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Vistos.

Os Exmos. Vereadores BENONE BERNARDO DA SILVA, VALDI
SILVA MOREIRA, EVILASIO CAVALCANTI NETO, DIVINO FRANCISCO
FELIZARDO,  JOSÉ FRANCISCO PEREIRA, JONAS PEQUENO DOS
SANTOS,  MARIA DO  SOCORRO  GOMES,   MARIA DAS  GRAÇAS
CARLOS REZENDE, e REINALDO BARBOSA DE LIMA, devidamente
qualificado, impetraram o presente Mandado de Segurança, contra ato
da  Exma.  Vereadora  GEUSA  DE  CÁSSIA  RIBEIRO  DORNELAS,
Presidente Interina da Câmara Municipal de Cabedelo.

Alegou-se, em síntese, que no dia 27 de novembro de 2018, em
reunião ordinária  da  Câmara Municipal  de  Cabedelo,  foi  incluído  em
pauta  de  forma  extraordinária  através  de  requerimento  de  urgência
urgentíssima.  o  Projeto  de  Resolução  n.  010/2018,   proposto  pelo
Vereador José Eudes e cuja ementa seria apenas para “referendar o Ato
do Presidente de nº 40/2018, o qual, cumprindo determinação judicial,
afastou vereadores do exercício das funções públicas”,  porém no dia
seguinte  foram  surpreendidos  com  a  informação  de  que  o  aludido
Projeto  incluiu  também a  eleição  de  uma  nova  Mesa  Diretora,  para
assumir a partir de 1o de janeiro de 2019.

Feito o relatório, passo a DECIDIR.

Com efeito e sem maiores delongas, observa-se que a ementa do
Projeto da Resolução n. 010, assim está ementado: 

“Refenda o Ato do Presidente nº 040/2018, que
afasta do exercício das funções públicas, e dá outras
providências.”

Nesse contexto, verifica-se na análise cabível para a apreciação
do pedido liminar, que até se pode cogitar que o Projeto em questão
pretendeu inserir nas “outras providências” a eleição objurgada, já que a
frase veio depois da vírgula.

No  entretanto,  não  se  visualiza  na  mídia  que  acompanhou  a
inicial  a explanação da matéria de forma transparente como exige a
coisa pública, tanto mais nesse já sofrido Município de Cabedelo, alvo
de seríssimas investigações e com uma gestão já interina.

E mais, vê-se o segundo requerimento de urgencia urgentíssima
trouxe a lume Projeto de n. 110, na narrativa  “subscrito por todos os
Vereadores”, e não o Projeto 010 (1:17:33 horas), ou seja, a rigor não
houve  votação  do  Projeto  010,  já  que  não  foi  anunciado,  e  nem é
subscrito por todos os Vereadores, como anunciado, já que a subscrição
dos Vereadores consta do pedido de urgencia urgentíssima de vários
Projetos. Ha, assim, infringência ao art. 21, do Regimento Interno, que
dispõe:



Art.  21. São competências dos Secretários, além de
outras previstas neste Regimento:
I – ao 1° Secretário:
a) proceder à leitura da matéria do expediente, bem 
como as proposições e demais papéis sujeitos ao 
conhecimento ou deliberação do Plenário;

Nesse  contexto,  extrai-se  a  verossimilhança  das  alegações
iniciais, ao dizer que em bloco estavam apenas referendando o Ato do
Presidente de n. 40, o qual se restringiu a afastar os Vereadores, já que
a eleição de nova Mesa foi tratada no Ato da Presidência de n. 41, como
visto dos autos.

Registre-se, por oportuno, que do cotejo, extrai-se ainda que nem
mesmo  quando  requisitado  pela  Autoridade  Policial,  o  Projeto  em
questão foi apresentado, donde se depreende, repita-se, nessa análise
primeira, que não foi observada a regra do art. art. 105, do Regimento
Interno, que assim dispõe:

Art.  105.  Qualquer  projeto depois  de recebido e
autuado,  constará  no  expediente  da  sessão
imediata,  sendo  em  seguida,  distribuído  em
avulsos,  para  conhecimento  dos  Vereadores  e
oferecimento de emendas.

Registre-se, por fim, que a justificativa apresentada para o Projeto 010 é 
a seguinte:

 É inegável, portanto, que uma nova mudança na gestão em tão
curto espaço e por força de uma votação feita sem a necessária clareza
e cuja justificativa não foi  exposta, inclusive em relação ao ate então
Prefeito,  elogiado  durante  grande  parte  da  Sessão,   somente  mais
instabilidade vai trazer para a população às voltas com uma próxima
eleição.



Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para suspender os efeitos 
concretos da  RESOLUÇÃO Nº 010/2018.

1)Notifique-se a autoridade apontada como coatora dessa concessão e,
bem  assim,  para,  no  prazo  de  10  dias,  pessoalmente,  prestar  as
informações de estilo.

2)  Na forma do Art.  7º  da  LMS,  dê-se  ciência  do  feito  ao  órgão de
representação  judicial  da  pessoa  jurídica  interessada  (CAMARA
MUNICIPAL), enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que,
querendo, ingresse no feito;

Int.

Cabedelo, 03 de dezembro de 2018 
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