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Vem respeitosamente por meio desta protocolar  PEDIDO DE CASSAÇÃO DO 

VEREADOR MARIO HENRIQUE DE ABREU (PSDB). 

 

DO DIREITO DE PETICIONAR. 

 

A Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 88, no seu 

artigo 5°, inciso  XXXIV,alínea, a), assegura que o  direito de petição aos 

Poderes Públicos em defesa de direitos ou contra ilegalidade ou abuso de poder; 

 

O Decreto lei n° 201 de 1967 QUE DISPÕE SOBRE A 

RESPONSABILIADE DOS PREFEITOS  E VEREADORES em seu artigo 5° 

inciso estabelece: 

 

Art. 5º O processo de cassação do mandato do Prefeito pela 

Câmara, por infrações definidas no artigo anterior, obedecerá ao 

seguinte rito, se outro não for estabelecido pela legislação do 

Estado respectivo: 

 

I - A denúncia escrita da infração poderá ser feita por 

qualquer eleitor, com a exposição dos fatos e a indicação das 

provas.  (...) 

 

 Nesta esteira, a lei orgânica do município de São Bernardo do Campo, 

que deve ser respeitada, no seu artigo 80 estabelece que:  

 

Art; 80 Qualquer cidadão, partido político, associação, Vereador, 

comissão parlamentar de inquérito ou entidade sindical poderá 

denunciar o Prefeito ou quem vier a substituí-lo, por infração 

político-administrativa, mediante petição dirigida ao Presidente 



da Câmara, contendo de forma clara e precisa os fatos 

imputados, indicando as provas que pretende produzir. 

  

 

Desta forma, qualquer cidadão pode requerer a cassação de prefeito 

que atue de forma incompatível com o decoro do cargo, bem como em tese 

comete improbidade administrativa. 

 

 

 

DOS FATOS. 

 

O vereador Mario de Abreu foi acusado e inclusive preso por corrupção, 

não obstante continuou a receber seus salários normalmente da Câmara de 

São Bernardo do Campo. 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/justica-manda-prender-

vereador-de-sao-bernardo-acusado-de-participar-de-esquema-de-corrupcao-

na-prefeitura.ghtml 

Mario de Abreu era secretário do Meio Ambiente do prefeito Orlando 

Morando, segundo o GAECO, ele empregou funcionários fantasmas, vendeu 

licenças ambientais e madeiras extraídas criminosamente. 

 

 

https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/justica-manda-prender-vereador-de-sao-bernardo-acusado-de-participar-de-esquema-de-corrupcao-na-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/justica-manda-prender-vereador-de-sao-bernardo-acusado-de-participar-de-esquema-de-corrupcao-na-prefeitura.ghtml
https://g1.globo.com/sp/sao-paulo/noticia/justica-manda-prender-vereador-de-sao-bernardo-acusado-de-participar-de-esquema-de-corrupcao-na-prefeitura.ghtml


 

https://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/11/dei-meu-carro-e-ele-me-

deu-o-cargo-diz-servidora-de-sao-bernardo-do-campo-colegas.html 

 

Desde seu afastamento o vereador já consumiu mais de 250 mil reais do 

erário público, sem contar a dilapidação de seus atos corruptos ocasionou aos 

cofres públicos. 

 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372366/afastado-mario-de-abreu-ja-

custou-rs-255-mil-a-camara 

https://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/11/dei-meu-carro-e-ele-me-deu-o-cargo-diz-servidora-de-sao-bernardo-do-campo-colegas.html
https://epoca.globo.com/politica/noticia/2017/11/dei-meu-carro-e-ele-me-deu-o-cargo-diz-servidora-de-sao-bernardo-do-campo-colegas.html
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372366/afastado-mario-de-abreu-ja-custou-rs-255-mil-a-camara
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3372366/afastado-mario-de-abreu-ja-custou-rs-255-mil-a-camara


Em um cenário em que os vereadores dizem fiscalizar e que  

representam os cidadãos, se faz necessários fazer justiça, bem como mitigar 

os gastos. 

  

Do contrário estarão provando aos seus eleitores que defendem  ou são 

omissos a corrupção e que não estão preocupados com a pandemia. 

 

Oras, os recursos recebidos por Mario de Abreu poderiam ser 

economizados remetidos a prefeitura Municipal de São Bernardo do Campo 

para o combate ao Coronavírus. 

 

 É evidente que o São Bernardo do Campo está em grave crise 

financeira, uma vez que o prefeito Orlando Morando, suspendeu contratos, o 

que ocasionou centenas de demitidos, dentre  as quais diversas merendeiras. 

  

 A grave crise financeira que assola a municipalidade é tão grave, 

que fez com que a prefeitura de São Bernardo do Campo buscasse 

autorização judicial para dar um calote momentâneo 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3394615/decisao-judicial-suspende-pagamentos-

de-precatorios-no-grande-abc 

 

https://www.dgabc.com.br/Noticia/3394615/decisao-judicial-suspende-pagamentos-de-precatorios-no-grande-abc
https://www.dgabc.com.br/Noticia/3394615/decisao-judicial-suspende-pagamentos-de-precatorios-no-grande-abc


DOS FATOS NOVOS. 

 

Recentemente o Ministério Público do Estado de São Paulo 

ofereceu nova denúncia contra o vereador Mario Henrique de Abru 

que foi eleito pelo PSDB. 

 

Segundo o ministério Publico “ Silvia Regina Franco foi ouvida em 

14 de novembro de 2017, consoante termo de fls. 165/170 – 12ª Promotoria 

de Justiça de São Bernardo do Campo, onde afirmou ter “comprado” um cargo 

em comissão do então Secretário do meio ambiente ora denunciado Mario 

Henrique Abreu, pela quantia de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), pagos em 

parcelas em dinheiro de R$ 10.000,00 (dez mil reais) sempre no gabinete dele 

e sem a presença de testemunhas. Disse que chegou a ir algumas vezes para 

o trabalho, e que Mario Henrique informou-lhe que não precisava trabalhar 

todos os dias, mas que em maio daquele ano passou a trabalhar no Parque 

Estoril.” 

 

Há diversos outros comissionados que Mario de Abreu PSDB vendeu 

cargos, como o exemplo a sra. Mariana Miquilin Pirchio que segundo 

denúncia oferecida pelo MP a “...funcionária comissionada nunca apareceu ao 

serviço até que em maio/2017 compareceu, diante da informação de que 

haveria uma fiscalização do Tribunal de Contas.” (...) “Ressalta que quando 

enfim Mariana compareceu, esta montou sua mesa colocando fotos de seus 

filhos, tudo para o fim de se dar aparência de que de fato trabalhava no local.” 

 

Há outro funcionário envolvidos, cujos o o inteiro tero da denuncia estará 

em cópia a esta denúncia. 

 

No que tange ao Vereador Mario Henrique de Abre PSDB, o MP dedicou 

capítulo próprio no qual transcrevo na integra: 

 

 



 

 

Das Provas de que Mario Henrique de Abreu, como superior hierárquico 

dos demais corréus, concorreu para a subtração de valores dos salários 

dos comissionados, sem que fosse necessário o efetivo trabalho 

 

 

Pelo que se denota, o acusado Mario Henrique de Abreu era Secretário 

de Gestão Ambiental da época e superior hierárquico dos acusados, firmando 

sua assinatura na folha de ponto destes sem qualquer intercorrência, 

conforme fls. 971/995.  

 

De se frisar que o acusado tanto sabia que os corréus não 

trabalhavam de fato como comissionados, embora nomeados para tanto, 

que Mario Henrique de Abreu, inclusive, está denunciado pelo crime de 

corrupção passiva decorrente da “venda” do cargo comissionado de 

Silvia Regina Franco (autos digitais nº 0020050-77.2018.8.26.0564).  

 

Mais que isso, igualmente sabia que Edimilson não compareceria ao 

trabalho no qual foi nomeado, eis que era funcionário da ONG dos 

Meninos, conforme se depreende das conversas de whatsapp de fls. 

689/694 (provas decorrentes de busca e apreensão do PIC 05/17 devidamente 

compartilhadas por decisão judicial – autos nº 0029838-52.2017.8.26.0564 – 

4ª Vara Criminal da Comarca de São Bernardo do Campo – SP – fls. 198/199).  

 

De se frisar, também, que o acusado Mario Henrique de Abreu 

anunciava escancaradamente a “venda” de cargos comissionados a 

quem se interessasse, como aconteceu com o marido da denunciada 

Mariana Pirchio (fls. 771/773), marido este que foi denunciado como 

“funcionário-fantasma” na comarca de São Caetano do Sul - SP. Logo, 

por ao menos três vezes o acusado Mario Henrique de Abreu concorreu para 

a subtração de valores dos denunciados comissionados, sem que estes 

efetivamente trabalhassem na função pública. 



 

Veja que em ao menos quatro conversas interceptadas, por meio da 

medida cautelar nº 1019614-38.2017.8.26.0564 – 4ª Vara Criminal da 

Comarca de São Bernardo do Campo – SP (prova compartilhada por meio da 

decisão de fls. 192), resta clara a ciência de Mario Henrique sobre os 

“funcionários fantasmas” existentes. Juntamente com tal relatório, foram 

juntados os documentos de fls. 1.067/1.092, sendo acostada mídia dos autos 

de interceptação e instruções de como abri-la. Portanto, derradeira a total 

ciência e omissão juridicamente relevante de Mario Henrique de Abreu, como 

superior hierárquico dos comissionados denunciados, assim concorrendo para 

o peculato havido em prejuízo aos cofres públicos. “ 

 

 

 

Portanto, não restam dúvidas quanto aos novos fatos trazidos a esta 

Câmara de São Bernardo do Campo.  

 

DO DIREITO.   

 

O decreto de lei 201/67 estabelece as infrações políticas –administravas: 

 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, quando: 

 I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção 

ou de improbidade administrativa;  

II - Fixar residência fora do Município;  

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da 

Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 

 

Nota-se que o ilustre vereador Mario de Abreu, infringiu 2 incisos do 

artigo 7° da lei citada. 

 

Isso por si só torna um ato extremamente reprovável e incompatível com 

o decoro que o Cargo exige 

 



O arquivamento de pedido de cassação não induz coisa julgada, e nem 

obsta a proposição de nova denúncia. 

 

Neste mesmo sentido a lei não veda, e ainda que houvesse alguma lei 

municipal nesse sentido seria ilegal e inconstitucional uma vez que tal 

competência é privativa da União, ou seja , deve haver uma lei FEDERAL. 

 

Por fim, o nome é justamente infração política, neste mesmo sentido não 

há óbice no prosseguimento da denúncia uma vez que se trata de um 

julgamento político jurídico. 

Portanto, por ser julgamento político, é por natureza um fator dinâmico, 

não imutável, por isso mesmo não é possível afirmar que não se pode rever 

posições anteriores. 

 

O artigo 7° inciso I do decreto-lei n° 201/67 que dispõe sobre 

responsabilidade de prefeitos e vereadores determina que: 

 

 

Art. 7º A Câmara poderá cassar o mandato de Vereador, 

quando: 

 

 I - Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção 

ou de improbidade administrativa; 

 

(...) 

 

III - Proceder de modo incompatível com a dignidade, da 

Câmara ou faltar com o decoro na sua conduta pública. 

 

 

 

 É evidente que as condutas criminosas imputadas pelo Ministério 

Público ao vereador Mario Henrique de Abreu (PSDB), não são compatíveis 



com a dignidade da Câmara, a não ser que os vereadores entendam que atos 

de corrupção sejam rotineiros nos corredores da Câmara de São Bernardo do 

Campo. 

 

 

DOS PEDIDOS. 

 

 

1. A abertura de processo de cassação do vereador Mario Henrique de Abreu. 

2. Que seja respeitado o trâmite do processo conforme artigo 5° do decreto lei 
201/67 ou a legislação que couber, sob pena de responder por improbidade 
administrativa. 

3. Que os vereadores votem a favor da cassação. 

 

 

 

 

06 de maio de 2020. 

 

 

 

Silmara Cristiane Da Silva Pompollo 


