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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 

COMISSÃO PROCESSANTE Nº 01/2019 

MANDADO DE INTIMAÇÃO 
 

O Vereador JOÃO TEIXEIRA FONSECA, Presidente da Comissão Processante nº 01/2019, criada 

por meio do Decreto Legislativo nº 02/2019, da Câmara Municipal de Santarém Novo, na forma da lei. 
 

COMUNICA ao Prefeito afastado do Município de Santarém Novo, LAÉRCIO COSTA DE MELO, 

que figura como Denunciado no PROCESSO DE CASSAÇÃO nº 01/2019, e a seus Advogados, 

Doutores ORLANDO BARATA MILÉO JÚNIOR (OAB/PA nº 7039) e RAFAEL DUQUE 

ESTRADA DE OLIVEIRA PERON (OAB/PA nº 19.681)que esta Comissão, em reunião realizada 

no dia 07/11/2019, deliberou, por unanimidade, pelo deferimento do requerimento feito pela defesa do 

Denunciado e também acolheu recomendações do Relator, o que levou a Presidência a 

INTERROMPER o PRAZO para a defesa apresentar suas RAZÕES ESCRITAS e designar, para o 

próximo dia 21 de novembro de 2019, com início às 09:30h, a realização de audiência de instrução, 

que ocorrerá no prédio da Câmara Municipal de Santarém Novo, na qual se dará a inquirição de 

testemunhas arroladas pela defesa e pela Comissão, e, por último, o depoimento do Denunciado, na 

seguinte sequência: 09:30h – Inquirição da testemunha ERSIVAL FERREIRA DA SILVA; 10:00h 

– Inquirição da testemunha WILSON OLIVEIRA FILHO; e 10:30h – Depoimento do Denunciado 

LAÉRCIO COSTA DE MELO. Na ocasião, o Senhor Prefeito Municipal poderá manifestar-se 

perante esta Comissão, pessoalmente ou por meio de seus advogados, em todos os atos processuais 

acima elencados, garantindo-se, assim, a observância das garantias constitucionais do contraditório, da 

ampla defesa, do devido processo legal e da não culpabilidade, podendo formular indagações ao 

Denunciante e às testemunhas. CUMPRA-SE, na forma da lei. Dado e passado neste Município de 

Santarém Novo, Estado do Pará, aos doze dias do mês de novembro de 2019. 
 

 

Vereador JOÃO TEIXEIRA FONSECA 
Presidente da Comissão Processante nº 01/2019 


