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REQUERIMENTO N° 143 /18.

REQUEREMOS À MESA, depois de ouvido o plenário em sua forma 
regimental, que seja enviado expediente solicitando ao Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, Dr. Marcos Loreto, no sentido 
de que frente ao relatado, de ofício, edite Medida Cautelar com base nos 
artigos 1  ̂e seguintes da Resolução n° 0016/2017, determinando o envio do 
presente requerimento para o Ministério Público de Contas-MPCO, e, por 
conseguinte, seja suspenso o ato administrativo referente ao Processo 
Seletivo Público Municipal da lavra da Prefeitura Municipal de 
Goiana,publicado mediante o Edital N° 001/2018, da lavra da Prefeitura 
Municipal de Goiana, cuja seleção será efetivada pela FADIMAB -  
Faculdade Dirson Maciel Barros,a fim de que sejam apuradas indícios de 
irregularidades cometidas no certame publicado mediante o Edital N° 
001/2018, tudo conforme as prerrogativas deste Poder Legislativo amparada 
em face de sua função fiscalizadora e de controle estipuladas no inciso I, do 
art. 44 do Regimento Interno chancelado pelos incisos XIX e XXV, do art. 37 
e Art. 57 da Lei Orgânica do Município dispositivos autorizados pelo Art. 70 
da CF.

Da decisão desta Casa Legislativa dê-se ciência as Rádios Goiana-FM, 
106,3 FM, Nova FM, assim como ao Prefeito do Município de Goiana, Sr. 
Eduardo Honório Carneiro e seu Secretário de Administração e ao 
Presidente da Autarquia Municipal de Goiana, e em especial, ao Sindicato 
dos Professores do Município de Goiana -  SINPROMG e ao Sindicato dos 
Servidores Públicos do Município de Goiana -  SINSEPUMG.
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JUSTIFICATIVA

Senhor Presidente, Senhores Vereadores, Senhora Vereadora,

Excelências, o Município de Goiana fez publicar o Edital Ne 001/2018 convocando candidatos 
para um Processo de Seleção Pública Simplificada, onde pretende preencher cerca de 500 
[quinhentos] cargos públicos.

Tal procedimento, no entanto, está eivado de irregularidades, que merecem ser apuradas, 
especialmente, no que tange às inscrições e, posterior, seleção, havendo notícias de que alguns 
políticos da cidade têm a promessa de diversos cargos a preencher e que teriam sido 
procurados para interceder junto ao órgão selecionador para beneficiar os seus apaniguados 
como moeda de troca por futuro apoio às ações da Prefeitura Municipal, assim como apoio aos 
seus futuros candidatos ao pleito estadual e nacional do corrente ano.

Ilustres Vereadores, por outro lado, a seleção em comento não pode prosperar, porquanto 
busca-se selecionar profissionais para cargos, que já se submeteram a concurso, 
recentemente, efetivado na administração anterior, portanto, foram devidamente 
selecionados e aprovados, assim, tendo a sua expectativa de conquista e direito solapados 
pela irresponsabilidade de uma administração despreparada, concurso este que encontra-se 
em litígio no Poder Judiciário, face a possível irregularidade e/ou erro sanável.

Por outro lado, Excelências, observamos diversas irregularidades, a exemplo do prazo 
exíguo entre a publicação e a realização da inscrição, estranham ente, curto [de 0 8 .03 .2018  a 
16 .03 .2018] atentando contra os princípios da razoabilidade e da isonomia. Tal aspecto, por 
violar os princípios da razoabilidade e da isonomia, justifica, por si só, a abertura de novo 
prazo para as inscrições no certame. O que se tem por razoável, no caso das inscrições para 
seleção pública simplificada, é que o prazo seja de, no mínimo, 15 [quinze] dias, seja pela 
internet ou presencialmente.

No que tange a realização da inscrição, deve, ainda, ser oferecido ao candidato um outro 
meio ao lado do presencial, inclusive à distância, seja pelos CORREIOS, seja pela Internet, o 
que não consta no referido edital sob exame.

A priori, numa análise perfunctória foram encontradas as seguintes irregularidades:

Previsão de prazo exíguo para realização das inscrições;
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- Ausência de previsão da possibilidade de recebimento da documentação por outro 
meio que não a inscrição presencial ou pela internet;
- Não informação dos meios de divulgação do resultado, bem como previsão dos prazos 
para recursos;
- Limitação do meio de interposição de recurso;
- Ausência de garantia de inclusão de candidatos com deficiência na listagem geral;

Isto posto, Senhor Presidente, face as irregularidades ora apontadas, faz-se necessário, 
de forma imperiosa, que se edite uma Medida Cautelar com base nos 
artigos e seguintes da Resolução n° 0016/2017, suspendendo o certame, em face do 
flagrante desrespeito aos princípios que regem a Administração Pública, notadamente 
os princípios da competitividade, da legalidade, da razoabilidade, da impessoalidade e 
da moralidade.

Portanto, o requerimento em tela tem pleno amparo legal e regimental, pelo que requer 
pela sua apreciação e posterior aprovação dos Dignos Vereadores, face a sua 
importância com fulcro nas legislações pertinentes a matéria.
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SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOIANA, EM 15 DE MARÇO DE
2018.

\

SANDRÉ
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