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VANIA BRAZ DE OLIVEIRA DOMINGUES, brasileira, casada, Funcionária Municipal e Vereadora, portador
do R.G. n 15628543_5 e do C.P.F. nº 091157558_86, com endereço a Rua José Galice, nº 1569, em
Mesópolis- SP., vem, mui respeitosamente, ante ilustre presença de Vossa Excelência, representar o
vereador LAUVIR DE SOUZA SANTOS, brasileiro, casado, portador do R.G. nº ******e do C.P.F. nº
***** pelos seguintes motivos de fato e de direito a seguir expostos:

DOS FATOS

Desde 2.006 os auditores do TCE relatam as mudanças de cargos do vereador que inclusive responde
uma Ação Civil Pública na 1~ vara do fórum de Jales para devolução de valores recebidos
indevidamente.(Regime especial de trabalho).

O vereador obtém explicitamente vantagem econômica e favorecimentos exclusivos.
No caso.o fato do Vereador e representado receber vantagens pecuniárias que obteve através das
mudanças de cargos,é o suficiente para ser responsabilizado, pois todos os vereadores tem
conhecimento das vantagens que o vereador recebe,com o aval do prefeito que lhe faz as portarias para
mudanças de cargos.

Tanto na Lei Orgânica como no Regimento Interno do Município de Mesópolis, rege que o vereador
perde o mandato quando:

b- aceitar cargo, emprego ou função .no âmbito da Administração Publica Direta ou Indireta
municipal,salvo mediante aprovação em concurso pública.

Assim o vereador infringe, de forma atentatória à dignidade e às responsabilidades da função pública e
atua de forma nociva à imagem do Poder Legislativo em sua atividade política e social,ofendendo os
princípios da Administração Pública nos termos da Lei Orgânica do Município.

O Vereador denunciado ofendeu sem qualquer dúvida, o princípio da moralidade, impessoalidade e
igualdade, princípios esses fundamentais em qualquer ente da administração pública, ao pleitear
vantagem indevida utilizando-se da sua qualidade de vereador para receber vantagens.
Advirta-se, ainda que, como prova temos a ação para devolução de vantagens indevidas, somente a
última mudança feita pelo seu o aliado,o prefeito, colocando o funcionário de referência 15 para a 21
.ferindo expressamente os princípios norteadores de qualquer administração pública.

Esta usando indevidamente das prerrogativas inerentes do mandato de que se acha investido, para
obter vantagens pecuniárias e de qualquer espécie ou para usufruir de tratamento privilegiado por
parte dos agentes públicos, atuando de forma negligente ou deixando de agir com diligência e



probidade no desempenho de funções administrativas para as quais for designado, durante o mandato

e em sua decorrência.

"Probidade" significa Característica ou particularidade do que é probo; retidão ou integridade de

caráter; honestidade e honradez.

"Probidade Administrativa." Procedimento honesto dos funcionários que integram ou realizam a gestão

de repartições públicas. (Etm. do latim: probitas.atis)

Partindo dessa permissão, é imperioso afirmar que o representado, valendo-se de seu cargo de

vereador para tirar vantagens no serviço e na Câmara.

Com tais atitudes, nem é preciso afirmar que resta cristalina que o representado praticou
irregularidades gravíssimas no desempenho do seu mandato ou de encargos dele decorrentes, condutas

essas que, por meras afirmações, devem ser espanadas pelo Poder Legislativo.

Esses fatos causaram a revolta de muitos funcionários,que trabalham e o vereador ao invés de lutar
pela melhoria dos salários dos funcionários,luta pela melhoria do seu próprio salário.

A par disso tudo, é imperioso afirmar aos demais vereadores que o representado praticou atos que
ferem as Leis Municipais, e face a gravidade dos fatos mencionados pelo representado em relação ao
Poder Legislativo e aos vereadores, a extensa lista de absurdos e ilações totalmente descabidas, deixo
registrado o meu inconformismo ~ a total falta de responsabilidade do representado, pois sua
consciência e na posição de ocupa, prefiro acreditar que estivesse tendo um surto psicótico ou outra

coisa parecida.

Por todo exposto, requeiro a esta Presidência, seja recebida a presente Representação, apresentando
ao plenário e, ato contínuo, seja remetida ao Conselho de ética e Decoro Parlamentar para o seu devido
processamento, e face a gravidade e extenso rol de irregularidades cometidas pelo representado, ao

final, seja cassado o mandato do vereador LAUVIR DE SOUZA SANTOS.

Termos em que, ------_._--~.

Mesópolis, 14 de março de 2017. 1. MAR 2017
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