
ATA  DA  SESSÃO  EXTRAORDINÁRIA  DA  CÂMARA  MUNICIPAL  DE  BIRITIBA 
MIRIM, realizada no dia 02 de julho de 2006.
Às dez horas do dia dois de julho de dois mil e seis, na sede da Câmara Municipal de Biritiba 
Mirim, situada à Rua João José Guimarães, nº 125 – centro desta cidade e Município de Biritiba 
Mirim, Estado de São Paulo, presentes os Senhores Vereadores em exercício nesta 10ª Legislatura, 
e que se reuniram no Plenário “Vereador João Suharo Makiyama”, para a realização da Sessão 
Extraordinária que foi convocada através do Ofício nº 647/2006 de autoria do senhor Presidente da 
Câmara,  Vereador Reinaldo Pereira.  Apostas as assinaturas no Livro de Presença dos senhores 
Vereadores presentes, folhas nº. 75. Leitura do Ofício do Vereador Marcelo Silveira Mistroni ao 
Presidente da Comissão Processante - Informa que estará presente na Sessão Extraordinária por 
volta das quatorze horas.  O senhor Presidente, Vereador Reinaldo diz: “Para efeito de quorum, 
tendo em vista a ausência da Suplente do Vereador Reinaldo Pereira, tendo em vista a ausência da 
Vereadora Érica de Queiroz, tendo em vista a ausência do Vereador Carlos Alberto Taino Junior,  
tendo em vista a ausência do denunciado e de seu patrono, tendo em vista a ausência do Suplente  
do Vereador Marcio Aparecido Cardoso, o senhor Eduardo de Melo, para efeito de quorum, de  
acordo com o Decreto-Lei nº. 201, que passarei a ler: “...a denúncia escrita da infração poderá 
ser  feita  por  qualquer  eleitor,  com  exposição  dos  fatos  e  a  indicação  das  provas.  Se  o 
denunciante for Vereador, ficará impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão  
Processante,  podendo,  todavia,  praticar  todos  os  atos  de  acusação.  Se  o  denunciante  for  o  
Presidente da Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do processo e, só 
votará se necessário para completar o quorum de julgamento. Será convocado o suplente do  
Vereador impedido de votar, o qual não poderá integrar a Comissão Processante.” Diante do 
dispositivo legal, este Vereador permanecerá na Sessão para parte do Plenário, para efeito de  
quorum e diante do exposto, eu convoco o meu Primeiro Secretário, Vereador Jarbas Ezequiel de  
Aguiar,  para  que  assuma  a  Presidência  da  Sessão  Extraordinária.”  Assumiu  a  direção  dos 
trabalhos,  o  Senhor  Vereador  JARBAS  EZEQUIEL  DE  AGUIAR,  1º  Secretário,  Presidente 
Interino  da  presente  Sessão  Extraordinária.  O  senhor  Vereador  Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar 
cumprimenta a todos e diz: “Em decorrência da manifestação do Vereador José Maria de Siqueira 
Junior que solicitou a convocação de seu suplente, justificando que não poderia participar da  
Sessão pelo fato de participar nesta data de concurso público de Delegado de Polícia, convoco o  
senhor Fernando Amorim Carvalho a assumir a Vereança. Eu, Jarbas Ezequiel  de Aguiar,  na  
qualidade  de  Presidente  Interino,  peço  ao  Vereador  senhor  Fernando  Henrique  Bolanho  que  
conduza o suplente a ocupar o lugar.” O senhor Presidente Interino, Vereador Jarbas, solicita que o 
senhor Fernando Amorim fique em pé e repita as seguintes palavras: “De acordo com o artigo 12,  
parágrafo primeiro do Regimento Interno desta Casa de Leis:  “Prometo manter,  defender  e  
cumprir a Constituição da República Federativa do Brasil, a Constituição do Estado e a Lei  
Orgânica  do  Município,  dignificando  e  exercendo  com  patriotismo,  honestidade  e  espírito  
público o mandato que me foi confiado.” O senhor Presidente Interino diz: “Para completar a  
Mesa Diretora, peço ao Vereador Fernando Henrique Bolanho que assuma a Primeira Secretaria 
e, para assumir o cargo de Segundo Secretário, eu peço ao Vereador Fernando Amorim que ocupe 
a Segunda Secretaria.”  Instalada a Sessão, o senhor Presidente Interino, Vereador Jarbas Ezequiel 
de Aguiar invoca a proteção de Deus, nos termos regimentais, declarou abertos os trabalhos da 
presente  Sessão,  passando-se  de  pronto  ao  material  de  convocação,  sendo feita  a  leitura  pelos 
Vereadores Fernando Henrique Bolanho e Fernando Amorim Carvalho. LEITURA DO VOLUME 
I  DA  COMISSÃO  PROCESSANTE,  “Que  investiga  eventual  prática  de  infração  Política 
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Administrativa,  cometida  pelo  Vereador  Marcio  Aparecido  Cardoso.”,  CONTENDO  205 
(DUZENTAS E CINCO) LAUDAS. Leitura das folhas 002 (zero, zero, dois) a 205 (duzentas e 
cinco). LEITURA DO VOLUME II DA COMISSÃO PROCESSANTE “Que investiga eventual 
prática de infração Política Administrativa, cometida pelo Vereador Marcio Aparecido Cardoso.”, 
CONTENDO 196 (CENTO E NOVENTA E SEIS) LAUDAS, Leitura da capa do processo e 
das folhas 207 (duzentas e sete) a 403 (quatrocentas e três). LEITURA DO VOLUME III DA 
COMISSÃO PROCESSANTE, CONTENDO 116 (cento e dezesseis laudas) LAUDAS,  “Que 
investiga  eventual  prática  de  infração  Política  Administrativa,  cometida  pelo  Vereador  Marcio 
Aparecido Cardoso.” Leitura da capa do processo e das folhas 405 (quatrocentas e cinco) a 
507(quinhentos e sete), parecer final da Comissão Processante.  Antes do término da leitura do 
Volume III, o Vereador Marcelo Silveira Mistroni solicita a ordem e diz: “Boa tarde a todos,  
gostaria que ficasse consignada a minha presença na Sessão.” O Presidente Interino, Vereador 
Jarbas  Ezequiel  de  Aguiar,  consigna  a  presença  do  Nobre  Vereador  Marcelo. O  Vereador 
(Suplente)  senhor  Fernando  Amorim  Carvalho  deu  prosseguimento  a  leitura  do  Volume  III. 
Terminada a leitura do Volume III da Comissão Processante, o senhor Presidente Interino, Vereador 
Jarbas Ezequiel de Aguiar, passa a Presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal ao senhor 
Vice-Presidente, Vereador Marcelo Silveira Mistroni, que chegou há pouco na Câmara Municipal, 
tendo o  seu  atraso  devidamente  justificado no  início  da  Sessão,  bem como o  Vereador  Jarbas 
Ezequiel de Aguiar retornando à Primeira Secretaria e o Vereador Fernando Henrique Bolanho à 
Segunda Secretaria.  Assumindo a  direção dos trabalhos,  o Vereador  Marcelo Silveira  Mistroni, 
Vice-Presidente  desta  Casa  de  Leis,  dando  prosseguimento  a  presente  Sessão  Extraordinária, 
solicitando  ao  senhor  Segundo  Secretário,  Vereador  Fernando  Henrique  Bolanho  que  faça  a 
Leitura do PARECER FINAL DA COMISSÃO PROCESSANTE, que passa a ser transcrito 
em seu inteiro teor: “Vistos, etc.  Trata-se de Comissão Processante instaurada para apuração de 
prática  de  eventual  infração  político-administrativa,  por  parte  do  Nobre  Vereador  MÁRCIO 
APARECIDO CARDOSO. A presente foi constituída após o encerramento da Comissão Especial 
de Investigação, criada através da Resolução n.º 13/05; a qual tinha por finalidade elucidar os fatos 
narrados no Boletim de Ocorrência n.º 864/05, lavrado em 16 de agosto de 2005, perante a 4ª 
Delegacia de Polícia de Mogi das Cruzes. Através desta peça, informa o Sr. Everton Aparecido 
Rodrigues da Silva que, procurado pelo Nobre Vereador Márcio, foi-lhe oferecido o emprego de 
motorista, com remuneração mensal equivalente a R$ 400,00 (quatrocentos reais). Informa, ainda, 
que após o início de suas atividades, em 03 de março de 2005, com o veículo marca VW, modelo 
Kombi, de placas BNR 7455, para prestação de serviços ao Departamento de Saúde do Município; 
passado 1 (um) mês, fora solicitado pelo Vereador Márcio Aparecido Cardoso que o Sr, Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva comparecesse à Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, para que 
fosse  colhida  sua  assinatura  em  contrato  no  qual  constavam  como  contratante  este  órgão  e 
contratado o Sr.  Everton,  tendo assinado o contrato sem ler seu teor.  Aduz,  ainda,  que após o 
encerramento  de  sua  prestação  de  serviços,  o  Vereador  continuou  recebendo  os  valores  da 
prestação;  na quantia  equivalente  a  R$ 1.1140,00 (um mil,  cento e  quarenta  reais),  afirmando, 
ainda; que enquanto efetuou os trabalhos, recebia os valores relativos a seus serviços eram pagos 
através do Vereador. Para elucidar tais fatos, levados a conhecimento desta Casa de Leis através de 
denúncia formulada pelo Nobre Vereador Reinaldo Pereira, foi constituída Comissão Especial de 
Investigação, através da Resolução 13/05, tendo como membros os Nobres Vereadores Marcelo 
Silveira Mistroni (Presidente), Jarbas Ezequiel de Aguiar (Relator) e Érica de Queiroz (Secretária). 
Manifestou-se preliminarmente o Vereador Márcio naqueles autos, através de defensor constituído, 
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refutando  as  alegações.  Diligências  daquela  Comissão,  inicialmente  com  convocação  de 
testemunhas,  e  remessa  de  cópia  do  processo  licitatório  n.º  22/05,  da  Prefeitura  Municipal  de 
Biritiba  Mirim,  modalidade  Carta  Convite,  no  qual  dentre  os  licitantes  figura  o  Sr.  Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva. A Diretoria de Saúde remeteu cópia do relatório de serviços, dos 
quais  depreende-se  o  início  das  atividades  do  Sr.  Everton  na  data  de  03  de  março  de  2005, 
conduzindo  pacientes  a  diversos  nosocômios,  constando  como última  data  de  agendamento  de 
serviços como o dia  19 de agosto daquele  ano.  O douto Procurador Geral  do Município,  Luiz 
Antonio da Cunha, se manifestou favoravelmente à regularidade do procedimento licitatório, e de 
seu entendimento compartilharam a Sra. Daniela Gonçalves de Araújo, Presidente da Comissão de 
Licitações,  e  o  Excelentíssimo  Senhor  Roberto  Pereira  da  Silva,  Prefeito  Municipal,  o  qual 
adjudicou o objeto, no valor total de R$ 76.608,00 (setenta e seis mil, seiscentos e oito reais). Não 
constaram,  no  mais,  empenhos  ou  notas  fiscais  nos  quais  constavam  o  nome  do  Sr.  Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva. Ato contínuo, foram indicadas testemunhas pelo Vereador Márcio 
Aparecido Cardoso. A Comissão Especial de Investigação teve seu regular trâmite, até o relatório 
final,  no qual houve sugestão da constituição de Comissão Processante,  o que foi  acatado pelo 
Plenário, na Sessão Ordinária de 06 de fevereiro de 2006; votando contrário à tal Comissão somente 
o  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso.  Através  da  Resolução n.º  03/06,  a  Câmara  Municipal, 
através da Mesa Diretiva, criou a presente, constando como membros o Nobre Vereador Jarbas 
Ezequiel  de  Aguiar  (Presidente),  Fernando  Henrique  Bolanho  (Relator)  e  Érica  de  Queiroz 
(Membro)  (fls.  03  e  ss.).  Foram  remetidas  cópias  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  de 
Investigação  ao  Nobre  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  ao  seu  defensor  Ricardo  Luis 
Rodrigues da Silva,  ao Excelentíssimo Senhor Roberto Pereira da Silva,  Prefeito Municipal;  ao 
Ministério  Público  do  Estado  de  São  Paulo,  na  pessoa  do  Excelentíssimo  Senhor  Ricardo 
Montemor,  promotor  de  justiça  da  Comarca  de  Mogi  das  Cruzes  e  ao  Excelentíssimo  Senhor 
Robson Marinho, Presidente do Egrégio Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 08 e ss). 
Em 13 de março de 2006, foi notificado o Nobre Vereador Márcio Aparecido Cardoso, para que 
apresentasse sua defesa prévia; por si só ou por defensor constituído, bem como indicasse as provas 
que  pretendesse  produzir,  nos  termos  do  artigo  5º,  III  do  Decreto  –lei  n.º  201/67  (fls.  13).  O 
Vereador, apesar de intimado, não apresentou qualquer manifestação. A Comissão então, para que 
fossem observados os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório, determinou que 
fosse realizada a notificação do mesmo para apresentação de defesa prévia pela imprensa (fls. 14 e 
ss.). O Vereador, então, tempestivamente; apresentou sua defesa prévia (fls. 21/23). Em preliminar, 
argüiu que a Comissão deveria ser extinta, afirmando que os pressupostos legais que possibilitam 
sua existência não se encontram presentes;  pugnando pela extinção do feito sem apreciação do 
mérito. No mérito, entende que houve inovação no relatório, dada a menção a novos elementos, 
entendendo que não se prende a Comissão a fato certo e determinado. No mais, bate pela ausência 
de  elementos  probatórios  aptos  a  conduzir  a  regularidade  do  procedimento,  requerendo  o 
arquivamento  da  denúncia.  O  Vereador  indicou  3  (três)  testemunhas:  Neiva  Peruca,  Fernando 
Amorim e Benedito Donizetti de Almeida. (fls. 23). A Comissão então emitiu parecer opinando 
pelo prosseguimento do feito;  por entender que as provas produzidas no decorrer da Comissão 
Especial de Investigação necessitavam melhor análise, e que a indicação de novas provas não se 
tratava de inovação na denúncia, mesmo porque o conjunto probatório é valorado como um todo, e 
não  isoladamente;  restando  deferido  como  meio  de  prova  da  defesa  somente  a  oitiva  das 
testemunhas, em virtude de ser a defesa prévia o momento para indicar quais seriam os meios de 
prova, indicando como data para oitiva das testemunhas da Comissão o dia 27 de abril de 2006; e da 

3



defesa o dia 04 de maio de 2005 (fls. 24/31). Oficiou-se à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, 
para que remetesse cópia dos autos do inquérito policial  n.º  864/05,  perante a  4ª  Delegacia de 
Polícia  de Mogi  das  Cruzes.  (fls.  32).  Foram convocados para  depor  o  Excelentíssimo Senhor 
Roberto Pereira da Silva, Prefeito Municipal (fls.33), Gilson Soares de Campos (fls. 34), Rosiane 
Coelho Gomes (fls. 35), Ariovaldo Alves Jacobina (fls. 37) e Vera Lúcia Jungers Franco (fls. 38). 
Requerida  cópia  do  processo  licitatório  n.º  22/05,  modalidade  Carta  Convite,  da  Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim, relativa justamente à contratação dos serviços também do Sr. Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva. (fls. 36). Oficiou-se à TV Diário (afiliada Rede Globo de Televisão) 
e Tribunal de Contas do Estado de São Paulo (fls. 39). Fora nomeado o Doutor Ademir Aparecido 
Falque dos Santos, para que exercesse a função de consultor junto à Comissão, na forma regimental 
(fls.)40, o qual aceitou o encargo (fls. 41). O Sr. Ariovaldo Alves Jacobina encaminhou ofício à 
Presidência da Comissão que não poderia comparecer aos trabalhos, em virtude de compromisso 
anteriormente agendado, sem justificativa plausível para tanto (fls. 42). Em 27 de abril de 2006, foi 
realizada a primeira oitiva de testemunhas da Comissão Processante (fls. 43/47), ausente o Vereador 
Márcio ou defensor constituído; tendo como primeiro depoente o Sr. Gilson Soares de Campos, 
ocupante do cargo de Diretor Municipal de Administração.  Afirmou em seu depoimento que é 
superior hierárquico da senhora Rosiane Coelho Gomes, e afirmou que todos os contratos são alvo 
de  análise  pelo Setor  dos Atos Administrativos;  que os editais  e  os  contratos são previamente 
analisados pela Procuradoria Jurídica, sendo certo que após o término da licitação o processo é 
encaminhado ao Setor de Atos Administrativos da Prefeitura para as formalidades de praxe; que nos 
contratos, após a digitação, são inseridas as datas de sua digitação e imediatamente é convocado o 
licitante  vencedor  para assinatura  do contrato,  mas  inicia  os  trabalhos  na  data  da  digitação  do 
instrumento contratual, para não haver prejuízo à municipalidade e ao licitante, e que nunca houve 
problema com esse procedimento. Informa; ainda, que necessariamente o licitante deve assinar o 
contrato no mesmo dia do início dos trabalhos (fls. 44), que teve conhecimento da licitação que 
visava a contratação de veículo Kombi para transporte de pessoas para encaminhamento hospitalar, 
não  tendo  conhecimento  do  teor  do  processo  e,  somente  para  fins  de  formalização,  assinou 
instrumento como testemunha, como é corriqueiro ocorrer. Afirma, ainda, que assinou o contrato na 
presença do Sr. Everton, e que na época a Presidente da Comissão de Licitações era a Sra. Daniela, 
sem se recordar quem eram os demais membros; e que os requisitos postos no edital de licitação 
devem ser analisados pelos membros da respectiva Comissão, e quando da assinatura do contrato, 
estavam o depoente, o Sr. Everton e a Sra. Rosiane, chefe do Setor de Atos Administrativos; que 
não se recorda ter assinado o contrato antes do contratado, mas que pode ter ocorrido tal fato; que 
os  contratos,  quando são  enviados  para  si,  já  vêm devidamente  assinado pelo  Senhor  Prefeito 
Municipal. Informou, ainda, que não tem conhecimento se o Sr. Everton iniciou os trabalhos antes 
da assinatura do contrato, entendendo que de forma alguma o Departamento de Finanças efetuaria 
pagamento pela prestação de serviços; não tendo conhecimento se houve encerramento dos serviços 
prestados pelo Sr. Everton, ou se outra pessoa assumiu sua posição. Aduz; ainda, que o contrato foi 
rescindido a rogo da Diretora do Departamento de Saúde, e que a fiscalização pelo cumprimento do 
contrato compete ao próprio Diretor do respectivo Departamento, ou por funcionário designado por 
este. Apresentados os documentos de fls. 28 e 46 dos autos da Comissão Especial de Investigação, 
nos quais existem informações que o Sr. Everton prestou serviços antes da formalização do contrato 
com a Prefeitura, afirmou que a responsabilidade é do Departamento de Obras e do Departamento 
de Saúde, por realizarem o abastecimento e agendamento de pacientes, respectivamente, aduzindo 
que não poderiam os serviços serem prestados sem a devida contratação. Informou que não conhece 
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o  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  e  a  ele  dispensa  tratamento  comum  ao  dos  demais 
Vereadores que na Prefeitura comparecem, não possuindo amizade íntima com o Vereador Márcio 
ou qualquer outro Vereador desta Casa de Leis. Informa, ainda, que conhece o antigo assessor e 
irmão do Vereador Márcio, Sr. André, somente de vista, não tendo presenciado este com o Sr. 
Everton  na  Prefeitura.  Também conhece  de  vista  o  Sr.  Ariovaldo,  atual  assessor  do  Vereador 
Márcio, e que nunca viu o mesmo em companhia do Sr. Everton; e que nunca viu o Vereador 
Márcio, o Sr. André ou o Sr. Ariovaldo conduzindo o veículo Kombi que prestava serviços para a 
Prefeitura,  nem  um  veículo  Tempra,  e  que  não  recebeu  ordens  relativas  a  este  contrato 
especificamente. A sra. Vera Lúcia Jungers Franco (fls. 48 e ss.) afirmou que atualmente ocupa o 
cargo de auxiliar de serviços, lotada na Secretaria de Saúde; que conhece o sr. Everton desde que 
foram por ele iniciado o agendamento de viagens junto ao referido órgão; que Everton iniciou os 
agendamentos em 03 de março de 2006, prestando serviços até aproximadamente 15 de julho de 
2005; que posteriormente o veículo continuou prestando serviços à municipalidade mas com outros 
motoristas, os senhores André e Ari, sendo que o veículo ainda permaneceu por curto lapso em 
manutenção e, quando de seu retorno, o serviço já era prestado pelos senhores André e Ari; que o 
serviço foi prestado até agosto, e não soube precisar a data; que a substituição dos motoristas se deu 
após seu retorno de licença, sem saber os motivos da alteração. Informou, ainda, que sempre que 
ocorriam  problemas  mecânicos  com  o  veículo  entrava  em  contato  com  o  Vereador  Márcio 
Aparecido Cardoso para sua solução; que logo no início dos serviços o veículo teve problemas e o 
sr. Everton resolveu, sendo que em problemas ulteriores o mesmo informou à depoente Vera que 
deveria comunicar e cobrar soluções do Vereador Márcio por ser ele o responsável;  quando os 
outros motoristas André e Ari assumiram o serviço e também ocorriam problemas,, era comunicado 
o Vereador Márcio; que a Prefeitura também contratou um veículo VAN de propriedade do sr. 
Vagner e quando ocorriam problemas em seu veículo os resolvia por si só. Informou que conhece o 
sr. André, irmão do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, que era procurado em casos de alteração 
de  datas  e  horários  de  agendamento;  que  após  o  afastamento  de  Everton  em  julho  de  2005, 
prestaram  serviços  como  motoristas  o  próprio  sr.  André,  irmão  do  Vereador  Márcio  e  o  sr. 
Ariovaldo, atual assessor do Vereador, alternadamente. Informou; ainda, que nunca questionou o 
porque  da  presença  de  ambos  por  se  tratarem  de  contratados  pela  Prefeitura  Municipal;  que 
inicialmente houve dificuldade para abastecimento do veículo pois o sr. Hermes, que trabalha no 
pátio da Prefeitura onde se faz o abastecimento dos veículos contratados pela Prefeitura não tinha 
ciência de que o veículo prestava serviços para a Prefeitura,  e  que somente após relatar  ao sr. 
Hermes que o agendamento havia sido realizado este efetuou o abastecimento do veículo. Afirmou, 
ainda, que o abastecimento foi realizado em virtude de a sr. Rosa, então Diretora da Secretaria, 
determinar que a depoente Vera entrasse em contato com o senhor Hermes e relatasse que o veículo 
Kombi placas BNR 7455 a partir  da data de 03 de março de 2005 era prestador de serviços à 
municipalidade,  Setor  de  Agendamento  da  Secretaria  de  Saúde;  que  já  presenciou  o  Vereador 
Márcio conduzindo um veículo Fiat Tempra de cor vermelha, não tendo presenciado o mesmo fato 
em relação ao sr. Ariovaldo; nem presenciou no departamento em que trabalha o Vereador Márcio 
na presença de Everton; mas se recordou de que, entre 26 e 28 de fevereiro, aproximadamente, o 
Vereador Márcio, que então presidia a Câmara Municipal, esteve no local de trabalho da depoente 
com uma pessoa,  apresentada como motorista do veículo que prestaria serviços ao setor, tendo 
recordado  somente  seu  apelido,  “Negão”,  o  qual  não  chegou  a  prestar  serviços,  sendo  que 
posteriormente  o  veículo  teve  como  condutor  o  sr.Everton,  que  havia  sido  encaminhado  pela 
Diretora de Saúde Rosa. Recordou que, em determinado dia, o sr. Everton teve que comparecer à 
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Delegacia de Polícia de Biritiba Mirim por ter se envolvido em acidente de trânsito, oportunidade 
em que apresentou o sr. Ariovaldo como seu substituto para os agendamentos daquele dia. Aduziu, 
ainda, que em janeiro de 2006, esteve em férias e em seu retorno, na primeira semana de fevereiro 
deste mesmo ano foi informada pela atual Diretora de Saúde, sra. Edna; que seria transferida para o 
CSIII de Biritiba Mirim e não mais realizaria os agendamentos que eram de sua competência; que 
nunca foi ameaçada pelos fatos que declarou em seu depoimento e que, apesar de não poder afirmar 
por não ter provas de perseguição funcional, achou estranho o fato de sua transferência, pois quando 
requisitada para os agendamentos; achou que seria tarefa complexa, mas a Diretora anterior, sr. 
Rosa, acreditou ser a depoente Vera competente para a função e, após um ano de ter organizado o 
setor  e  após  os  acontecimentos  contidos  em  seu  depoimento,  foi  transferida  sem  qualquer 
justificativa  que  lhe  parecesse  plausível.  Informou  que  acredita  que  o  veículo  permaneceu 
disponível  por  tempo  superior  ao  que  declinou  em  seu  depoimento,  pois  quando  houve  a 
substituição à qual se reportou, houve confusão de datas em sua mente, mas acredita que o período 
foi  o  mesmo.  O consultor  juntou currículo,  e  os trabalhos  acostados aos autos.  (fls.  52/58).  A 
Comissão Processante se reuniu em 28 de abril de 2006 (fls. 59/60) e entendeu que os trabalhos do 
dia anterior restariam prejudicados em virtude da não participação do Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso, com violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Desta maneira, para evitar 
prejuízo aos trabalhos,  a Comissão anulou os trabalhos de 27 de abril  de 2006, requerendo ao 
Presidente  da  Câmara  Municipal  que  encaminhasse  ofício  ao  Executivo,  para  disponibilizar 
novamente os funcionários Gilson Soares de Campos, Vera Lúcia Jungers Franco e Rosiane Coelho 
Gomes; bem como requereu à Presidência desta Casa de Leis determinar que comparecesse aos 
trabalhos o sr. Ariovaldo Alves Jacobina, assessor do Vereador Márcio Aparecido Cardoso, e nova 
tentativa de convocação do sr. Everton. Determinada nova convocação do investigado, para que, 
por si só ou por defensor constituído, participasse dos trabalhos, ou lhe seria nomeado defensor 
dativo; restando consignado o dia 04 de maio de 2006 a oitiva das testemunhas, adiada sine die a 
oitiva das testemunhas da defesa.  Defensor  dativo constituído para o Vereador  Márcio,  Doutor 
Fernando Bernardo Cinta Gomes para que, se o caso, pudesse defender o Vereador no presente feito 
(fls. 64), dadas as respostas negativas da Ordem dos Advogados do Brasil – Subsecção Mogi das 
Cruzes e Procuradoria Geral do Estado. Ouvida novamente a sra. Vera Lúcia Jungers Franco, sendo 
retardado o início dos trabalhos para se aguardar o Vereador Márcio Aparecido Cardoso (fls. 65). A 
depoente  ratificou  o  que  havia  dito  anteriormente;  somente  acrescentado a  informação  de  que 
conhece o sr. Everton desde criança; esclarecendo que o último relatório por ela apresentado sobre 
os serviços prestados datou de 04 de julho de 2005; quando ocorreram problemas mecânicos com o 
veículo, e afirmou que quando retornou de férias já prestavam serviços no lugar de Everton os srs. 
André e Ari, atual assessor do Vereador Márcio, e, tendo perguntado aos demais funcionários as 
razões  do afastamento de  Everton,  não souberam informar as  razões.  Em resposta  ao defensor 
dativo, assim respondeu: conhece o sr. Everton desde criança pois sua mãe o levada ao Posto de 
Saúde, local onde a depoente Vera trabalha há mais de 28 (vinte e oito) anos; e não soube informar 
se o sr. Everton possui vínculo político-partidário. O depoente reafirmou o depoimento anterior, 
nada sendo perguntado pelo defensor dativo (fls. 71/73). A depoente Rosiane Coelho Gomes (fls. 
75 e ss.), afirmou: que é chefe do Setor dos Atos Administrativos, sendo seu superior hierárquico 
imediato  o  sr.  Gilson  Soares  de  Campos,  que  todos  os  contratos  administrativos  da  Prefeitura 
Municipal passam pelo seu setor; que a minuta é elaborada pela Comissão de Licitações, que a 
licitação é realizada pela comissão, com posterior envio ao setor financeiro para empenho prévio da 
despesa, encaminhado ao Departamento de Administração para preenchimento com numeração e 
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outros dados necessários; além da convocação do licitante vencedor para a devida formalização do 
contrato; e que a fase de preenchimento de dados é de sua responsabilidade. Informou que a data 
que consta nos contratos são as mesmas dos empenhos; e essa forma de preenchimento é a mais 
utilizada pela Prefeitura; que o licitante vencedor assina o contrato posteriormente à data que consta 
no contrato, e é comum tal fato ocorrer, principalmente com empresas com sede fora do município. 
Disse que tem conhecimento que a partir do empenho da despesa o contratado já pode prestar o 
serviço  para  a  municipalidade,  mesmo  com  a  assinatura  do  contrato  se  dando  em  momento 
posterior; que quanto ao contrato do sr. Everton não se recorda se o mesmo assinou o contrato na 
mesma data, mas afirma que todos os licitantes assinaram os contratos no mesmo dia; não se tendo 
se recordado se foi na data do empenho; não se recordou quem havia determinado que o sr. Everton 
fosse até o Departamento para a assinatura do contrato, e que o chamamento do licitante pode ser 
feito pela própria ou o licitante comparecesse espontaneamente; em caso de não se conhecer o 
licitante vencedor  o mesmo recorre à Comissão de Licitações ou a outro Departamento, sendo que 
no caso do sr. Everton não se lembra quem realizou a convocação, não se lembra quem estava com 
ele na data da assinatura,  mas acredita que estava sozinho. No que diz respeito ao anexo I  do 
contrato,  não sabe dizer quem ajudou o sr.  Everton no preenchimento,  pois  tal  ato é  realizado 
perante a Comissão de Licitações, com posterior remessa já preenchido; que só teve contato com o 
sr. Everton na data da assinatura do contrato, não o conhecendo anteriormente a tal fato; e que 
solicitou  à  senhora  Daniela  que  a  avisasse  quando  o  mesmo  chegasse,  para  a  assinatura  do 
instrumento. Informou que não sabe quem fiscaliza a execução do contrato; não soube indicar se 
Everton prestou serviços antes da assinatura do contrato ou se outra pessoa o substituiu na prestação 
de serviços com o mesmo veículo descrito na avença; recorda que houve termo aditivo de rescisão 
datado de 24 de agosto de 2006, mas não foi assinado pelo sr. Everton; que não tem conhecimento 
se houve a continuação do serviço por outra pessoa após essa data; que no processo de rescisão 
constam os motivos apresentados pela Diretora de Saúde para o ato, sem se recordar quais sejam. 
Que  fora  encaminhada  ao  sr.  Everton  comunicação  de  que  a  Prefeitura  pretendia  rescindir  o 
contrato, comunicação esta enviada via postal com aviso de recebimento, devidamente assinado 
pelo sr. Everton. Informou que conheceu o sr. Everton na data da assinatura do contrato, tornando a 
vê-lo  quando  dos  trabalhos  da  Comissão  Especial  de  Investigação,  em outubro  de  2005;  que 
somente havia remetido o termo de rescisão ao sr. Everton, que o ofício é encaminhado após a 
chegada do processo administrativo que tenha por objeto a rescisão. Afirmou, ainda, que conhece o 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, mantendo com ele contato mínimo; que nunca viu o Vereador 
com o sr. Everton no ano de 2005; que conhece o sr. André, irmão do Vereador Márcio e que não 
sabe desde quando o mesmo trabalhou com o Vereador; nem se André freqüenta a Prefeitura. Que 
nunca viu o sr.  André e o sr.  Everton juntos na Prefeitura;  que conhece o sr.  Ariovaldo,  atual 
assessor do Vereador Márcio; e que nunca viu o mesmo com o sr. Everton na Prefeitura; que nunca 
viu o Vereador Márcio dirigindo um automóvel Tempra vermelho ou uma Kombi; que nunca viu 
André ou Ariovaldo prestando serviços de transportes de pessoas aos hospitais;  que nunca viu 
Everton  conduzindo  um  veículo  Kombi.  Informou  que  não  assistiu  reportagem  veiculada  por 
emissora de televisão sobre os fatos articulados no presente feito; e que soube por comentários e 
não  recebeu  ordens  para  omitir  informações  que  eventualmente  tivesse;  que  também não  tem 
conhecimento  se  foi  determinado  ao  sr.  Everton  que  não  mais  utilizasse  o  veículo  Kombi;  e 
informou que não tem conhecimento se o sr. André prestou serviços para a Prefeitura. Em resposta 
ao defensor dativo, assim se pronunciou: não se recordou se Everton leu os termos do contrato 
quando de sua assinatura; mas que mostrou cláusulas relativas a pagamento, prazos e orientou ao 
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mesmo a assinatura das 4 (quatro) vias do contrato; das quais 1 (uma) permaneceria com ele; em ao 
final, informou que se recorda que o sr. Everton estava sozinho, não sabendo se outras pessoas 
próximas pudessem estar acompanhando o mesmo. A Comissão deliberou a oitiva das testemunhas 
Daniela Gonçalves de Araújo e demais membros da Comissão de Licitações à época dos fatos; 
Hermes José de Souza, responsável pelo abastecimento de veículos no pátio da Prefeitura, Diretoras 
de Saúde à época e atual, Rosa Cristina Lima Oliveira e Edna Fátima de Moura Rodrigues; Diretor 
de Obras, André Chelucci, Diretor de Finanças, Edison Leme, Ariovaldo Alves Jacobina e André 
Donizete Cardoso (fls. 79/80). Foram convocados os funcionários da Prefeitura e o sr. Ariovaldo 
Alves Jacobina (fls. 86 e ss.). Noticia-se pedido de declínio das funções do consultor (fls. 95). Além 
da notificação do investigado (fls. 92), fora notificado seu defensor (fls. 96/97). Juntada aos autos 
cópia  reprográfica  do  processo  licitatório  n.º  22/05,  modalidade  Carta  Convite,  da  Prefeitura 
Municipal de Biritiba Mirim (fls. 98/205). Recebida, também a resposta a Delegacia Seccional de 
Mogi das Cruzes, com cópias das principais peças do Inquérito Policial n.º 75/05 (fls. 207 e ss.); nas 
quais constam portaria, termos de declarações do Sr. Everton Aparecido Rodrigues da Silva, cópias 
do processo licitatório n.º 22/05, modalidade Carta Convite, da Prefeitura Municipal de Biritiba 
Mirim.  Em  12  de  maio  de  2006,  data  designada  para  a  oitiva  de  testemunhas  da  Comissão 
Processante,  antes  do  início  dos  trabalhos  foi  recebida  notificação  pelo  seu  Presidente  Jarbas 
Ezequiel de Aguiar, dando-se ciência da impetração de mandado de segurança pelo Nobre Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso, contra ato da Comissão Processante, na pessoa de seu Presidente, e 
Câmara Municipal de Biritiba Mirim, como litisconsorte passiva necessária; que tramita perante a 4ª 
Vara Cível da Comarca de Mogi das Cruzes; registrado sob o n.º 1021/06, sendo deferida liminar 
para suspender os trabalhos da Comissão (fls. 235 e ss.). O Vereador Márcio alega em sua inicial 
que a Comissão Processante não apura fato determinado, bate pela nulidade do procedimento de 
investigação, por entender haver inversão de oitiva de testemunhas; afirma que o relatório emite 
juízo de valor; afirma que a Comissão Processante não foi regularmente constituída, por não ter 
denúncia, e por ter a Comissão Especial de Investigação emitido parecer que não foi conclusivo; 
aduzindo,  ainda,  que  não  foi  respeitado  o  devido  processo  legal,  formulando  pedido  de 
reconhecimento de nulidades  por  falta  de denúncia,  ausência  de descrição dos  fatos e  o  ilícito 
praticado, nulidade das Resoluções n.º  13/05 e 15 /05 por serem genéricas,  reconhecimento da 
Comissão  Especial  de  Investigação  como  tribunal  de  exceção,  nulidade  do  relatório  final  da 
Comissão Especial de Investigação por não ser conclusivo, reconhecimento de direito líquido e 
certo de absolvição do Vereador e desobediência ao princípio do devido processo legal (fls. 236 e 
ss). Nova petição do Vereador Márcio, aduzindo que os trabalhos que seriam realizados no dia 12 
de maio de 2006 prejudicariam o mesmo; sendo então deferida a liminar (fls. 273 e ss.). Certificada 
a presença das testemunhas e deliberada a suspensão dos trabalhos (fls.  298 e ss.) por força da 
decisão liminar concedida, e a Presidência da Comissão requereu à Presidência desta Casa de Leis 
indicação de advogado que pudesse acompanhar o trâmite processual, sendo que a Presidência da 
Câmara incumbiu o encargo ao Assessor Jurídico Parlamentar da Casa, Doutor Rafael Elias da 
Silva  Ferreira.  Após  requerer  vista  dos  autos,  a  Comissão  Processante,  representada  por  seu 
Presidente e pelo advogado indicado, irresignada com a decisão que concedeu a liminar, manejou 
recurso de agravo de instrumento com pedido de liminar, distribuído para a Colenda 12ª Câmara de 
Direito  Público  do  Egrégio  Tribunal  de  Justiça  do  Estado  de  São  Paulo,  registrado  sob  o  n.º 
551.757.5/6-00, sendo relator o Excelentíssimo Desembargador Aldemar Silva (fls. 311 e ss.). O 
pedido de liminar formulado em sede recursal foi deferido, fundamentado essencialmente no fumus 
boni juris, ou seja, na aparência de veracidade das alegações da Comissão Processante (fls. 377 e 
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ss.). Ato contínuo, após a informação no juízo recorrido da interposição do recurso; apresentou as 
informações  que  reputou  necessárias  (fls.  345  e  ss.)  tanto  a  Comissão  Processante,  por  seu 
Presidente, como a Presidência desta Casa de Leis, indicada como litisconsorte passiva necessária 
para  integrar  a  lide.  Bate  a  Comissão  Processante  pela  regularidade  da  Comissão  Especial  de 
Investigação,  com apuração  de  fato  determinado;  inexistência  de  nulidade  do  procedimento  de 
investigação dado o respeito ao devido processo legal; regularidade do relatório final da Comissão 
Especial  de Investigação; constituição regular da Comissão Processante,  nulidade da petição do 
Vereador Márcio na qual não há uso do vernáculo, inexistência de tribunal de exceção, inexistência 
de  direito  líquido  e  certo  a  ser  amparado  e  revogação  da  liminar,  pugnando,  ao  final,  pela 
improcedência dos pedidos do Vereador Márcio Aparecido Cardoso e denegação da ordem. Ambos, 
mandado  de  segurança  n.º  1021/06  e  agravo  de  instrumento  n.º  551.757.5/6-00,  aguardam 
apreciação do mérito. Em 02 de junho de 2006 (fls. 380 e ss.), a Comissão Processante determinou 
o  seguimento  dos  trabalhos,  dada  a  publicação  da  decisão  do  Excelentíssimo  Desembargador 
Aldemar  Silva,  no  Diário  Oficial  do  Estado  de  São  Paulo,  Caderno  Judiciário  III,  parte  II, 
retomados os trabalhos que seriam realizados no dia 12 de maio de 2006; designado o dia 09 de 
junho  de  2006.  Convocados  Daniela  Gonçalves  de  Araújo,  Rosana  Cristina  Onofre,  Marcelo 
Augusto  de  Freitas  Soares  e  Gisele  dos  Santos  Nunes,  mediante  ofício  encaminhado  ao 
Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal (fls. 388). Compareceram as Sras. Daniela Gonçalves de 
Araújo, Rosana Cristina Onofre e Gisele dos Santos Nunes, não sendo localizados os Srs. Ariovaldo 
Alves Jacobina (fls. 390/391) e André Donizete Cardoso. Em seu depoimento (fls. 392 e ss.), a Sra. 
Daniela Gonçalves de Araújo participa desde abril de 2002 da Comissão de Licitações, sendo que é 
Presidente  da  referida  Comissão;  informou que  tem conhecimento  de  contrato  firmado entre  a 
Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim com o sr. Everton Aparecido Rodrigues da Silva; afirmando 
que, quando necessária a contratação de serviços, o departamento requisitante repassa à Comissão 
de Licitações sua pretensão, e é feita uma cotação de mercado, afirma que a mesma é responsável 
pela elaboração e efetivação dos contratos; informa que não teve conhecimento de irregularidades 
quanto aos contratos da Prefeitura e que não tem conhecimento de ter o veículo Kombi, placas BNR 
7455  feito  abastecimento  antes  da  efetivação  do  contrato;  aduz  que  há  controle  interno  para 
abastecimento de veículos, e quando o contrato é formalizado entra em contrato com o responsável 
pelo abastecimento, sr. Hermes, do Departamento Municipal de Obras. Informa que o Sr. Everton 
possui  Carteira  Nacional  de  Habilitação  categoria  “B”,  em  detrimento  ao  edital  do  certame 
licitatório, que exigiu categoria “D”, entendendo ser mera irregularidade, não sabendo o período em 
que o sr. Everton prestou serviços à Prefeitura e se este tem contato com o Vereador Márcio. Os 
contratos são efetivados pelo Departamento de Administração e que não presencia assinatura de 
contratos; não recordando a data da assinatura do contrato do sr. Everton e que conhece de vista o 
sr.  André,  irmão  do  Vereador  Márcio  e  sr.  Ariovaldo,  atual  assessor  do  Vereador,  e  nunca 
presenciou nenhum dos dois  com o sr.  Everton.  Informou que  não é  permitida a  prestação de 
serviços por pessoa diversa da contratada e que o contratado não pode prestar serviços antes da 
efetivação do processo licitatório e da assinatura do contrato com a Prefeitura, e que não recorda se 
houve empenho prévio para o sr. Everton realizar trabalho antes da formalização do certame e do 
contrato  de  prestação  de  serviços.  Caso  haja  empenho  prévio,  a  pedido  do  Departamento 
requisitante, poderá o contratante prestar serviços utilizando recursos da Prefeitura, e não recorda se 
a data da homologação é a mesma do contrato; qual o procedimento adequado a ser tomado pela 
Prefeitura  em caso de irregularidade como abastecimento de  veículos sem autorização;  nem se 
houve a rescisão formal do contrato firmado entre Prefeitura e sr. Everton Aparecido Rodrigues da 

9



Silva.; e após a contratação do sr. Everton, não houve nenhuma outra contratação de motoristas para 
tal finalidade. Ato contínuo, a sra. Rosana Cristina Onofre (fls. 394 e ss.) informou que: ocupava o 
cargo de secretária na Comissão de Licitações desde janeiro de 2005, tem conhecimento do contrato 
efetuado entre a Prefeitura e o sr. Everton e que atualmente atua na Comissão de Licitações na 
qualidade de membro; que na data da abertura dos envelopes das licitações, é chamada pela sra. 
Daniela; Presidente da Comissão de Licitações, para acompanhar os trabalhos, e sua função é a 
verificação da documentação apresentada pelos licitantes. Não se recorda se houve irregularidade 
com relação aos contratos efetuados pela Prefeitura, mas quando há irregularidade convoca a sr.a 
Daniela.  Não sabe informar se houve algum licitante contratado sem a documentação completa 
neste certame; não sabendo informar se a Kombi placas BNR 7455 foi abastecido antes do contrato 
e que há controle interno para abastecimento de veículos no Departamento de Obras, mas não sabe 
informar quem autoriza o abastecimento; mas que o responsável pelo abastecimento é o sr. Hermes, 
em relação  ao  contrato  do  sr.  Everton  com a  Prefeitura,  afirmou  que  alertou  a  Presidente  da 
Comissão de Licitações,  Daniela;  que o licitante precisava de Carteira Nacional  de Habilitação 
categoria “D”, e possuía somente na categoria “B”, sendo informada pela Presidente que não era 
necessário, não havendo qualquer aditamento ao edital do certame licitatório; não se recorda, ainda, 
se houve qualquer irregularidade quanto às Carteiras de Habilitação dos licitantes e, caso houvesse, 
seriam sumariamente desclassificados. Verificada a irregularidade, assinou como se tudo estivesse 
em conformidade com o edital, por determinação da Presidente da Comissão de Licitações, que 
informou não ser tal documento necessário. Se recorda que o sr. Everton iniciou os trabalhos em 
meados do mês de abril de 2005, não sabendo informar se o mesmo tinha ligação com o Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso; que não presencia as assinaturas de contratos, e que não se recorda a 
data da assinatura do contrato. Informou, ainda, que não conhece o sr. André,  irmão do Vereador 
Márcio,  e  conhece o sr.  Ariovaldo,  atual assessor do Vereador,  e que é vedada a prestação de 
serviços  por  terceiros  estranhos  ao  contrato  nem  pode  o  contratado  prestar  serviços  antes  da 
formalização do contrato, e não tem conhecimento se o sr. Everton prestou serviços antes de sua 
contratação. Que após a homologação do Prefeito, o processo é encaminhado ao Setor de Finanças e 
ao  Setor  de  Administração,  respectivamente,  e  não  soube  informar  se  houve  ordem  de 
abastecimento para o sr.  Everton antes da assinatura do contrato, e caso houvesse ordem neste 
sentido seria ilegal bem como não sabe qual o procedimento que deve ser adotado pela Prefeitura; 
não soube informar se houve rescisão formal do contrato do sr. Everton, se há alguém que realize os 
serviços do sr. Everton e aduz que os motoristas contratados à época não mais prestam serviços para 
a municipalidade.Em seu depoimento, a sra. Gisele dos Santos Nunes (fls. 397 e ss.), informou que: 
desde janeiro de 2005 atua como membro da Comissão Permanente de Licitações; não participa de 
todos os processos e tem conhecimento do contrato entre Prefeitura Municipal e Everton Aparecido 
Cardoso; que atualmente não acompanha os processos licitatórios, que quando era chamada pela 
sra. Daniela, Presidente da Comissão, se dirigia até a sala da mesma e participava das aberturas dos 
envelopes;  analisando  a  documentação  e  propostas,  não  tendo  conhecimento  se  houve  alguma 
irregularidade em contrato da Prefeitura. Não tem conhecimento se o veículo Kombi placas BNR 
7455  efetuou  abastecimentos  antes  da  formalização  de  contrato  com  a  Prefeitura;  não  soube 
informar como funciona o abastecimento de veículos no pátio da Prefeitura e se há controle interno, 
pois seu trabalho se resumia à análise da documentação dos processos licitatórios. Não se recordou 
porque o sr. Everton foi contrato mesmo não atendendo às exigências do edital de convocação; e 
que a sra. Daniela,  Presidente da Comissão de Licitações,  era a responsável pelas providências 
cabíveis, não se recordou se aprovou a contratação mesmo com a irregularidade nem o período em 
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que o sr. Everton prestou serviços à Prefeitura. Não soube informar se este tinha ligação com o 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, ter presenciado ambos juntos e não sabe se os contratos são 
assinados na presença da sra. Daniela. Não conhece o sr. André, irmão do Vereador Márcio e o sr. 
Ariovaldo, atual assessor do Vereador; e não sabe se o contratado pela Prefeitura pode delegar seus 
serviços a terceiro nem se terceiro pode realizar o serviço antes de contratação formal. Não soube 
informar se é legal a utilização de recursos da Prefeitura por terceiro antes da assinatura de contrato, 
e que o órgão deveria tomar as providencias cabíveis; não tem conhecimento se houve a rescisão 
formal do contrato do sr. Everton, se há pessoa que atualmente presta os serviços para o qual este 
foi contratado e e se os demais licitantes ainda prestam serviços para a Prefeitura. Aduz, ainda, que 
participa  poucas  vezes  do  certame  licitatório  por  não  ter  conhecimento  específico  na  área.  A 
Comissão Processante  deliberou  que seriam ouvidos  no  dia  14 de  junho de  2006 as  seguintes 
testemunhas: Hermes José de Souza, funcionário responsável pelo abastecimento de veículos no 
pátio da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, Rosa Cristina Lima Oliveira e Edna Fátima de 
Moura Rodrigues, a primeira Diretora de Saúde à época dos fatos e a segunda atual ocupante do 
referido cargo, André Chelucci,  Diretor de Obras, Edison Leme, Diretor de Finanças e Everton 
Aparecido Rodrigues da Silva, motorista contratado pela Prefeitura Municipal (fls. 401/402). Na 
data  aprazada,  compareceu  somente  o  sr.  Edison  Leme,  Diretor  de  Finanças,  que  assim  se 
manifestou (fls.  407 e ss.):  que ocupa o cargo desde 1º de janeiro de 2001, sua função é a de 
pagamento de contratos e  demais despesas da municipalidade; que não participa dos processos 
licitatórios da  Prefeitura  Municipal;  que  por  experiência  anterior  conhece  o funcionamento dos 
processos licitatórios e explica o procedimento da seguinte maneira: o Departamento interessado; 
com a anuência do Prefeito, informa ao Departamento de Compras a necessidade de contratação de 
determinado serviço, com envio ao Departamento de Finanças para verificação da existência de 
lastro para tal mister e, havendo dotação orçamentária, segue à Comissão de Licitações para que a 
mesma  seja  efetuada;  com a  verificação  do  licitante  vencedor,  o  Prefeito  homologa  o  feito  e 
encaminha ao Departamento de Finanças para o empenho prévio, efetuado antes da efetivação do 
contrato, o que é, via de regra, feito no mesmo dia; após as formalidades legais, o Departamento 
solicitante informa ao de Finanças que o serviço fora realizado em determinado período, a fim de 
validar  o  pagamento feito  ao prestador  de serviços,  e  que em casos de emergência  podem ser 
utilizados recursos da Prefeitura para a contratação de terceiros sem a efetivação do contrato. Que 
no ano de 2005 foram contratados vários veículos a pedido de vários departamentos, especificados 
os  de  Educação,  Saúde e  um veículo utilizado pela  empresa Emplasa para recadastramento de 
imóveis urbanos do município, que tem conhecimento de contrato firmado entre Prefeitura e sr. 
Everton Aparecido Rodrigues da Silva para prestação de serviços junto ao Departamento de Saúde, 
iniciados seus trabalhos no mês de março daquele ano, com empenho prévio; e após foi contratado 
através  de  licitação,  no  mês  de  abril  do  mesmo  ano.  Após  3  (três)  ou  4  (quatro)  meses 
aproximadamente;  foi  solicitada pelo Departamento de Saúde a  rescisão do contrato com o sr. 
Everton, sem ter se recordado as razões do pedido; que o sr. Everton abasteceu o veículo Kombi 
placas BNR 7455 antes da formalização do contrato, pelo Departamento de Obras, não tendo mais 
informações a respeito. Que quanto às formalidades das contratações, o Departamento de Finanças 
informa ao Departamento solicitante os valores restantes para utilização; que para a efetivação e 
pagamento  de  valores  é  feita  nota  de  reserva  assinada  pelo  responsável  do  Departamento  de 
Contabilidade e pelo Prefeito; não sabendo informar com relação aos abastecimentos que foram 
efetuados por Everton no mês de março de 2005 ou durante a vigência do contrato. Que o controle 
do  abastecimento  é  do  Departamento  em  que  o  veículo  presta  o  respectivo  serviço;  que  os 
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pagamentos  efetuados  ao  sr.  Everton  foram realizados  em uma única  vez  uma semana  após  a 
apresentação dos documentos solicitados; incluindo-se a inscrição de INSS, sendo o pagamento 
efetuado pelo próprio sr. Edison Leme. Que quando o sr. Everton foi receber estava acompanhado 
do  sr.  André,  irmão  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso;  tendo  Everton  assinado  toda  a 
documentação  como  contra-cheque  e  nota  de  empenho,  informando  que  tal  fato  se  deu 
aproximadamente 15 (quinze) dias após a rescisão de seu contrato com a Prefeitura. Com relação ao 
contrato do sr. Everton; informou que fora efetuado empenho prévio dada a urgência do pedido 
formulado pelo Departamento de Saúde; sendo comum essa prática na municipalidade; que não é 
comum  Vereadores  ou  seus  assessores  acompanharem  os  licitantes  para  receber  valores  da 
Prefeitura e não soube informar qual o liame entre Everton e André. Informou que, pelo que se 
recorda, o sr. Everton preencheu a nota fiscal sob sua orientação com relação aos descontos a serem 
feitos. Ao responder os questionamentos do defensor do Vereador Márcio, assim declarou que a 
decisão sob a forma de licitação a ser utilizada pela Prefeitura se dá da seguinte maneira: após 
solicitação do Departamento de Saúde, fora efetuado um empenho prévio para a contratação do 
serviço  a  ser  prestado,  pelo  período de  1  (um)  mês,  e  em razão  de  ser  o  valor  inferior  a  R$ 
80.000,00 (oitenta mil reais) por ano, foi proposta pela Comissão de Licitações a modalidade Carta 
Convite; e que não se recorda quando foi efetuado o pagamento ao sr. Everton; e que não sabe 
informar se  o  sr.  André,  na época  do pagamento,  ainda era  assessor  do Vereador  Márcio (fls. 
407/409). Deliberou a Comissão que deveriam ser novamente convocadas as testemunhas Hermes 
José de Souza, Edna Fátima de Moura Rodrigues, André Chelucci, Rosa Cristina Lima Oliveira e 
Everton Aparecido Rodrigues da Silva, para colaborar com os trabalhos do dia 20 de junho de 2006; 
bem  como  que  deveriam  ser  convocadas  as  testemunhas  da  defesa,  Neiva  Peruka,  Fernando 
Amorim e Benedito Donizete de Almeida (fls. 410/411). Convocadas as testemunhas da Comissão 
(fls. 418/420), e as da defesa (fls. 415/417). As testemunhas da defesa se manifestaram, requerem a 
dispensa de suas oitivas, por não terem conhecimento dos fatos articulados no presente feito; e em 
razão  de  serem  suplentes  de  Vereadores,  não  pretendendo  prejudicar  eventual  votação  (fls. 
421/423). Em 20 de junho de 2006, iniciaram-se os trabalhos com a oitiva da testemunha Edna 
Fátima de Moura Rodrigues, que assim respondeu aos questionamentos da Comissão Processante: 
que assumiu o cargo em 19 de abril de 2005 e exerce o mesmo cargo até os dias de hoje; que é 
responsável pelo Departamento Municipal de Saúde, no qual se incluem postos de saúde, transporte 
de pacientes e acompanhamento do Hospital Municipal; que quando é necessária a contratação de 
serviços pelo Departamento, é encaminhado ofício ao Prefeito, com o respectivo pedido. Que após 
o pedido, o Prefeito envia o mesmo a vários departamentos, incluídos os de Finanças e Compras e, 
ultrapassadas as formalidades legais; é informada acerca do deferimento ou não do pedido; não 
soube informar como se dão os processos licitatórios na Prefeitura no caso das solicitações, e não 
soube informar, de igual maneira, se o serviço solicitado pode ser prestado antes da conclusão do 
processo  licitatório;  não  soube informar  se  houve contratação  dessa maneira  para prestação de 
serviços para o Departamento de Saúde, e que com relação ao agendamento de pacientes, na época 
dos fatos o mesmo era realizado pela sr.  Vera Lúcia Jungers Franco, a qual analisava todos os 
pedidos em conformidade com a demanda e realizava o agendamento. Informou que atualmente 
quem realiza tal serviço é a sr. Vera Lúcia do Prado; que para se fazer o agendamento é necessário 
que o veículo esteja à disposição do departamento, que existe um livro de agendamentos e que é 
fiscalizado pela Diretora Municipal de Saúde (a própria depoente). Que quando assumiu o cargo o 
sr. Everton já prestava serviços para o Departamento e não se recorda a data específica do início da 
prestação;  mas recorda que se deu em março de 2005;  não soube informar se  Everton prestou 
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serviços ao Departamento antes de sua contratação por não ocupar o cargo anteriormente. Aduz 
taxativamente que não é viável que ocorram agendamentos para um prestador de serviços antes da 
formalização do contrato com a municipalidade e que não é comum tal ocorrência. Informou, ainda, 
que eventualmente se tal fato ocorrer a responsabilidade é do Departamento de Administração, que 
é o setor responsável pelo envio dos prestadores de serviços para a efetivação dos trabalhos; que 
Everton não se encontra vinculado a seu Departamento e não soube se no período em que este tinha 
contrato com a Prefeitura outra pessoa compareceu em seu lugar. Aduziu que,  na qualidade de 
Diretora do Departamento de Saúde, requereu a rescisão contratual com o sr. Everton pois o veículo 
que o mesmo utilizava, no mês de julho de 2005, permaneceu inutilizado por 15 (quinze) dias e, 
quando de seu retorno, não era assíduo o sr. Everton no comparecimento ao Departamento e aos 
locais de destino. Que na ocorrência de eventual problema com o prestador de serviço quem entrava 
em contato era  a pessoa responsável pelo agendamento,  nunca tendo feito a  depoente qualquer 
contato neste sentido. Que os serviços prestados por Everton se deram no período compreendido 
entre março e agosto de 2005, tendo pedido sua rescisão em razão de sua contumácia no mês de 
julho;  não  soube  informar  se  Everton  tem ligação  ou  contato  com o  Vereador  Márcio,  nunca 
presenciou  ambos  juntos,  que  viu  Everton  somente  uma  vez  e  que  ainda  possui  em  seu 
Departamento dois contratados que realizam os serviços outrora prestados por Everton, um faz o 
transporte de pacientes para São Paulo e outro para a fisioterapia; informando, por derradeiro, que 
para a solicitação da rescisão motivou seu pedido na dificuldade em encontrar o contratado e que 
seu  veículo  quebrava  muito  (fls.  424/426).  A  testemunha  Hermes  José  de  Souza  assim  se 
pronunciou: que é funcionário responsável pelo abastecimento de veículos no pátio da Prefeitura, e 
exerce tal função há aproximadamente 3 (três) anos; que o procedimento para abastecimento se dá 
da seguinte maneira: existe uma cota para cada Departamento da Prefeitura, e para que seja feito o 
abastecimento, a pessoa responsável entra em contato com o Sr. Hermes e solicita o abastecimento; 
e que existe um documento que é feito no próprio Departamento que delimita a quantidade de litros 
com a qual será abastecido o veículo, bem como a quilometragem do veículo, as placas e assinatura 
do motorista;  do responsável pelo departamento e do funcionário que efetuou o abastecimento; 
explicou que o procedimento só é efetuado para carros terceirizados e vinculados à frota municipal. 
Aduziu que conhece o sr. Everton Aparecido Rodrigues da Silva e que conversou com o mesmo por 
diversas vezes, pois este era responsável por um veículo Kombi; que se recorda vagamente que 
Everton  iniciou  os  abastecimentos  em  janeiro  de  2005,  com  autorização  do  Departamento  de 
Administração, com autorização do sr. Gilson ou sra. Rosana, e não soube precisar qual dos dois 
seria o responsável pelo comando; que eventualmente podem ocorrer abastecimentos aos finais de 
semana, especificamente aos sábados, restrito tal abastecimento ao Departamento de Saúde, e aos 
domingos somente ambulâncias, mas que tal fato ocorre esporadicamente. Informou que é rígido no 
que tange aos abastecimentos, e verifica a quilometragem dos veículos nos períodos matutino e 
vespertino;  que  em  caso  de  autorização  verbal  esta  ocorre  por  parte  do  Departamento  de 
Administração ou o Departamento responsável; e informou que antes da celebração de contrato com 
a  municipalidade  não  pode  ocorrer  abastecimento,  desconhecendo  se  houve  tal  irregularidade. 
Apresentada  a  documentação  da  Comissão  Especial  de  Investigação;  referente  a  ordens  de 
abastecimento e o contrato da Prefeitura com o sr. Everton; afirmou que acredita ter autorização do 
Departamento de Saúde para que fosse efetuado o abastecimento antes da efetivação do contrato e 
que tal procedimento não é comum naquele Departamento; e que na época o veículo é considerado 
como particular, e não poderia ter sido feito o abastecimento pelo Departamento de Obras com os 
recursos da municipalidade. Informou que o responsável pelo controle dos abastecimentos é o sr. 
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André Chelucci, Diretor Municipal de Obras; e que ao final de cada mês envia um relatório que 
contém os  gastos  em litros  de  combustível  dos  veículos  e  a  respectiva  quilometragem,  que  é 
enviado para o Diretor do Departamento de Obras, o Prefeito Municipal e ao Tribunal de Contas de 
São Paulo. Que com relação aos abastecimentos efetuados às sextas-feiras, tinha autorização do 
Departamento de Saúde, o qual informava que o veículo seria utilizado no sábado, e por tal razão 
tornava a abastecê-lo ás segundas, o que é comum ocorrer;  que o sr.  Everton parou de prestar 
serviços à Prefeitura em meados de agosto de 2005, e que nesse mês o sr. André, irmão do Vereador 
Márcio começou a fazer os abastecimentos com o mesmo veículo que era utilizado por Everton, 
Kombi placas BNR 7455, o que era autorizado pelo Departamento de Saúde; entendeu que não 
houve irregularidade no abastecimento dessa forma,  ainda que com outro motorista;  não soube 
informar se Everton tem contato com o Vereador Márcio e nunca presenciou ambos juntos; que 
ainda existem 3 (três) veículos que prestam serviços à municipalidade, sendo 2 (dois) destes para o 
Departamento de Saúde e outro para o cadastro; informou, ainda, que não sabe as razões para o 
cancelamento do contrato do sr.  Everton com a Prefeitura  Municipal;  e que as informações de 
contratação  ou  cancelamento  de  contratos  são  feitas  verbalmente  pelo  Departamento  de 
Administração (fls. 427/429). Às fls. 430/431, noticia-se o comparecimento de Everton Aparecido 
Rodrigues da Silva, que ratificou as informações prestadas no decorrer da Comissão Especial de 
Investigação.  Naquele  feito,  informou  que  a  Kombi  com  a  qual  prestava  os  serviços  era  do 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso; que ficou sabendo dos serviços através do sr. André, irmão e 
então assessor do Vereador Márcio, que estavam em uma padaria e André ofereceu um serviço 
como motorista para seu irmão, Vereador Márcio; que trabalhou certo tempo sem contrato e que, 
somente depois de determinado período trabalhando compareceu à Prefeitura para assinatura de 
papéis que visavam o recolhimento de INSS; que começou a trabalhar no dia 03 de março de 2005; 
que no dia 15 de março do mesmo ano levou pacientes com um veículo Gol do Vereador Márcio; 
que em 25 de abril de 2005 ligou para o Vereador Márcio em razão de problemas ocorridos com o 
veículo em São Paulo; que estava acompanhado, na última vez que foi receber pagamento, com o 
sr. André, que havia ligado para o depoente, a pedido do Vereador Márcio, que solucionaria uma 
situação  pendente  em  relação  a  um  veículo  Tempra  e,  se  sentindo  ameaçado,  compareceu  à 
Prefeitura, entregou os valores para o sr. André que repassou para o Vereador Márcio, acreditando o 
depoente que a  situação com o veículo Tempra seria  resolvida;  informou ainda  que recebeu a 
quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais); que não leu o contrato que assinou com a 
municipalidade e que não possuía Carteira Nacional de Habilitação categoria “D”, exigida no edital 
da licitação, sendo possuidor somente de Carteira Nacional de Habilitação categoria “B”; que o 
Vereador Márcio lhe forneceu uma linha de telefonia móvel de titularidade da Câmara Municipal, a 
fim de poder se comunicar com o Vereador Márcio em caso de necessidades; que, apesar de sua 
dívida em relação ao veículo Tempra ser de R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais), e ter recebido a 
quantia  acima  estipulada,  que  repassou  todos  os  valores  para  André,  para  resolver  a  situação 
inerente ao veículo Tempra; que o Vereador Márcio já havia socorrido o depoente em São Paulo 
quando a Kombi quebrou; que Ariovaldo conduziu o veículo por algumas vezes em seu lugar e 
apresentou os documentos das ordens de serviço; informou que a sra. Vera é quem lhe repassava os 
agendamentos de pacientes; que trabalhou certo tempo sem contrato; que não recebeu pelo período 
em que trabalhou sem contrato e que não reclamou porque o interessado maior era o Vereador 
Márcio, por entender ser empregado do Vereador Márcio, e que recebia em valores alternados do 
Vereador; que os abastecimentos eram feitos no pátio da Prefeitura, com autorização da sra. Vera e 
que a Kombi aos sábados e domingos permanecia com o Vereador Márcio; que se o Vereador fosse 
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utilizar  a  Kombi  gastava  do  combustível  do  abastecimento  feito  no  pátio  da  Prefeitura;  e, 
respondendo aos questionamentos do patrono do Vereador Márcio, nos autos da Comissão Especial 
de Investigação, se reservou ao direito de permanecer calado quanto à pergunta feia em relação à 
aquisição do veículo Tempra; quanto ao questionamento sobre entrevista concedida ao periódico 
Mogi  News,  afirmou  não  ter  dado  declaração  alguma.  Respondendo  ainda  questionamento  da 
Comissão Especial de Investigação, aduz que o telefone móvel de prefixo (11) 96910192 era de 
titularidade do Vereador Márcio Aparecido Cardoso. Em sede de Comissão Processante; afirmou 
que leu matéria jornalística viu matéria em que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso se reputa 
inocente do quanto se apura perante esta Comissão, mas que compareceu o depoente à revendedora 
e  foi  informado  que  existia  débito  em  nome  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso,  sendo 
apresentada cópia reprográfica autenticada da nota promissória; carnê de ISS do exercício de 2006 
emitido pela Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim; cópia da matéria jornalística que leu a respeito 
do caso; cópia do termo aditivo de rescisão contratual com a municipalidade e ainda cópia do termo 
de  declarações  que  prestou  perante  a  Delegacia  Seccional  de  Mogi  das  Cruzes.  Aos 
questionamentos do defensor do Vereador Márcio Aparecido Cardoso assim respondeu: que não 
soube responder se possui cópia do instrumento de financiamento do veículo Tempra; ao passo que 
respondeu que o contrato efetivado com a Prefeitura não foi utilizado para aquisição do Veículo 
Tempra pois não fora adquirido por ele; informando que o contrato de financiamento estava em seu 
nome; que quando recebeu o veículo Tempra, este se encontrava com o sr. André (fls. 430 e ss.). As 
declarações foram as mesmas que as prestadas perante a Delegacia Seccional (fls.  434/435).  A 
Comissão deliberou por deferir o pedido de dispensa das oitivas das testemunhas arroladas pela 
defesa pelas razões expostas pelas mesmas (fls. 439/440). O defensor do Vereador foi advertido que 
ficaria  facultada  a  apresentação  de  outras  3  (três)  testemunhas,  que  poderiam  comparecer 
independente de convocação, a cargo da defesa. O advogado insistiu na oitiva, pedido indeferido 
pela Comissão. Na data aprazada para a oitiva das testemunhas do Vereador Márcio Aparecido 
Cardoso (fls.  442 e ss.),  a  Comissão,  após aguardar o  prazo de 1 (uma) hora,  entendeu que o 
investigado desistiu da oitiva das mesmas; pois não se fez presente por si só ou por seu defensor. 
Considerado  o  exaurimento  da  instrução  probatória,  a  Comissão  declarou  encerrada  tal  fase, 
entendendo que os elementos constantes nos autos já eram aptos a conduzir a um juízo de valor a 
ser emitido pelos membros. Foi concedido o prazo legal de 5 (cinco) dias para apresentação, pelo 
Vereador ou seu defensor, das alegações finais. Restou facultado, ainda; aos demais Vereadores, 
após tomarem ciência da decisão, pessoalmente e na Sessão Ordinária de 26 de junho de 2006; de se 
declararem, se o caso, impedidos de participar da votação do parecer final da Comissão Processante 
em Plenário. No mesmo ato, a Comissão declarou impedido de participar da votação o Vereador 
Márcio Aparecido Cardoso, por ser ele o denunciado, nos termos do artigo 58 do Regimento Interno 
desta Casa de Leis, excluindo também da votação o sr. Benedito Donizete de Almeida, por entender 
que, na qualidade de suplente imediato do Vereador Márcio, não estaria revestido da imparcialidade 
que deve se fazer presente para tal ato. Fora certificado que, apesar de tomar ciência da deliberação, 
o Vereador Márcio Aparecido Cardoso se recusou a exarar o seu ciente, também ausente na Sessão 
Ordinária do dia 26 de junho de 2006, quando foi dada nova ciência a todos os Vereadores. O 
Vereador  e  seu  defensor  foram  notificados  pela  imprensa  (fls.  444/445  e  451)  e  o  defensor 
notificado  também  via  postal.  O  Vereador  Reinaldo  Pereira,  entendendo  ser  imparcial  para 
participar da votação do parecer final;  por ser ele o denunciante,  requereu a declaração de seu 
impedimento para participar do ato decisório, com fulcro no artigo 5º, I do Decreto-lei 201/67 e 
artigo  58  do  Regimento  Interno  desta  Casa  de  Leis.  (fls.  446  e  ss.).  Escoado  o  prazo  para 
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apresentação das alegações finais, o Vereador quedou-se inerte. É o relatório. Passamos a decidir. 
As provas são contundentes em desfavor do Nobre Vereador Márcio Aparecido Cardoso, e restou 
amplamente configurada a participação do mesmo com ato irregular; praticando atos incompatíveis 
com a dignidade e o decoro parlamentar. Em sua defesa prévia, bateu pelo arquivamento do feito, 
sempre se atendo a ausência de fato determinado apurado por esta Comissão, o que esteve longe de 
ocorrer. Até porque, quando da impetração de mandado de segurança atacando os trabalhos desta 
Comissão, soube especificar exatamente o que se buscava apurar; e no decorrer da instrução, nos 
poucos atos que se fez representar, seu patrono formulou perguntas que realmente demonstravam o 
conhecimento do teor da investigação. Muitas das testemunhas não tem exato conhecimento de suas 
atividades,  por  exemplo,  na  Prefeitura  Municipal  de  Biritiba  Mirim,  o  que  traz  a  certeza  que 
poderiam  ter  um  melhor  conhecimento  de  suas  atribuições.  Mas,  não  obstante  a  oportuna 
observação,  importante ressaltar  as testemunhas que realmente disseram algo condizente com a 
realidade, e que pôde ser comprovado em comparação com as provas documentais constantes nos 
autos. Tome-se como exemplo o depoimento da Sra. Vera Lúcia Jungers Franco, que foi incisiva ao 
afirmar que quando trabalhou no setor de agendamentos do Departamento de Saúde, teve contato o 
sr.  Everton  Aparecido  Rodrigues  da  Silva,  o  qual  prestou  serviços  à  municipalidade,  antes  da 
formalização não só de contrato, mas no decorrer de procedimento licitatório no qual era um dos 
licitantes. Os agendamentos foram realizados, Everton trabalhou até aproximadamente o mês de 
julho de 2005, afirmando que mesmo após ter se afastado o sr. Everton da prestação de serviços, o 
mesmo  foi  prestado  pelos  srs.  André  e  Ariovaldo,  irmão  e  assessor  do  Vereador  Márcio, 
respectivamente. Afirmou, ainda, que fora informada pelo sr. Everton que, em caso de qualquer 
ocorrência  com o  veículo  Kombi  de  placas  BNR 7455,  que  deveria  entrar  em contato  com o 
Vereador Márcio Aparecido Cardoso, então Presidente da Câmara. No mais, alegou que, no início d
a prestação dos serviços, em virtude de o sr. Hermes, funcionário responsável pelo abastecimento 
no pátio da Prefeitura; não ter ciência da formalização de qualquer contrato entre o sr. Everton e a 
municipalidade; e que somente foi feito o abastecimento neste momento em virtude de ter a sra. 
Rosa, então Diretora de Saúde, ter determinado o comando para a sra. Vera, o que foi acatado pelo 
funcionário de abastecimento. O depoimento de Vera Lúcia Jungers Franco se coaduna com o de 
Hermes José de Souza. Este afirma que existem formalidades a serem realizadas para que possa 
efetuar  o  abastecimento  de  veículos;  como  a  apresentação  de  documento  que  é  feito  no 
Departamento que requisita o abastecimento; no qual deve constar a quantidade de litros para o 
abastecimento, quilometragem e placas do veículo e assinaturas do motorista, do responsável pelo 
departamento e do funcionário que efetua os abastecimentos. Impossível dissociar os trabalhos da 
presente Comissão Processante  com o da Comissão Especial  de Investigação; sendo a primeira 
originada  pela  segunda.  Naqueles  autos;  não  só  restou  demonstrado  o  abastecimento  antes  da 
formalização do contrato e do término do processo licitatório, como após Everton ter encerrado sua 
participação  como  condutor  da  Prefeitura  Municipal,  ordens  de  abastecimento,  dentro  das 
formalidades indicadas por Hermes José de Souza, com as assinaturas de André Donizete Cardoso 
e,  curiosamente,  por  vezes  não  constou  a  assinatura  do  responsável.  E,  no  bojo  da  presente 
Comissão, em seu depoimento, Hermes José de Souza afirma que quando não mais compareceu 
para os abastecimentos do veículo Kombi, em seu lugar foi o sr. André Donizete Cardoso, irmão do 
Vereador  Márcio.  Ainda  quanto  aos  testemunhos,  tendo  o  sr.  Everton  não  só  ratificado  suas 
declarações nos autos da Comissão Especial de Investigação, como ainda trouxe aos autos cópia de 
suas declarações perante a Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, passemos à sua análise, com 
importantes considerações. O sr. Everton afirmou que o Vereador Márcio Aparecido Cardoso lhe 
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forneceu o veículo Kombi placas BNR 7455 para prestar serviços junto à municipalidade, para levar 
pacientes cadastrados no Departamento de Saúde para serem atendidos em nosocômios diversos. 
Que, como o veículo sempre se encontrava com defeitos, seria necessário a aquisição de outro e, 
informando Everton que não poderia ser titular de veículo que presta serviços à municipalidade, e 
por ter restrições em seu nome, solicitou a Everton que figurasse como o titular do veículo, e se 
dirigiu  à  loja  de  nome  Mastercar,  junto  com  o  Vereador  Márcio  e  seu  irmão  André  para  a 
formalização do negócio jurídico. Everton, imaginando se tratar de contrato de financiamento de 
veículo Kombi, assinou toda a documentação necessária, sem saber que na verdade havia sido feita 
a aquisição de um veículo Tempra, placas CDD 7887/São Paulo. Ato contínuo, teve conhecimento 
de que a Kombi, que estava em uma oficina para conserto; já havia sido consertada, e que André é 
quem estava conduzindo o veículo em seu lugar, e Everton recebeu a cobrança das parcelas do 
financiamento do veículo Tempra, o que se coaduna com o depoimento de Vera Lúcia Jungers 
Franco, que alegou ter visto o Vereador conduzindo o mesmo veículo. Ao comparecer à Prefeitura, 
assinou documentos de teor desconhecido para o depoente; e recebeu a quantia de R$ 2.500,00 
(dois  mil  e  quinhentos  reais),  a  qual  repassou  a  André,  pois  o  Vereador  Márcio  havia  se 
comprometido a resolver a situação do financiamento. Oportuno registrar que em seu depoimento, o 
sr. Edison Leme, Diretor de Finanças, declarou que efetuou o pagamento para Everton Aparecido 
Rodrigues da Silva, e que o mesmo estava acompanhado de André Donizete Cardoso; aliás, única 
parte convincente do depoimento do sr. Edison, até porque em dado momento afirma que pagou os 
valores  ao  sr.  Everton  aproximadamente  15  (quinze)  dias  após  a  rescisão  contratual  para,  em 
momento  posterior  de  seu  depoimento,  ao  responder  questionamento  do  defensor  do  Vereador 
Márcio sobre quando se deu o pagamento, afirmou não se recordar. No mais, torna-se duvidosa até 
mesmo a existência de rescisão formal, corroborada a assertiva pela juntada; por parte de Everton, 
de carnê que recebeu da Prefeitura  Municipal  de Biritiba Mirim,  relativa a  Taxa de Licença e 
Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, exercício de 2006, sendo cobrado por exercer a 
atividade  de  motorista  autônomo,  sendo cobrado o  valor  equivalente  a  R$ 277,24  (duzentos  e 
setenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Só a emissão do referido carnê gera a presunção de 
fato ainda mais grave; o de não ter sido rescindido o contrato com Everton, e os pagamentos ainda 
estarem sendo efetuados, mas não ao contratado, gerando a convicção de que, além de alguém estar 
recebendo os valores oriundos do contrato; possibilitar Everton de cobrar em juízo o Município de 
Biritiba Mirim. A nota promissória trazida aos autos demonstra a relação afirmada por Everton 
Aparecido Rodrigues, se traduzindo em outra prova essencial da demonstração das irregularidades 
perpetradas pelo Vereador Márcio Aparecido Cardoso. Quanto aos demais depoimentos, nada de 
muito esclarecedor quanto ao mérito que se aprecia. Gilson Soares de Campos, por exemplo; ao 
observar os documentos da Comissão Especial de Investigação que comprovam os abastecimentos 
efetuados  antes  da  formalização  do  contrato,  no  decorrer  do  certame  licitatório;  atribui  a 
responsabilidade  ao Departamento de Obras e  ao Departamento de Saúde.  O Diretor  de  Obras 
sequer compareceu, ainda que convocado para prestar esclarecimentos junto a esta Comissão. A 
atual Diretora, Edna Fátima não soube informar como se dão os processos liticatórios, a despeito de 
possuir seu Departamento ainda 2 (dois) veículos contratados e do que afirmou Edison Leme, que 
aduziu  que  os  mesmos  se  iniciam  mediante  provocação  do  responsável  pelo  Departamento 
interessado na contratação. Quando aos agendamentos efetuados pela Diretoria de Saúde antes da 
formalização  do  contrato,  entendeu  a  sra.  Edna  ser  de  responsabilidade  do  Departamento  de 
Administração, que tem como titular do cargo o sr. Gilson Soares de Campos, entendimento do qual 
compartilha  Hermes  José  de  Souza,  ao  afirmar  que  as  ordens  para  abastecimento  antes  de 
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contratação  emanam  justamente  do  Departamento  capitaneado  por  Gilson  Soares  de  Campos. 
Rosiane  Coelho  Gomes,  responsável  pelo  Setor  de  Atos  Administrativos,  afirmou  que 
corriqueiramente os licitantes vencedores assinam o contrato após o início de suas atividades; e que 
referente  à  licitação  n.º  22/05,  modalidade  Carta  Convite,  da  Prefeitura  Municipal  de  Biritiba 
Mirim, todos os licitantes vencedores assinaram o contrato na mesma data. Ato contínuo, aduziu 
não se recordar de inúmeros fatos que lhe foram perguntados, mas com grande precisão informa a 
data em que houve o termo aditivo de rescisão, apontando o dia 24 de agosto de 2005, pouco tendo 
acrescentado aos trabalhos. Em seu depoimento na Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, André 
Donizete Cardoso faz afirmações pouco críveis, como que a nota promissória se encontrava em seu 
nome; sendo certo que, com a juntada nos autos da Comissão Processante da cópia reprográfica 
autenticada  do  documento,  depreende-se  o  nome  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso. 
Confirmou sua presença com Everton na Prefeitura, corroborando as alegações feitas pelo próprio e 
pelo Diretor de Finanças Edison Leme.  A testemunha Daniela Gonçalves de Araújo,  Chefe da 
Seção de Compras e Licitações da Prefeitura Municipal de Biritiba Mirim, informou inicialmente 
que desde abril de 2002 preside a Comissão de Licitações; tendo autorizado, antes da celebração do 
contrato de Everton com a Prefeitura, o abastecimento do veículo, contrariamente às alegações do 
sr. Hermes, que afirmou ter recebido ordens do Diretor de Administração. Afirmou, ainda, que a 
Comissão  é  responsável  pela  verificação  da  documentação  apresentada  pelos  licitantes,  e  que, 
apesar de o edital de convocação exigir somente portadores de Carteira Nacional de Habilitação 
categoria “D”, sendo certo que Everton era portador de Carteira Nacional de Habilitação categoria 
“B”, e não desclassificou a proposta do mesmo por entender ser mera irregularidade; esquecendo-se 
que, por se tratar de ato administrativo formal, consoante artigo 4º, parágrafo único da Lei Federal 
8666/93,  deve  obedecer  aos  mais  variados  princípios,  como  o  da  vinculação  ao  instrumento 
convocatório, nos termos do caput do artigo 3º da mesma Lei. Alegou taxativamente que é vedada a 
prestação de serviços por terceiro estranho ao contrato; restando exaustivamente demonstrado no 
decorrer dos trabalhos, tanto da Comissão Especial de Investigação como da Processante que o Sr. 
André utilizou o veículo Kombi BNR 7455 para tal mister. No mais, afirmou que não houve mais 
contratação de motoristas, apesar de a Diretora de Saúde, Edna, ter alegado que possui em seu 
departamento outros 2 (dois) prestadores de serviços, o que gera a presunção de que o pedido, 
conforme explanado por Edison Leme; foi apreciado pela Comissão de Licitações. A testemunha 
Rosana Cristina Onofre, secretária da Comissão de Licitações desde janeiro de 2005; atualmente 
acompanha  os  processos  na  qualidade  de  membro;  e  que  sua  atribuição  é  a  verificação  dos 
documentos apresentados pelos licitantes. Informou que perguntou à Daniela Gonçalves de Araújo 
acerca de irregularidade com a documentação do licitante Everton Aparecido Rodrigues, sendo que 
a Presidente da Comissão alegou que se tratava de mera irregularidade. A testemunha Gisele dos 
Santos Nunes, membro da Comissão de Licitações; que tem conhecimento do contrato firmado 
entre Everton e a municipalidade; que atualmente não acompanha os processos licitatórios e que 
não  recorda  que  o  veículo  Kombi  placas  BNR  7455  antes  da  assinatura  do  contrato  com  a 
Prefeitura. Também indicou Daniela Gonçalves de Araújo como a pessoa adequada para dirimir 
eventuais dúvidas sobre irregularidades com a documentação dos licitantes; e eis o que de relevante 
se extrai de seu depoimento. A  ocorrência  de  infração  político  administrativa  é  clara;  pois  o 
Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso  não  só  utilizou  de  meios  escusos  para  ludibriar  Everton 
Aparecido Rodrigues; recebendo valores da Prefeitura e repassando somente parte desses para o 
contratado;  agindo em concurso  com os  senhores  André  Donizete  Cardoso  e  Ariovaldo  Alves 
Jacobina. Não se limita a firmar contrato em nome de outrem para perceber valores do Executivo 
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Municipal, mas percebe-se que, em certos momentos, conta com a conivência do mesmo; talvez até 
mesmo pela  condição de  Presidente  desta  Casa  de  Leis  que  ostentava  à  época  dos  fatos.  Não 
podemos  olvidar  o  fato  de  ter  fornecido  a  linha  telefônica  móvel  da  Câmara  Municipal  para 
utilização de Everton Aparecido Rodrigues, fato claramente comprovado nos autos da Comissão 
Especial de Investigação; permitindo que particular se valesse de recursos públicos para exercer 
atividade que revertia em benefício do próprio Vereador e de seus asseclas. O conjunto probatório é 
apto para formação de um juízo de valor desta Comissão Processante, que, evidentemente, dada a 
clareza dos fatos, só pode ser negativo para o Vereador Márcio. Ante o exposto, e tudo mais o que 
dos autos da Comissão Especial de Investigação e da Comissão Processante constam, os membros 
da Comissão Processante propõe a  CASSAÇÃO DO MANDATO DO VEREADOR MÁRCIO 
APARECIDO CARDOSO, e o fazem com fundamento no artigo 7º, I e III do Decreto-Lei 201/67; 
artigo 49, II, alínea “a” c.c. artigo 50, I, II e §1º da Lei Orgânica de Biritiba Mirim e artigo 153, III 
e IV do Regimento Interno desta Casa de Leis. Remeta-se à Presidência da Câmara Municipal de 
Biritiba Mirim, para que convoque a Sessão Extraordinária  para votação do parecer final desta 
Comissão, convocando-se todos os Vereadores desta Casa de Leis, sem exceção. Convoque-se  os 
suplentes  Neiva  Peruka  Barbosa  da  Silva;  suplente  do  Vereador  Reinaldo  Pereira,  declarado 
impedido;  e  Eduardo  Melo,  suplente  do  Vereador  Márcio  Aparecido  Cardoso  e  seu  suplente 
Benedito Donizete de Almeida, também declarados impedidos. Requer a Comissão, ainda; que para 
a Sessão Extraordinária seja comunicada a Polícia Militar, a fim de que disponibilize em tempo 
hábil efetivo para comparecer aos trabalhos; a fim de evitar qualquer manifestação ostensiva de 
desacordo com a votação. Nada mais. JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR, PRESIDENTE DA 
COMISSÃO PROCESSANTE, FERNANDO HENRIQUE BOLANHO, RELATOR, ÉRICA 
DE  QUEIROZ,  MEMBRO.  Após  a  leitura  do  PARECER  FINAL  DA  COMISSÃO 
PROCESSANTE,  o  Vereador  Marcelo  Silveira  Mistroni diz: “Na  qualidade  de  Presidente  
Interino, passo a expor o que segue: ‘Considerando que convocados os suplentes dos Nobres 
Vereadores Marcio Aparecido Cardoso e Reinaldo Pereira, ambos se furtaram de participar dos 
trabalhos,  injustificadamente  e,  considerando a necessidade de  votação do Parecer Final  da  
Comissão  Processante,  constar  a  maioria  qualificada dos  membros  desta  Casa de  Leis,  nos  
termos do artigo 7º, parágrafo 1º, combinado com o artigo 5º, inciso I, todos do Decreto-Lei nº.  
201,  determino  que  participem  da  votação,  o  Nobre  Vereador  Reinaldo  Pereira,  dada  a  
necessidade de sua participação para que seja completado o quorum legal para o julgamento. Os  
Vereadores que desejarem poderão se manifestar verbalmente pelo prazo de quinze minutos cada  
um.  Eu convido  o  primeiro  Vereador,  Fernando Amorim Carvalho,  para  o  uso  da  palavra,  
lembrando que tem o tempo de quinze minutos para a sua explanação.” Com a palavra, o senhor 
FERNANDO AMORIM CARVALHO:  “Na verdade, estou aqui como suplente e gostaria de  
começar na minha primeira oportunidade de posição política pública nesta cidade, agradecendo a  
Deus em primeiro lugar, por ter me confiado a vida que eu tenho, e em segundo lugar fazer uma 
citação de uma passagem bíblica que diz: ‘...que para se mudar o reino, precisa-se primeiro mudar  
os homens.’ E seguindo este mesmo termo, seguindo esta mesma colocação, esse é um ano de  
totalmente consciência que todo mundo tem que passar. É um ano onde nós vamos ouvir todos e de  
tudo. E quando eu pedi o uso da palavra a mim conferida, foi simplesmente para vir passar uma  
mensagem: acho que nós todos estamos um pouco cansados e de ‘saco cheio’ de tanta coisa que  
vem acontecendo no país a fora. Não é um caso específico de Biritiba Mirim, Brasília é o principal,  
e quando nós tivemos a oportunidade de termos realmente o direito de exercer o voto, muito me 
surpreende não ver o ‘Inho’ aqui, não ver a Vereadora Érica Caetano, me surpreende porque eles  
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foram eleitos pelo povo e hoje eles correram do seu dever político e público de estar dando uma 
posição política nesta Casa. Correram. Isso me deixa indignado porque são meus representantes  
também. Fugiram do seu dever moral perante nós. Eu não digo vocês porque eu sou vocês, nós  
somos juntos e isso mostra que a gente tem que realmente conhecer melhor os nossos Vereadores,  
os nossos candidatos, porque quando é época, meus amigos, daqueles três sagrados meses, vocês  
só vêem gente boa na rua e na hora de vir aqui cumprir o seu dever sagrado, nós já estamos  
passando de dez horas de Sessão, cadê esses Nobres, chamados de ‘Nobres Vereadores’, onde  
estão eles? Isso é uma coisa que me deixou muito incomodado e na minha primeira fala na Tribuna  
pública, eu venho aqui e faço questão de registrar: cadê o senhor, Vereador? Cadê a senhora,  
Vereadora?  Meus representantes legais. Porque eu só estou aqui hoje cumprindo um papel formal  
que a lei me obriga e que assim será até o fim da justiça. Então meus amigos, que hoje seja feito  
nesta Casa de Leis realmente, o seu papel fundamental, mas eu estou incomodado, estou muito 
incomodado de não estar vendo um futuro candidato a Prefeito do meu município, que se intitula o  
futuro candidato a Prefeito do meu município, fugir da sua atribuição legal hoje, pois hoje era o  
dia dele mostrar que é Vereador de verdade, que ele tem posição nesta cidade, postura, como a  
senhora Érica Caetano ou Érica Queiroz, não sei, muita gente votou nela como Érica Caetano e  
hoje ela é Érica Queiroz, cadê a senhora Vereadora? E muito me incomoda que nas relações aqui,  
não consegui ver uma participação dessa Vereadora acompanhando a comissão de trabalho que  
decide hoje o mandato de um outro Vereador em questão, inclusive um Vereador do meu partido,  
mas eu não venho aqui julgar partido, nem posições, nem nada. Então gente, eu também não vou 
me alongar muito, mas acho que vou falar mais uns vinte e cinco minutos, não quero me alongar,  
mas é simplesmente isso: no dia primeiro de outubro agora, de 2006, vamos pensar um pouco 
mais, porque se aqui, numa cidade pequena, onde a gente vê essas pessoas no  meio da rua, eles já  
fogem do seu dever público, imaginem as pessoas que estão lá, no centro da questão que é Brasília.  
Nós não temos nem acesso a isso e poucos questionam, poucos acabam questionando os nossos  
representantes. Então hoje, só queria terminar para concluir, senhor Presidente, a Mesa, a todos  
também que acompanharam exaustivamente, concluindo o uso da palavra, só queria registrar a  
minha indignação de não ver vereadores absolutamente eleitos direto pelo povo fugindo da sua  
formalidade legal de vir aqui hoje. Está com medo do quê Vereador, de se expor? Está com medo  
de votar? Está com medo de falar sim ou não? O que acontece? Estou questionando porque eles  
me representam. Eu só estou atribuindo o papel de suplente aqui hoje e espero ter colaborado com  
a Casa,  espero colaborar  também com a ética e  com a justiça que seja feita.  Porém,  não se  
esqueçam:  antes  de  se  mudar  os  reinos,  devem  se  mudar  os  homens  primeiro.  E  muito  me  
incomoda. Muito obrigado.”  O senhor Presidente Interino, Vereador Marcelo, passa a palavra ao 
VEREADOR FERNANDO HENRIQUE BOLANHO:   “Boa tarde, senhor Presidente,  Mesa 
Diretora, demais Vereadores e a população em geral que compareceu para assistir esta Sessão 
Extraordinária. Hoje é uma data, na minha opinião, histórica para o município, pois marca o 
início de uma nova era: da justiça, igualdade, da democracia. Demonstra que os Vereadores que  
aqui  estão,  não concordam com as atitudes do Executivo Municipal que protege determinados 
membros desta Casa de Leis, permitindo assim que sejam constatadas irregularidades impetradas  
por um membro desta Casa de Leis sem concurso do Poder Executivo. Na qualidade de relator da  
Comissão Processante, pude verificar a facilidade com que o Nobre Vereador Marcio Aparecido 
Cardoso conseguiu que  o Executivo  burlasse  a lei,  maquiasse  um processo,  um procedimento  
licitatório do qual era tido como válido, para angariar assim, fundos, recursos para o seu uso.  
Notei que além das irregularidades que podemos constatar no decorrer dos trabalhos da Comissão  
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Processante, como disse o Nobre Vereador Fernando Amorim, estranha a ausência dos Vereadores  
que se esquivam de exercer suas funções como parlamentares e não comparecem a esta Sessão.  
Infelizmente,  não  são  todos  que  levam  seu  mandato  eletivo  a  sério,  o  que  nos  tornam  mais  
vulneráveis a ataques da população em geral, quer da imprensa, quer da população. Infelizmente,  
alguns de nossos Pares não compartilharam da dedicação e do bom senso adotado pelo culto  
casuístico e preferiram não comparecer na data de hoje. Sabemos que o nosso município é simples,  
com um povo humilde, mas que deve ser tratado com o mínimo de dignidade. Não estamos aqui  
para julgar “A” ou “B”, mas acima de tudo, defender o interesse daqueles que depositaram sua 
confiança em todos nós para que pudéssemos defender os interesses coletivos. Não basta somente,  
como disse o Fernando Amorim também, em épocas eleitorais passear pela cidade, distribuindo 
brindes,  eles  merecem  muito  mais  que  isso,  a  população  merece  o  nosso  carinho,  a  nossa  
dedicação, o nosso respeito, respeito este que acredito eu, vai ser restabelecido após a análise final  
dos trabalhos da Comissão Processante. Não digo isso por pura e simples demagogia, mas por  
entender que, apesar do Vereador  Marcio Aparecido Cardoso ser um de nossos Pares, deve ser 
julgado conforme determina a lei. Em certos momentos confesso que senti certa insegurança, não 
sabia se chegaríamos neste momento e, antes do meu repouso noturno,  pensava: qual seria o  
desfecho dessa difícil Comissão Processante?E aqui estamos, em número reduzido, é bem verdade,  
mas aptos a proferir o juízo de valor sobre os fatos que foram trazidos ao nosso conhecimento. A 
lei é dura, mas é a lei. E não é pelo fato de estarmos julgando um de nossos Pares é que devemos  
esquecer que ele também deve se submeter a toda uma legislação pertinente, ainda mais pelo fato  
de ter um cargo eletivo. Noticiamos os mais diversos acontecimentos no meio político, mas não  
podemos esquecer que neste momento, deixamos de ser somente telespectadores indignados com 
desfechos de apurações para sermos protagonistas da vida pública, a qual exige uma iniciativa que  
não permita conivência com o ilícito. Como eu já disse, o nosso município é pequeno e conta com  
poucos recursos que devem ser cuidados com muito carinho e, não podemos permitir que esses  
escassos recursos sejam utilizados da forma com que vem sendo hoje. Para finalizar, este Vereador  
declara que hoje  nesta Casa de Leis,  a justiça que com certeza se verá cristalina,  até mesmo  
porque nos cumpre zelar pela coisa pública, e este Vereador se propôs a fazer quando assumiu o  
cargo. Se durante nossas campanhas prometemos as mais variadas coisas como forma legítima de  
conseguirmos nossa eleição, nos cumpre agora, exatamente agir da maneira que afirmamos no  
período eleitoral. Eu, como jovem Vereador, o mais jovem desta Casa, e com um nome a zelar,  
tenho certeza que terei feito o meu trabalho, até mesmo o meu passado mostra o vínculo de minha  
família com a política de Biritiba Mirim e tenho a certeza que hoje, o grande homem que fez com  
que a cidade pudesse ser mais forte, e hoje com certeza sei que essa pessoa, especialmente, sentirá  
ainda mais orgulho de mim, assim como todo cidadão de bem que pretende ver a moralidade  
caminhando de mãos dadas com a política. Agradeço, para finalizar, a presença de todos, que  
Deus abençoe a todos e a esta Casa de Leis, para que continue a iluminar os Nobres Pares para  
que sempre façam justiça. Muito obrigado.” VEREADOR JARBAS EZEQUIEL DE AGUIAR: 
“Nobres Pares e demais presentes boa noite. Até a data de hoje, agradeço a presença de todos que  
sacrificaram o seu dia para comparecer hoje a esta  Casa,  a esta  Sessão Extraordinária,  num 
momento  único  e  histórico  no  município  de  Biritiba  Mirim.  Hoje  estamos  numa  Sessão 
extremamente importante para o futuro político da cidade, momento de se decidir se será ou não  
cassado o mandato de um de nossos Pares. Não se trata, como vimos recentemente em periódicos  
de  circulação regional,  de  perseguição política  ou  qualquer  outro  meio  vil  para  eliminar  um  
membro desta Casa de Leis, pois a única perseguição que existe aqui é pela moralidade. Como 
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relator da Comissão Especial de Investigação e presidente da Comissão Processante, tive contato  
estreito com ambos os trabalhos e pude verificar as irregularidades e a sua procedência. Não  
podemos  deixar  eventos  como esse  que  se  perpetuem em nossa  cidade,  pois  na  qualidade  de  
representantes do povo, devemos nos ater ao interesse da coletividade, fato para o qual não se  
ateve o Nobre Vereador. As provas produzidas no decorrer de ambas as Comissões demonstraram 
cabalmente a participação do Vereador Marcio como negócios escusos, utilizando dos recursos do  
Executivo Municipal.  Não só devemos nos espantar com a iniciativa do Vereador,  mas com a 
conivência do Poder Executivo Municipal o qual permitiu que esse desse as coisas da maneira  
como ocorreram, com uma licitação fraudulenta, bem como permitindo que o veículo Kombi BNR-
7455 abastecesse no pátio da Prefeitura com os recursos angariados da população. É triste vermos  
que alguns de nossos Pares não compareceram na data de hoje, como já foi citado pelos dois  
Vereadores,  mesmo que  sabedores  dos  trabalhos  de  hoje,  tal  atitude  somente  demonstra  total  
pouco caso dos mesmos com a população de Biritiba Mirim que merece, com certeza, todos os  
apoios e consideração. Vemos que, apesar de eventos extremos, com tentativas desenfreadas e por  
vezes  propositadas  de  paralisação  dos  trabalhos,  concluímos  o  que  dela  se  podia  esperar:  a  
democracia  vence  novamente,  pois  a  Comissão  chega  a  sua  conclusão,  mesmo  com  as  mais  
variadas tentativas de extinção e hoje, podemos olhar nos olhos de nossa população e dizer-lhe que  
o nosso trabalho foi  feito,  independente do resultado da votação do Parecer final.  Vemos um  
Legislativo mais forte e mais independente que não se queda inerte diante de uma acusação grave  
feita em relação a um de seus mais expressivos membros, mas na qualidade de Vereadores, não  
podíamos  deixar  de  observar  que  o  que  havia  sido  narrado merecia  melhor  análise.  Cumpre  
ressaltar que no decorrer de ambos os trabalhos, Comissão Especial de Investigação e a Comissão  
Processante, foram assegurados ao Vereador Marcio o contraditório à ampla defesa, sem qualquer  
prejuízo  para  o  mesmo,  que  por  vez,  se  fez  apresentar  por  advogados,  nas  outras  sequer  
compareceu para os trabalhos. É claro que, na qualidade de investigado, deve o Vereador exercer  
sua estratégia de defesa,  mas nota-se que em momento algum atacou o mérito das alegações,  
tentando a todo custo deixar que o procedimento tivesse alguma novidade para alegá-la em juízo.  
Hoje, paramos e pensamos com a coletividade, independente do resultado da votação do parecer, é  
vencedora, e por quê? Porque constatar que possui representantes dignos do mandato pelo qual  
foram investidos, sem qualquer receio de pressões externas ou qualquer outro evento que pudesse  
intimidar a continuidade das investigações. Talvez por conta de manobras dos demais Pares, que  
sei  que  servem  de  base  aliada  para  o  Vereador,  essa  votação  torne-se  inútil  em  virtude  da  
necessidade do quorum qualificado,  para que possa ser cassado o Vereador, mas apesar de todos  
os revés, encontramos até para que fossem iniciados os trabalhos da Sessão Extraordinária de  
hoje, nos sentimos todos vencedores porque temos buscado uma solução justa para um problema  
que fora apresentado, por termos assegurado ao Vereador a amplitude do exercício de seu direito  
de defesa, e acima de tudo, por emitirmos juízo de valor que fora transferido do plano das idéias  
para o empírico, no qual restou, materializada, a conduta ilícita do Nobre Vereador. Nunca é  
confortante passar por um processo como esse, tanto para o Nobre Vereador Marcio Aparecido  
Cardoso como para os membros desta Casa de Leis, funcionários de toda a sociedade biritibana,  
mas apesar de todo o respeito que devemos ao nosso Par, Marcio Aparecido Cardoso, respeito  
maior merece o cidadão. Esse sim é o detentor do real poder, o qual somente emana desse mesmo 
cidadão, por só recordar que o respeito com cidadão não se encontram com os membros que  
deixaram de comparecer a esta Sessão, mas com certeza a população, maior interessada de toda a 
solução desse problema, e quem nos poderá dizer sobre a conduta que hoje foi adotada pelos que  
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ausentaram injustificadamente, mas apesar de tudo, merecemos este momento pelo qual estaremos 
legitimando a encarar a sociedade com a cabeça erguida, certos de termos o dever cumprido.  
Agradeço a todos e tenham uma boa noite.”  VEREADOR REINALDO PEREIRA:   “Senhor 
Presidente, Nobres Vereadores que compõem a Mesa e demais Vereadores, a toda a população  
aqui presente. Antes de mais nada, eu gostaria de dizer que a Comissão Processante, aos membros  
da Comissão que fizeram presentes, os Nobres Vereadores Jarbas Ezequiel de Aguiar e Fernando  
Henrique Bolanho, pela seriedade, lisura e combatividade com que conduziram os trabalhos, pois  
nunca se deixaram abater por qualquer evento externo. Ao Nobre Vereador Wellington Medeiros  
de Assunção,  por  sacrificar seu sagrado dia de descanso para também participar da presente  
votação. Com esse tipo de atitude, vemos estampado o comprometimento de uma pessoa que exerce  
mandato eletivo voltado para o interesse social. Ao Nobre Vereador Fernando Amorim convocado  
como suplente do Nobre Vereador José Maria de Siqueira Junior, impossibilitado de comparecer  
em virtude de compromisso na data de hoje,  com sua participação em concurso público para  
ingresso na honrosa carreira de Delegado de Polícia para o qual desejo sinceramente sorte no  
certame. Devo agradecer também a todos os funcionários da Câmara que hoje se encontram aqui  
presentes,  por colaborarem para que fosse possível  a realização da presente Sessão, mas não  
posso  deixar  aqui  de  registrar  a  minha perplexidade,  meu espanto,  com a  atitude  que  vemos  
adotada por alguns Vereadores desta Casa de Leis.  Para que não houvesse dúvida quanto ao  
conhecimento do Nobre Vereador Marcio Aparecido Cardoso e de seu patrono sobre a realização 
dos trabalhos que hoje estamos presentes, de seu irmão André, a presença de seu irmão André  
Donizeti Cardoso e de seu assessor Ariovaldo Alves Jacobina. Demonstrar a má fé do Vereador  
Marcio Aparecido Cardoso, não só em não participar dos trabalhos no decorrer da instrução nos 
autos da Comissão Processante, mas também em tentar, de alguma maneira, viciar o feito tão  
somente para em juízo buscar melhor sorte da que hoje provavelmente irá ao término desta Sessão.  
Seria mais honrado, mais digno, mais nobre, ter participado dos trabalhos formulando sua defesa  
e ter lutado com forças para demonstrar a inocência que, perante os meios de comunicação alega  
ter,  mas  limitou-se  em  se  esquivar  do  recebimento  de  notificações  como  providencial  
desaparecimento. A convocação do Vereador Marcio Aparecido Cardoso por edital em jornal de  
grande circulação na região, deu ciência da presente Sessão Extraordinária, portanto, sendo-lhe  
assegurada à ampla defesa e o contraditório, mesmo que insistentemente queira em juízo alterar a  
verdade dos fatos em sua busca desenfreada para que não chegassem os trabalhos da Comissão 
Processante  até  o  momento de hoje.  Lamento muito a ausência dos  Vereadores  que hoje  não  
compareceram na presente Sessão, isto demonstrasse um descaso absoluto, tanto em relação a  
todos que dispuseram de seu dia de descanso para comparecer aqui hoje, como principalmente,  
com a sociedade a qual é denominada pelos mesmos ausentes de hoje, com os eleitores de amanhã.  
Perdem os Vereadores, pois trata-se de um momento único na vida do município de Biritiba Mirim  
que vive um processo de cassação de um importante membro desta Casa de Leis, mesmo porque  
não podemos esquecer que o Vereador Marcio Aparecido Cardoso tem o seu valor e eleito como 
representante da população, fez jus ao seu mandato eletivo. Contudo, não podemos esquecer que  
em nenhum momento foi feito algum pré-julgamento do mesmo, sendo-lhe sempre assegurada à 
ampla defesa, mesmo porque trata-se de direito constitucionalmente previsto. Em qualquer outro  
meio  de  apreciação das  questões  suscitadas  pela  Comissão Processante  soaria  como leviano,  
sempre sendo facultada ao Vereador Marcio a participação nos trabalhos. Mas assim, como é um  
direito que só pode ser exercido em caráter personalíssimo, direito este do qual o Vereador Marcio  
abdicou, vejo que a legalidade do procedimento foi observada, ainda que inúmeras as tentativas de  
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inquinar, o mesmo com vícios que se configurariam como insanáveis. Assim é a democracia pela  
qual tantos de nossos antepassados lutaram, manchadas as páginas da história deste país com o  
sangue dos bravos, de todos aqueles que lutaram como bravos e como homens por seus ideais e 
por um país com melhores condições para a coletividade. Lamenta-se a ausência dos Vereadores  
hoje, é com atitude que vemos o caráter de cada um, o comprometimento não só com o interesse  
social, mas principalmente com a sua consciência, comprometimento político dentro da moral e  
dos bons costumes. Não estou aqui para julgar a ausência dos Vereadores, mas não posso deixar  
de registrar que numa cidade pequena como Biritiba Mirim, onde o grau de parentesco entre os  
moradores é imenso, não é crível que alguém possa alegar desconhecimento sobre determinado  
fato, ainda mais no nível em que se encontram os Vereadores, como no caso da presente Sessão  
Extraordinária e seus motivos. As provas que constam tanto nos autos da Comissão Especial de  
Investigação como na Comissão Processante, indicam a colara participação do Nobre Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso com a conduta que lhe fora imputada. Determinadas pessoas acham 
que é fácil participar de uma Sessão como aqui vivemos na data de hoje, pois lamentavelmente, nos  
reunimos para decidir sobre a cassação de um de nossos Pares por ter praticado atos escusos à  
atividade parlamentar. Realmente não é fácil, mas seria ainda pior se não apurássemos o quanto  
foi narrado, pois há um compromisso maior a ser atendido, maior que os interesses individuais ou  
partidários, mas o interesse social que, ao invés de ser deixado de lado, deve ser observado como 
prioridade  por esses  Vereadores.  Infelizmente,  temos que julgar  aqui  hoje  o  Vereador Marcio 
Aparecido Cardoso,  um de nossos Pares que  se  quer compareceu à Sessão para se defender,  
sempre nos levando à presunção de sua culpa, mas independentemente de qualquer coisa, temos  
que fazer nosso papel como parlamentar e principalmente como cidadãos, e por isso estamos aqui  
hoje,  para  decidirmos  sobre  a  cassação  ou  não  do  mandato  do  Vereador  Marcio  Aparecido  
Cardoso. Entretanto, devemo-nos esquecer que, apesar de ser um de nossos Pares, em caso de  
cometimento de ato incompatível com as atividades que deveria exercer, devemos aplicar a lei. Por  
ora, é o que cumpria observar. Agradeço a oportunidade e passo à palavra ao Presidente Interino,  
Nobre Vereador Marcelo Silveira Mistroni.”  VEREADOR WELLINGTON MEDEIROS DE 
ASSUNÇÃO:  “Boa noite a todos, Mesa Diretiva, Presidente Interino Vereador Marcelo, Nobres 
Pares e comunidade em geral. Como eu comentei aqui até a pouco tempo atrás, não é um dia feliz  
hoje  para  a  Casa e  nem para  a  população de  Biritiba,  não por  estarmos  apurando um fato  
relacionado a um Vereador, mas sim por esse Vereador ser uma pessoa eleita pelo povo, pelo voto 
de uma democracia que passamos muitos anos para conseguirmos, e só agora através das eleições  
diretas, através do voto direto aos membros da população nesta Casa, é que esperávamos que os  
Vereadores  e  os  membros  em  geral  dos  Poderes  Executivo  e  Legislativo  correspondessem 
realmente às expectativas do povo que os elegeram. É meu respeito à população, é o meu respeito  
aos eleitores do Vereador Marcio, porque não é fácil, a gente sabe que muita gente acreditou e  
acredita no trabalho dele, eu não estou aqui para julgá-lo, estou aqui para julgar um processo que  
está vindo em nome dele e não julgar a pessoa dele. Acho que quem tem que julgar, em primeiro  
lugar, é Deus e depois o povo que o elegeu. Eu só quero colocar o seguinte: Biritiba Mirim é uma  
cidade muito carente, muito pobre e a população precisa tanto da gente, precisa tanto das nossas 
políticas públicas, precisa tanto que a gente desempenhe um trabalho para gerar emprego, gerar  
habitação, gerar renda e a gente às vezes, se depara com um problema nessa situação. É difícil  
para a gente quanto Vereador, quanto pessoa jovem, eu no meu caso, é a primeira vez que sou  
Vereador e não gostaria de estar me deparando com esse tipo de situação, não gostaria mesmo.  
Para mim hoje é um dia triste, queria estar falando aqui de outros assuntos, trabalhando sobre 
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cooperativa,  sobre  outras  coisas  para  estar  melhorando  o  dia  a  dia  da  população,  mas 
infelizmente, a gente tem que falar e, até para citar um ditado, a gente tem que parar de procurar  
às vezes um “bode expiatório” e se dispor em encarar a verdade dentro do que vem à tona e  
corrigir os seus defeitos, que é o que nós estamos procurando fazer aqui agora. Como envolve o 
dinheiro público, é um contrato sério entre, no caso, um prestador de serviços e a Prefeitura, não  
poderíamos,  até  mesmo  por  estarmos  prevaricando,  se  não  apurássemos  até  o  final  isso  aí.  
Infelizmente, não queria acreditar, mas a Comissão apurou bem, eu acompanhei alguns trabalhos 
e as próprias pessoas que fizeram esse trabalho dentro da Prefeitura e que fizeram esse contrato,  
juntamente  com outras  pessoas  que  trabalharam no  agendamento  e  abastecimento,  trouxeram 
todas as provas para essa Comissão e a gente teve que apurar, inclusive o pessoal da Comissão 
trabalhou arduamente,  eu acompanhei  muito isso,  inclusive o Vereador Bolanho teve que sair  
muitas vezes da sua imobiliária para que desse celeridade ao processo, pois é o que nós tínhamos  
conversado em resolver isso neste semestre e que a partir do segundo semestre a gente procurasse  
fazer  as  Sessões  Itinerantes,  como  o  Vereador  Reinaldo  sugeriu,  e  outros  trabalhos  que  a  
população tanto precisa. Inclusive o professor Jarbas, nós conversamos hoje, em correr atrás e  
tentar  trazer  esses  elementos básicos  aos  bairros  mais  necessitados,  guias e  sarjetas e  outras  
coisas que precisamos também estar vendo em nosso município. Eu só queria deixar aqui o meu  
registro que essa questão dos Vereadores ausentes, cada um tem que responder pelos seus atos, eu 
penso dessa forma, então, eu acho, que cada um que não veio hoje deve ter o seu motivo e deve ter  
que explicar isso para quem os colocou aqui, porque muitas vezes, como eu frisei no começo, às  
vezes a gente tem que passar por isso, não é que a gente queira fazer, mas é uma necessidade e a  
gente tem que assumir nossa posição realmente. Eu queria que a população entendesse que a Casa  
de Leis também trabalha em outras coisas, que estamos fazendo projetos, estamos trabalhando, 
tenho acompanhado todos os Vereadores aqui, requerimentos ao Prefeito, temos acompanhado o  
trabalho do Executivo, temos auxiliado e o próprio Reinaldo deixou bem claro isso, pois nenhum 
projeto do Executivo foi  barrado aqui  até  hoje.  Então nossa contribuição nessa área estamos  
dando, porque muitas vezes as pessoas têm uma imagem que estamos só trabalhando nesse caso,  
só correndo atrás desse caso e não é isso,  com certeza não é isso.  Eu tenho acompanhado o  
trabalho de todos os Vereadores, eles vão aos bairros, vão pedir Moção de Apelo ao governador, o  
Vereador Marcelo está atrás do deputado que ele tem contato, o Vereador Bolanho, enfim, todos  
querendo mudar um pouco a realidade de nosso município. Então, eu queria deixar este registro,  
que a gente na verdade, não está querendo julgar ninguém, a gente está querendo julgar e foi  
possível ser feito isso através da Comissão e chegamos a uma conclusão, no caso, a Comissão  
chegou e a gente leu o relatório, acompanhamos todas as provas e volto a falar, infelizmente em 
respeito à população que elegeu o Vereador, em respeito à própria cidade, pois é um fato histórico  
que nunca ocorreu na história de Biritiba, a gente ter que passar por esse tipo de constrangimento  
porque não é ético da nossa parte ficar achando que isso é um troféu ou qualquer outra coisa desse  
tipo em relação a um membro desta Casa que foi eleito legitimamente pela população. Então, mas  
foi como eu falei,  infelizmente a gente tem que tomar uma posição e adotar uma postura, sem  
julgamento,  mas com atitude.  Era só o que  eu tinha a falar.  Agradeço e  boa noite  a  todos.”  
VEREADOR MARCELO SILVEIRA MISTRONI: “Minhas considerações farei  na própria  
Mesa. Hoje é um momento, como o Vereador Fernando falou, um momento marcante na história  
política de Biritiba.  Fico triste pelo Vereador Marcio não estar hoje aqui presente com o seu  
defensor para fazer a sua defesa. Ele teve todas as chances, acompanhei o trabalho da Comissão  
Processante, assim como eu fui o Presidente da Comissão Especial de Investigação que culminou  
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com esta Comissão Processante, teve todas as chances para se defender, para mostrar o que os  
papéis hoje mostram. Fico também indignado com a falta dos Vereadores Carlos Alberto Taino 
Junior e Érica de Queiroz,  é  um desrespeito com esta Casa num momento tão sério eles não  
estarem aqui  presentes  e  também com a  falta  dos  suplentes  que  foram convocados,  o  senhor 
Eduardo Melo e  a  senhora Neiva Peruka que,  como o Vereador Fernando Amorim hoje aqui  
suplente e está representando o Vereador José Maria, eles também deveriam estar, mas por algum 
tipo de articulação política ou omissão, preferiram fugir ao que hoje enfrentamos. Não é contra a  
pessoa de Marcio Aparecido Cardoso, aqui hoje se julga o Vereador eleito pela população. Então,  
espero que, independente dos resultados aqui hoje, não se guarde mágoas de pessoas, não se leve  
como injustiça ou como justiça na pessoa do Marcio e sim, que a justiça foi cumprida da melhor  
forma, transparente, com todos os seus passos feitos para que, de momento algum, fosse colocado  
que ele foi politicamente cassado ou absolvido. Então eu peço aos Vereadores que neste momento  
façam a sua votação não com o coração, mas sim com a vontade e com o conhecimento desta  
Comissão  Processante  que  trabalhou  noventa  dias  arduamente,  com  todos  os  problemas  que 
enfrentaram, com liminares contra para tentar paralisar os trabalhos, assim como eu, presidente  
da Comissão Especial de Investigação, também sofri. Então peço a vocês que votem não com o 
coração  e  sim  com  o  conhecimento  de  causa  que  todos  tem.”   Terminada  a  explanação  do 
Presidente Interino, Vereador Marcelo Silveira Mistroni, ele diz:  “Assim lido o inteiro teor dos  
trabalhos da Comissão Processante, passamos a votação nominal da infração, determinada como 
‘quebra  de  dignidade’.  Antes,  eu  gostaria  de  deixar  frisado  aqui  que  o  denunciado  Marcio  
Aparecido Cardoso ou o seu patrono o advogado Doutor Ricardo, eles teriam o prazo de duas 
horas para produzir a defesa. Como nem o Vereador Marcio nem o seu patrono se encontram no  
recinto desta Casa, passaremos a votação da infração determinada como “quebra de dignidade e  
decoro  parlamentar’  nos  termos  propostos  no  Parecer  Final  da  Comissão Processante.  Desta 
maneira, será dada a palavra a cada Vereador e este deverá pronunciar os seguintes dizeres:  
“APROVO  O  PARECER” ou  “REJEITO  O  PARECER”.  Passaremos  agora  à  votação.” 
Terminada  a  explicação,  o  senhor  Presidente  Interino  faz  a  chamada  nominal  dos  senhores 
Vereadores para a votação.  1) VEREADOR FERNANDO AMORIM CARVALHO:  “VOTO 
FAVORÁVEL  AO  PARECER”.  2) VEREADOR  FERNANDO  HENRIQUE  BOLANHO: 
“FAVORÁVEL  AO  PARECER”.  3)  VEREADOR  JARBAS  EZEQUIEL  DE  AGUIAR: 
“FAVORÁVEL  AO  PARECER”.  4)  VEREADOR  MARCELO  SILVEIRA  MISTRONI: 
“FAVORÁVEL AO PARECER”.   5) VEREADOR REINALDO PEREIRA:  “FAVORÁVEL 
AO  PARECER”.  6)  VEREADOR  WELLINGTON  MEDEIROS  DE  ASSUNÇÃO: 
“FAVORÁVEL  AO  PARECER”.  Terminada  a  votação, o  senhor  Presidente  Interino  diz: 
“Tendo em vista que a votação atinge o mínimo exigido para a cassação do Nobre Vereador 
Marcio Aparecido Cardoso, declaro CASSADO O SEU MANDATO nos termos propostos pelo  
Parecer Final, assim restará consignada em ata a votação nominal de todos os Vereadores, bem  
como, deverá ser expedido o competente Decreto Legislativo de cassação do mandato.  Após,  
deverão ser  encaminhas  à  Justiça  Eleitoral  da  Comarca de  Mogi  das  Cruzes  e  ao  Egrégio  
Tribunal  Regional  Eleitoral  o  resultado  da  presente  votação.  Nada  mais  havendo,  declaro  
encerrada a Sessão Extraordinária do dia 02 de julho de 2006.” De tudo o que, para constar foi 
preparada esta Ata pela Secretaria da Câmara, a qual lida e achada  conforme, vai devidamente 
assinada.  
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