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CÂuene MUNIcIPAL DE MoNTE APRAZíVEL - SP

coMrssÃo DE coNSTtTUtÇÃO, JUSTTÇA E REDAÇÃO

OBJETO: Denúncia referente à nomeação de servidores comissionados do

Executivo em detrimento da lei, caracterizando infração político-administrativa.

AUTORIA: Jorge Mendes
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A Comissão de Constituição, Justiça e Redação em reunião ocorrid* na

data de 14 de fevereiro de 2018, após analisar a denúncia protocolada nesta

Casa de Leis e o respectivo aditamento, de autoria do Sr. Jorge Mendes,

visando a instauração da competente Comissão Processante em face do

Prefeito Municipal, tendo como fato as contratações para os empregos em

comissão dos Srs. Nelson Antonio Avellar e Cesar Augusto Spina, opinaram

pela legalidade da denúncia, nos termos do Regimento lnterno da Câmara

Municipal de Monte Aprazível.

Nota-se que a denúncia, nos quesitos admissibilidade, legalidade e

legitimidade, está de acordo com a norma municipal, que prevê apenas que a

denúncia deve ser escrita, com a indicação das provas correspondentes e, no

presente caso, apresentada por qualquer eleitor, conforme dispÕe o artigo 347,

inciso I, do Regimento lnterno mencionado.

Deste modo, ressalta-se que a denúncia deverá ser apreciada

Plenário desta Casa, na próxima Sessão Ordinária, que deliberará sobre

recebimento ou não, conforme dispõe o artigo 347, inciso lV, do Regime

lnterno.
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Em conclusão, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação à título

de orientar os trabalhos dos nobres Vereadores, manifesta a importância da

obediência ao procedimento previsto no Regimento lnterno, em especial o

artigo 347.

É o parecer.

Sala das Comissões, 14 de fevereiro de 2018.

aiola ilo Cesar de S
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