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COMUNICADO N°003/2019 

 

 

 
                     Por decorrência do afastamento do vereador VANDIR ROSA 
RODRIGUES, ocorrida após recebimento da denúncia ao que consta no 
PROCESSO N°002/2019, pelo plenário em Sessão Ordinária de 08 de maio de 
2019. Conforme Manda o REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA MUNICIPAL 
DE ITAOCA artigo 351:  

 ... “Recebida a denúncia, o Presidente da Câmara deverá afastar-se 

de suas funções o vereador acusado, convocando o respectivo suplente 

até o final do julgamento. 

 

 Conforme consta no artigo, entregue a convocação do suplente através 
do Oficio n°038/2019 em 15 de maio de 2019, a senhora Darzi Ferreira da Silva 
Mota, em substituição do afastado até o julgamento, porém sem vencimentos. 

 

ANALISE DOS FATOS OCORRIDOS  

                   Estando o afastado sem prejuízo dos seus vencimentos até a apuração 
dos fatos pela COMISSÃO PROCESSANTE, instituída através de sorteio na 7° 
Sessão Ordinária do dia 08 de maio de 2019, ficando a critério do(a) convocado(a) a 
aceitação dos mesmos. 

 

                  A Câmara possui 9(nove) cadeiras de vereadores, referencia, artigo 29-

inciso IV –a da Constituição Federal, devido ao afastado não ficar prejudicado os 
seus vencimentos normais como vereador, o suplente até o momento que perdurar 
os fatos, poderá ocupar a cadeira do afastado, porém sem vencimentos, alertando 
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pelo fato do ORGÃO LEGISLATIVO, não infringir a CF, bem como a Lei de 
Responsabilidade Fiscal. 

 

 

                                Publique – se, afixe no local de costume  

 

 
 

Itaoca/SP, em 15 de maio de 2019 
 
 

 
_____________________________ 

Rozenildo dos Santos  
PRESIDENTE         

 


