
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTARÉM NOVO 
Gabinete da Presidência 

 

ESTADO DO PARÁ 
 

Avenida Francisco Martins de Oliveira, n.º 223 - Centro - Santarém Novo - Pará 

 
 

COMUNICADO 
 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo, no uso de suas 

atribuições legais, e considerando a decisão emanada da Comissão 
Processante nº 03/2020, que emitiu parecer final pela PROCEDÊNCIA 
DA ACUSAÇÃO, recomendando ao Plenário deste Poder Legislativo a 
cassação do mandato do Prefeito LAÉRCIO COSTA DE MELO, 
COMUNICA aos Vereadores que compõem este Poder Legislativo e à 
população em geral, que: 

 

(i) a SESSÃO DE JULGAMENTO do Processo por Infração 
Político-Administrativa nº 03/2020, a ser realizada no próximo dia 15 de 
maio de 2020, com início às 18:00h, em obediência ao princípio 
constitucional da publicidade e ao disposto no art. 3º da Resolução nº 
003/2020, será transmitida “ao vivo” pela rede social “Facebook”, no perfil 
oficial deste Poder Legislativo (Câmara De Santarémnovo Santarémnovo); 

 

(ii) como a Resolução nº 003/2020 restringe o acesso à Câmara 
Municipal de Santarém Novo, em razão de medidas de precaução impostas 
para prevenir a proliferação do novo coronavírus, as autoridades municipais, 
jornalistas, advogados ou outras pessoas que tiverem interesse em assistir à 
sessão de julgamento no interior do prédio deste Poder Legislativo, poderão 
ter acesso à galeria do prédio desta Câmara Municipal, de onde poderão ver 
e ouvir a sessão de julgamento, bastando, para tanto, o credenciamento no 
próprio prédio do Legislativo, ficando obrigados a adotar as cautelas 
previstas na Resolução nº 003/2020, como o uso de máscara, álcool em gel 
e distanciamento mínimo de um metro e meio entre as demais pessoas; e 

 

(iii) só poderão ter acesso ao Plenário da Casa: (a) os Vereadores que 
integram este Poder Legislativo; (b) o denunciado Laércio Costa de Melo e 
seus advogados; e (iii) servidores e prestadores de serviço devidamente 
autorizados pela Presidência.  

 

Santarém Novo (PA), 14 de maio de 2020. 
 

 
Vereador THIAGO REIS PIMENTEL  

Presidente da Câmara Municipal de Santarém Novo 
 


