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NOTA SOBRE SUPOSTO AFASTAMENTO 

Fui surpreendido, na Sessao Ordinaria desta sexta-feira 

(14/ 02 / 2020), com denuncia apresentada pelo Vereador Nininho Ferreira, 

dando conta de supostas irregularidades cometidas por mim no exercicio da 

Presidencia da CMCD. 

Em seguida, foi reali7ada vota~ao para recebimento das acusa~oes, 

com o consequente suposto afastamento do meu cargo na Mesa Diretora da 

Camara Municipal. 

Ocorre que tais atos se encontram, sobremaneira, eivados de diversas 

ilegalidades. 

De inicio, foi utilizado um dispositivo do Regimento Interno da Casa 

(art. 20) que aplica uma pena sem a aplica~ao do contraditorio e da ampla 

defesa, contrariando frontalmente a Constitui~ao Federal, ou seja, de forma 

inconstitucional. 

Ainda, e de se observar que, em sua denuncia, o Vereado Nininho 

oculta, de forma ardilosa, o paragrafo unico do artigo 18 do RI, que assim 

preconiza: 

Sendo assim, nao consta na pea acusativa qualquer desses 

fundamentos para embasar um possivel afastamento de um membro da Mesa. 

As supostas irregularidades apresentadas nao sao da al~ada da 

CMCD, ocorrendo, desta feita, uma tentativa inescrupulosa de USURPAR a 
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competencia constitucionalmente estabelecida pela CF/ 88 ao Ministerio Publico 

e ao Tribunal de Contas do Estado. 

Todos os que acompanham o meu mandato sabem da eficiencia, nao 

omissao a assiduidade deste Vereador na condu~ao da Presidencia da Camara 

Municipal de Cacimba de Dentro, nao havendo, portanto, qualquer motivo para 

pedido de afastamento. 

Sendo assim, entendo ilegitimo o suposto afastamento hoje realizado 

na CMCD e, para tanto, nao o reconhe~o, continuando fume no meu mister 

como Presidente da Camara Municipal de Cacimba de Dentro, mandato 

legitimamente conferido por ocasiao da elei~ao da Mesa Diretora, bienio 

2019/2020. 

No mais, ja estao sendo tomadas as devidas medidas legais cabiveis. 

E o que se tem a esclarecer. 

Com meus melhores cumprimentos, 

ALEXANDRE MARCIO RAMOS ROCHA FILHO 

Presidente da Camara Municipal de Cacimba de Dentro - PB 


