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CAMARA MUNICIPAL DE MACAUBAL
CNPJ 59.854.943/ 0001-24

DECRETO LEGISLATIVO N2 01/2018

Dispoe sobre a
eletivo

do

cassa~ao

Prefeito

do mandate

Municipal

de

Macaubal, Estado de Sao Paulo, Sr.
Joao Florentino Neto.

0 PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE MACAUBAL,
Estado de Sao Paulo, no uso das atribui~5es legais, promulga o seguinte
decreta legislative,
CONSIDERANDO a Denuncia protocolada na Secretaria desta
Casa de Leis no dia 08 de agosto de 2018, contra o Prefeito Municipal, Sr.
Joao Florentino Neto;
CONSIDERANDO que foi instalada Comissao Processante, com
o objetivo de apurar os fatos articulados naquela denuncia;
CONSIDERANDO que a referida denuncia foi acolhida pelo
Plenario da Camara Municipal, por unanimidade de seus membros;
CONSIDERANDO que o Plenario da Camara Municipal declarou
pelo voto de maioria de dais ter~os de seus membros que o denunciado
incidiu em infra~ao polltico-administrativa no exerdcio do cargo de
Prefeito;

DECRETA:
Artigo l.Q Fica Decretada a CASSA<;AO DO MANDATO DO
PREFEITO MUNICIPAL, JOAO FLORENTINO NETO, com base nos termos da
decisao proferida pelo soberano plenario da Camara Municipal de
Macaubai-SP.
Artigo 2.Q 0 presente Decreta Legislative
data, no mural, no site e na pagina da Ca
rede social (facebook), bem co
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e publicado

nesta

ra Municipal de Macaubal, na

, na proxima edi~ao da impressa oficial.
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CAMARA MUNICIPAL DE MACAUBAL
CNPJ 59.854.943/ 0001-24
Artigo 3.!~ As despesas decorrentes deste Decreta Legislativo
correrao por conta de dotac;oes pr6prias do Poder Legislativo.
Artigo 4.!! Este Decreta Legislativo entra em vigor na data de
sua publicac;ao.

Camara Municipal de Macaubal, 26 de outubro de 2018

ado Guizzi
Presidente da Camara
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