
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL PODER
LEGISLATIVO

CACHOEIRINHA

EXMO SR. PRESIDENTE E MEMBROS DA COMISSÃO ESPECIAL DO
IMPEACHMENT

RELATÓRIO

PREÂMBULO

O prefeito afastado e reeleito apresenta sua
defesa de forma tempestiva, eis que foi citado na data de 30 de
novembro de 2021 e protocolou a sua defesa na data de 09 de
dezembro de 2021.

Estamos hoje aqui para deliberar a autorização
para instauração de processo de impeachment do prefeito afastado,
Volmir José Miki Breier, pelo descumprimento de preceitos que regem a
administração pública. Tal medida é deveras delicada, porém é
necessário posto ser um dos atributos dos legisladores fiscalizarem a
administração direta e indireta.
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Cumpre aqui destacar o compromisso que todo(a) legislador(a) presta,
no ato de sua posse, que pedimos vênia para colacionar:

“Prometo cumprir, manter e defender a Lei
Orgânica do Município, as Constituições Federal e Estadual e as
Leis, promover o bem coletivo e exercer o meu cargo com
competência e honestidade sob a proteção de Deus e os ditames
do patriotismo, da lealdade, da igualdade e da justiça”.

Portanto, calcado no compromisso efetivado no
ato da posse, diante da separação dos poderes e principalmente diante
do fato que cada um dos legisladores está ocupando este espaço face
os votos recebidos por cada um e cada uma dos eleitores da cidade de
Cachoeirinha, ou seja, cada legislador representa uma parcela da
população de nossa cidade que lhe deu um voto de confiança para
representá-lo no parlamento.

Peço vênia novamente para trazer aqui a
manifestação do saudoso Ministro do Supremo Tribunal Federal Teori
Zavascki, no julgamento da ADPF (Ação Direta de Preceito
Fundamental) 387[1]:

“Em primeiro lugar, o julgamento por crime
de responsabilidade do Presidente da República é um julgamento
que se faz no Congresso, e não no Poder Judiciário. Trata-se de um
julgamento de um ato ilícito, mas que é feito excepcionalmente,
não por um órgão do Poder Judiciário, mas pelo Poder Legislativo.
Isso tem algumas implicações. Eu não diria que se trata de um
julgamento político, mas de um modo diferente de interpretar a Lei.
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Obviamente que a interpretação da Lei por um parlamentar é
diferente do olhar que um juiz lança a determinadas circunstâncias.
Assim também ocorre nos processos de competência do Júri.
Enfim, a Constituição atribuiu ao Poder Legislativo o julgamento do
Presidente da República por crimes de responsabilidade.”

O prefeito afastado foi ungido através do voto
popular, e por ter sido eleito pela maioria dos eleitores da cidade é seu
dever tratar a coisa pública com seriedade, honestidade, integridade,
agindo sempre dentro dos limites legais. As suas escolhas devem
acompanhar os princípios esculpidos na Constituição Federal, e caso
cometa alguma irregularidade, é dever do legislador fazer cumprir a
legislação vigente.

RELATÓRIO

Trata-se de representação, apresentada nesta
Câmara Municipal pelo Vereador Luis Carlos Azevedo da Rosa, que
pede o recebimento e processamento da presente denúncia, com
fundamento no artigo 31 da Constituição da República Federativa do
Brasil de 1988, c/c art. 5º do Decreto Lei Nº 201/1967, art. 68 da Lei
Orgânica Municipal, e art. 154 do Regimento Interno da Câmara
Municipal de Vereadores de Cachoeirinha. E, ao final, que seja julgada a
procedência da denúncia, individualmente de cada fato narrado, em
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sessão de julgamento no plenário desta casa legislativa, por dois terços
de seus membros, com a competente perda do cargo do prefeito
municipal, com a posterior expedição do respectivo decreto legislativo
de cassação do mandato do senhor prefeito municipal, Volmir José Miki
Breier.

Foi recebida a denúncia e levada a plenário na
sessão do dia vinte e três de novembro de dois mil e vinte um, onde se
conheceu o pedido de impeachment. Ato contínuo, foi definido o rito
procedimental para análise da representação, bem como a formação da
Comissão Especial, com a escolha dos membros através de sorteio,
sendo que os vereadores impedidos de votar não participaram da
votação do recebimento da denúncia e nem tampouco participaram do
sorteio que elegeu os membros.

Após a eleição dos membros da Comissão
Especial, os mesmos se reuniram para alinhar os entendimentos
procedimentais e logo após foi encaminhada a denúncia para o
denunciado para que o mesmo, querendo, apresentasse defesa no
prazo legal.

Neste interregno, houve a alteração da relatoria
desta comissão, diante do fato de que a vereadora relatora Priscilla
Barra, era suplente de vereador que requereu o retorno do mandado.
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Tal questão acabou levando o presidente da comissão a questionar a
mesa diretora para que a mesma notificasse o líder da bancada do
PSD, para que indicasse novo relator, diante do que preceitua o
Regimento Interno desta casa legislativa.

O denunciado apresentou defesa prévia e num
primeiro momento alegou sua inocência, afirmando que o mesmo é
vítima de ataques midiáticos, que a operação do Ministério Público
alega mas nada comprova, e que as ilegalidades foram praticadas, na
verdade, pela oposição, que mentiram e difamaram sem limites o
denunciado.

Diz ainda, que a eleição do denunciado gerou
um cisma no partido e que o corte de benefícios e cargos acabou
gerando uma horda de insatisfeitos que tramaram contra a integridade
moral do denunciado.

Diz mais, que este cisma fragmentou a base de
sustentação que gerou uma comissão processante e quatro comissões
parlamentares de inquérito, sendo todas arquivadas contra o
denunciado e seu vice-prefeito.
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DAS PRELIMINARES ARGUIDAS

DA NULIDADE DA VOTAÇÃO DA INSTAURAÇÃO DA COMISSÃO
PROCESSANTE E VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL

De forma equivocada, o denunciado em sua
defesa afirma que o denunciante, o vereador Luis Carlos Azevedo da
Rosa, vulgo Mano do Parque, o vereador Marco Barbosa, por ser
cunhado do denunciado e o vereador Gilson Stuart, por estar envolvido
na denúncia apresentada pelo Ministério Público, portanto todos
impedidos, votaram pelo recebimento da denúncia.

Ocorre que a ata da quadragésima terceira
sessão ordinária demonstra que os dois primeiros vereadores alegaram
questão de ordem e se deram por impedidos, sendo que o terceiro
vereador estava ausente na sessão.

Assim, não se conhece desta preliminar, eis que
os vereadores impedidos não votaram no recebimento da denúncia se
dando por impedidos.
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DA INÉPCIA DA INICIAL E DA CARÊNCIA DA AÇÃO PENAL POR
FALTA DE JUSTA CAUSA

No que diz respeito a preliminar de inépcia, o
denunciado tenta criar a narrativa de que a denúncia não apresenta
vínculo entre a conduta e o pretenso resultado.

Alega que a denúncia é um copia e cola, mas na
sua defesa apresenta de forma bastante nítida uma narrativa que não
se debruça no caso concreto, anexando doutrina completamente
diversa do fato sob comento.

No presente caso, é solar o entendimento do
Eminente Ministro Luís Roberto Barroso no seu voto na Medida cautelar
na Argüição de descumprimento de Preceito Fundamental 378 Distrito
Federal, que peço vênia para colacionar:

“O procedimento previsto na Lei nº 1.079/1950 quanto ao
papel do Senado na apuração de crimes de responsabilidade, passou por
significativa releitura com o advento da CF/1988. Atualmente, o Senado pode e
deve adotar as providências necessárias às apurações da denúncia de crime de
responsabilidade, por ser essa uma de suas missões constitucionais.
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A apuração de crime de responsabilidade, apto a ensejar
impedimento do Presidente da República (ou seja, do ocupante do mais importante
cargo eletivo direto do País), se situa na camada mais relevante do interesse
público. Não faria sentido que se deixasse a persecução desse interesse público
exclusivamente nas mãos do denunciante, o qual, por vezes, poderia não ter
condições adequadas para promover os atos necessários à acusação, ou poderia
ser facilmente desestimulado a prosseguir em virtude de eventuais pressões ou
circunstâncias externas. O Senado, como uma das instituições de maior
proeminência da República, tem o dever constitucional de conduzir o processo de
impeachment de forma a buscar o esclarecimento e a verdade dos fatos, sempre
visando ao interesse público.

Por fim, é necessário notar que o processo de apuração de
crimes de responsabilidade, embora judicialiforme, não é um processo judicial.
Trata-se de processo cujo rito busca assegurar a ampla defesa e o contraditório do
acusado, mas que, por outro lado, possui marcante conotação política. E
equivocada a pretensão de transportar, acriticamente, garantias inerentes a
processos criminais comuns para a esfera política dos crimes de responsabilidade,
o que ensejaria tratamento idêntico a situações bastante diversas.

Portanto, o procedimento acusatório estabelecido na Lei no
1.079/1950, parcialmente recepcionado pela CF/1988, não impede que o Senado
adote as medidas necessárias à apuração de crimes de responsabilidade, inclusive
no que concerne a produção de provas, função que pode ser desempenhada de
forma livre e independente. Tal procedimento – que foi indicado por esta Corte, é
estabelecido pelo Senado na ocasião do impeachment do Presidente Fernando
Collor de Mello – está adequado ao ordenamento constitucional vigente no que
concerne às garantias do processo acusatório judicialiforme.”

Portanto, por analogia, não estamos aqui agindo
como juízes nem tampouco como inquisidores, mas como
representantes dos eleitores, e neste diapasão, respeitando a ampla
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defesa e o devido processo legal, é papel desta comissão não conhecer
desta preliminar, diante da seriedade das denúncias e da narrativa
amplamente conhecida da população do Rio Grande do Sul.

DA SEPARAÇÃO E DA INDIVIDUALIZAÇÃO DAS CONDUTAS

A denúncia apresentada a esta Casa Legislativa
efetivamente não trouxe as provas anexas, porém no seu bojo faz
menção às mesmas e é papel desta comissão requerer as mesmas a
fim de analisar as provas existentes no processo judicial que tramita no
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Sempre, e
afirmamos de forma peremptória, respeitando o Princípio da ampla
defesa e do contraditório.

Mas, desde já, afirmamos que é dever desta
Casa Legislativa, diante da separação de poderes, do respeito às
instituições e da sua independência, a luta de que não se dissolva o
contrato social. Que a desorganização e o caos imprimam às
instituições o selo da aliança desfeita. Se assim for, o passado se paga,
o presente não sobrevive, e o futuro não chega.
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DA COISA JULGADA, DECADÊNCIA E PRECLUSÃO PARA
ANÁLISE DOS FATOS OCORRIDOS NO MANDATO PASSADO

Aqui não merece maiores considerações diante
do fato de que a denúncia diz respeito a situações acontecidas no
presente mandato e que na verdade são uma continuidade que vem
afetando o município há vários anos.

O denunciado tenta trazer uma narrativa confusa
a fim de disseminar e induzir a erro os membros da comissão. Alega
perseguição política, perseguição da justiça e que todos estão
equivocados e apenas o denunciado está correto.

Acredita o denunciado que está tratando com
seres impensantes, numa narrativa quase desrespeitosa e descolada da
realidade.

Assim, não se conhece dos termos expendidos
pelo denunciado, no que tange a coisa julgada. os fatos narrados na
denúncia dão conta de provas e fatos ocorridos de forma continuada e
dizem respeito a situação acontecida no presente ano, portanto, não há
que se falar em decadência, preclusão como narrado na defesa prévia.
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DA DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA AOS SECRETÁRIOS E DA
JUNTA FINANCEIRA

No que diz respeito a delegação de competência a
secretários é cediço e de conhecimento de todos que o prefeito
municipal afastado realizou o desmonte da controladoria interna da
prefeitura municipal que fiscaliza os contratos do ente público com as
empresas terceirizadas.

Portanto, a defesa, no que diz respeito às questões
levantadas, não traz qualquer elemento que desvincule o papel do
prefeito na condução dos contratos existentes. É papel desta comissão
analisar as provas que deverão ser anexadas aos autos, a fim de
verificar de forma concreta as atitudes tomadas pelo denunciado no seu
papel de prefeito municipal.

Insta referir ainda que a defesa do prefeito de forma
antiética ataca o legislativo, falando da condução da atual presidenta e
de demais integrantes do legislativo, talvez pelo fato de que acredita
que o legislativo é uma extensão do executivo, quando na verdade a
separação de poderes e a autonomia do legislativo é imprescindível
exatamente para esta Casa ter a possibilidade de realizar a análise da
conduta do prefeito afastado.

DO DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DO IMPEACHMENT COMO
SUBSTITUTO DAS URNAS
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A narrativa da defesa do prefeito afastado, neste
tópico é uma narrativa fantasiosa de ataque aos poderes autônomos e
numa clara demonstração de atrevimento e tentativa de amedrontar os
integrantes do legislativo.

A sua narrativa é superficial e completamente alheia à
realidade. O prefeito afastado responde por diversas acusações. O
poder judiciário afastou o prefeito diante das sérias acusações que
pesam sobre o mesmo.

Não existe qualquer perseguição política ao prefeito
afastado, muito pelo contrário, pois esta comissão está, de forma
democrática, respeitando os Princípios Republicanos, da ampla defesa,
do contraditório e em nenhum momento utiliza-se de palavras
pejorativas para atacar o denunciado.

O respeito é norteador dos trabalhos desta comissão e
será até o fim, ficando ressalvado que não vamos nos furtar do papel de
fiscalizadores do poder executivo, mesmo diante de ataques de quem
quer que seja.

Assim, diante da denúncia e da defesa prévia
apresentada, é imprescindível que seja dado andamento ao processo
de cassação, com a instrução regular do mesmo, no sentido de que
sejam aportados ao expediente que tramita nesta câmara municipal, os
elementos de convicção, os quais darão sustentação a uma decisão
segura e coerente, motivo pelo qual segue-se o rito até decisão final.
Desta forma, o parecer deste relator, é no sentido de dar seguimento ao
processo de impeachment.
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Cachoeirinha, 15 de dezembro de 2021.

Relator: Vereador Felisberto Xavier Espíndola

[1] Medida Cautelar na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 378 Distrito
Federal, p. 197.
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