
JUSTIFICATIVA 

 

Projeto nº 1.908, de 14 de setembro de 2005 
 

 

 

Senhor Presidente,  

Senhores Vereadores, 

 

 

 

O Concurso Público, correspondente ao Edital nº 001/2004, para 

admissão de professores, para suprirem vagas existentes na FESG/FAFICH, foi 

anulado pelo Decreto Municipal nº 8.754/05, de 06 de setembro de 2005. 

Tal medida se justifica pelas seguintes razões:  

1. o egrégio Tribunal de Contas dos Municípios – TCM- através da Resolução 

nº 04922/05, julgou ilegal o edital nº001/04, relativo ao Concurso; 

2. a ata da reunião realizada em 02 de junho de 2005, já demonstra dúvidas de 

membros do Conselho Curador, quanto a legalidade, moralidade e 

transparência do Concurso, inclusive perplexidade quanto à falsificação da 

assinatura do SR. Moisés Divino Pires, então Presidente da FESG, no 

referido edital, falsificação que pode ser constatada por qualquer leigo que, 

num relance rápido, a observar. 

3. o decreto de homologação do Concurso, de 02 de junho de 2004, baixado 

após o pedido de exoneração do Presidente da FESG, parece ter sido um ato 

administrativo, feito às pressas, apenas para fugir ao impedimento do 

calendário eleitoral (03/07/2004), como claramente se constata em um dos 

seus considerandos; 

4.  diante das dúvidas anteriormente apontadas, a Controladoria Interna do 

Município, através de seu titular, Sebastião Wilson de Freitas Castro 

recomendou que, após ouvida a Procuradoria Geral do Município, se 

procedesse à anulação do Concurso, pelo fato de o mesmo “ferir os 

princípios norteadores da moralidade, isonomia e publicidade; 

5. como se pode constatar o concurso não foi realizado por instituição de 

Ensino Superior, capacitada na área, mas pela empresa ORPLAM – 

Assessoria Ltda que, parece-nos, poderia no máximo promover concursos 

em nível  de ensino médio; 

6. em resumo, as irregularidades  se constatam no Edital, na composição da 

banca examinadora e até no ato de nomeação da Comissão responsável pelo 

concurso.   

Vale citar que a Súmula 473 do Supremo Tribunal Federal 

estabelece que “A administração pode anular seus próprios atos, quando 



eivados de vícios que os tomam ilegais, porque deles não se originam direitos; 

ou revoga-los, por motivo de conveniência ou oportunidade...” 

Por essas e outras razões, julgamos por bem anular o concurso 

realizado irregularmente e determinar à Presidência da FESG, providências 

urgentes para realização de novo concurso, obedecendo-se a todas as normas  

legais e princípios de moralidade e transparência. 

Até que isso se realize, estamos solicitando autorização legislativa, 

para contratação de 25 (vinte e cinco) professores, até que a situação se 

regularize. 

Ao enviarmos o presente projeto à Câmara, contamos com a 

compreensão e apoio dos ilustres vereadores, pelo que, antecipadamente, 

agradecemos.  

  

 

 

 
Marcelo Vercesi Coelho 

PREFEITO MUNICIPAL 


