo 

quando o contrato obedecer à cláusula uniforme: 

A penalidade vem no artigo 179, do Regimento Interno, vejamos: 

Art. 179. Perderá o mandato o Vereador: 

I - que infringir quaisquer proibições estabelecidas no art.173 

deste Regimento; 

DAS ATRIBUIÇÕES DO PRESIDENTE DA CÂMARA 

O Regimento Interno deste Poder Legislativo, em seu artigo 5º, inciso VIII, diz 

o seguinte: 
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Art. 5º. Compete privativamente à Câmara Municipal exercer as 

seguintes atribuições, dentre outras: 

VIII – decretar a perda do mandato do Prefeito, do Vice-Prefeito 

e dos Vereadores, nos casos previstos na Constituição Federal, 

na Lei Orgânica e na legislação federal aplicável; 

A Câmara é representada pelo o seu Presidente e, dentre das atribuições no 

qual possui, uma delas é de declarar a perda de mandato de vereador, vejamos o que orienta o 

artigo 11, incisos II e, XIX, do Regimento Interno: 

Art. 11. Além das atribuições previstas na Lei Orgânica, compete 

ao Presidente da Câmara: 

II - convocar suplente de Vereador nos casos de vaga ou licença, 

nas hipóteses previstas na Lei Orgânica e neste Regimento; 

XIX - declarar a extinção do mandato do Vereador, nas hipóteses 

previstas neste Regimento; 

 DA VOTAÇÃO 

O Regimento Interno desta Casa, em seu artigo 179, § 2º, e o artigo 34, § 2º, 

da Lei Orgânica, dizem o seguinte: 

Art. 179. Perderá o mandato o Vereador: 

I - que infringir quaisquer proibições estabelecidas no art.173 

deste Regimento; 

§ 2º Nos casos dos incisos I, II e VI, do artigo 179 deste 

Regimento, a perda do mandato será decidida pela Câmara 

Municipal, por voto aberto e maioria absoluta, mediante 
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provocação da Mesa ou de partido político representado na 

Câmara Municipal, assegurado ampla defesa. 

Art. 34, § 2º, da Lei Orgânica: 

Art. 34 – Perderá o Mandato o Vereador: 

I – Que infringir qualquer das proibições estabelecidas no artigo 

anterior: 

§ 2º - Nos casos dos incisos I, II, IV e VII, deste artigo a perda do 

mandato será decidido pela Câmara, por voto escrito e maioria 

absoluto, mediante provação da Mesa ou de participação de 

partido representado na Câmara, assegurada a ampla defesa. 

DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO 

Verifica-se que o Regimento Interno e a Lei Orgânica, respeitam o princípio da 

ampla defesa e do contraditório, previsto na Nossa Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso 

LV, vejamos: 

Art. 5º (omissis) 

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos 

acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla 

defesa, com os meios e recursos a ela inerentes; 

Antes que a presente representação seja levada a votação na Câmara, 

imperioso seja concedido o direito do Representado apresentar sua defesa, no prazo de 15 dias. 

DA IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA DO PREFEITO – PERDA DOS 

DIREITOS POLÍTICOS – LEI Nº 8.429 DE 2 DE JUNHO DE 1.992 
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Como se verifica, a situação não envolve só o Representado, o Prefeito de 

Envira também deve ser responsabilizado e, da mesma forma que o Representado deverá ter seu 

mandato perdido, o Senhor Prefeito também deve responder pelas as mesmas penalidades, 

inclusive, o Prefeito deve ser condenado pela a pratica criminosa de improbidade administrativa, 

com a perda dos direitos políticos, vejamos: 

Art. 9º Constitui ato de improbidade administrativa importando em 

enriquecimento ilícito auferir, mediante a prática de ato doloso, 

qualquer tipo de vantagem patrimonial indevida em razão do 

exercício de cargo, de mandato, de função, de emprego ou de 

atividade nas entidades referidas no art. 1º desta Lei, e 

notadamente: 

II - perceber vantagem econômica, direta ou indireta, para facilitar 

a aquisição, permuta ou locação de bem móvel ou imóvel, ou a 

contratação de serviços pelas entidades referidas no art. 1° por 

preço superior ao valor de mercado; 

Art. 12. Independentemente do ressarcimento integral do dano 

patrimonial, se efetivo, e das sanções penais comuns e de 

responsabilidade, civis e administrativas previstas na legislação 

específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às 

seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou 

cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato: 

I - na hipótese do art. 9º desta Lei, perda dos bens ou valores 

acrescidos ilicitamente ao patrimônio, perda da função pública, 

suspensão dos direitos políticos até 14 (catorze) anos, 

pagamento de multa civil equivalente ao valor do acréscimo 

patrimonial e proibição de contratar com o poder público ou de 

receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou 
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indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da 

qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 14 (catorze) 

anos; 

Não restam dúvidas do recebimento de vantagem, o Prefeito facilitou a locação 

de imóvel de propriedade de Vereador que participa de sua base de apoio político, base aliada, 

fez ao arrepio da Lei e, por isso deve ser responsabilizado. 

DO MINISTÉRIO PÚBLICO 

Nossa Constituição Federal de 1.988, em seus artigos 127 e, 129, inciso I e, 

III, disciplinam o seguinte: 

Art. 127. O Ministério Público é instituição permanente, essencial 

à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da 

ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e 

individuais indisponíveis. 

Art. 129. São funções institucionais do Ministério Público: 

I - promover, privativamente, a ação penal pública, na forma da 

lei; 

III - promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a 

proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de 

outros interesses difusos e coletivos; 

Vemos então a necessidade de envio em cópia desta representação ao Douto 

Representante do Ministério Público do Município de Envira para que sejam adotadas as medidas 

judiciais cabíveis ao caso. 

 

 



   w  
WALFRAN SIQUEIRA CALDAS 

OAB/AM Nº 8.915 
 

11 
 

DO PEDIDO 

Considerando todo o exposto, requer-se: 

a) a NOTIFICAÇÃO do Representado RAIMUNDO JORGE BARBOSA 

PINHEIRO, para que, querendo, apresente sua defesa no prazo legal de 15 (quinze) dias; 

b) após a apresentação da defesa do Representado, seja pautado, 

imediatamente, na próxima sessão legislativa desta casa, a votação da perda do mandato do 

Representado; 

c) caso seja aprovado por esta Casa a perda do mandato do Representado, 

requer-se, de imediato, a NOTIFICAÇÃO da Suplente do Representado, para que tome posse no 

prazo de 15 dias; 

d) requer-se ainda, seja enviado ao Ministério Público do Município de Envira, 

cópia da presente Representação, para que sejam adotadas as medidas judiciais cabíveis contra 

o Prefeito do Município de Envira, em virtude de flagrante crime de improbidade administrativa. 

Termos em que, 

Pede e espera deferimento. 

Envira, 16 de NOVEMBRO de 2.021. 

 

GEAN RODRIGUES GURGEL 

Vereador/PP 
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FRANCISCO ALVES DA COSTA 

Vereador/PSC 

 

RERISON LAIAN BARBOSA DE FRANÇA 

Vereador/PP 

 

 

 


