
 
DECRETO LEGISLATIVO Nº 244/2.018 
DE 12 DE JANEIRO DE 2.018 
 
 
 
 
    Objeto: “Revoga Contrato nº. 005/2017 e Concurso 

Público nº. 001/2018”.  

 

 

 

     LUCIANO JOSÉ NUNES, Presidente da Câmara 

Municipal de Potirendaba, Estado de São Paulo, usando de suas atribuições legais e 

com base no Regimento Interno da Câmara Municipal dispõe; 

 

 

     Considerando que a realização de Concurso Público para 

preenchimento dos cargos de provimento efetivo existente na Câmara Municipal de 

Potirendaba-SP se  deu em virtude dos apontamentos anuais do Tribunal de Contas 

do Estado de São Paulo e, também, pela sua orientação pacífica no sentido de que 

cargos técnicos devem ser preenchidos mediante concurso público, tudo isso em 

respeito a Constituição Federal; 

 

     Considerando as pressões ocorridas por membros do 

Legislativo local.   

 

     Considerando a má-fé de pessoas que agem nos bastidores 

e que levaram várias infundadas acusações ao Ministério Público a fim de continuar 

com o apadrinhamento político e, consequentemente, continuação da famigerada 

segregação de castas; 

 

     Considerando a observância dos Princípios 

Constitucionais previstos no artigo 37, orientadores da Administração Pública;  

 

     Considerando que qualquer que seja o resultado das provas 

de mérito, haverá impugnações e falsas denúncias a fim de questionar injustamente 

a lisura do concurso, desgastando a figura do Legislativo de Potirendaba e seu 

Presidente; 

 

 

 



     Considerando o mérito da Administração consistente na 

Conveniência e Oportunidade de Revogar seus próprios atos discricionários; 

 

 

 

     Resolve: 
 

    Art. 1º Fica rescindido o Contrato nº.  005/2017, celebrado com a 

empresa Seta Consultoria e Serviços S/S Ltda-ME, CNPJ Nº: 28.113.778/0001-26, 

bem como revogado Concurso Público nº001/2018, em trâmite perante esta Casa de 

Leis; 

 

   Art. 2º Remeta-se Cópias do presente Decreto para o Ministério 

Público do Estado de São atuante na Comarca de Potirendaba-SP. 
  
           
    Câmara Municipal de Potirendaba 
    Em 12 de Janeiro de 2.018 
 
 
     
    Verº - Luciano José Nunes 
      Presidente da Câmara 
 
 
Registrado e Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Potirendaba, na data 

supra. 

 

 

 

 

Reginaldo Rodrigues Gomes 
Diretor de Finanças  
     
 


