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Maxi,
Aos 16 (dezesseis) dias do mês de agosto de 2018, às 10:00 horas, reuniu-se nam
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, na Sala de Comissões desta Casa de Leis, a
Comissão Parlamentar de Inquérito - CPI, constituída pelo Requerimento
nº7161/17, tendo como objeto APURAR A AUSÉNCIA DE REGISTROS OFICIAIS

SOBRE OS VALORES ARRECADADOS COM ALUGUEL DO PARQUE
PERMANENTE DE EXPOSIÇÓES NO ANO DE 2016, PODENDO TER

OCORRIDO, EM TESE, ATOS DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, sendo por
meio do ato da presidência nº/17 publicado no DOM da edição de II, nomeados os
seguintes vereadores membros: Orlando Pessoti (PDT) - Presidente, Elizeu
Rocha (PP) e Lincoln Fernandes (PDT) - Membros, todos presentes nesta
reunião. Inicialmente, o presidente da CPI agradeceu a presença de todos e
discorreu sobre o objeto da mesma, destacando em síntese, as razões do

requerimento nº 7161/17, tendo como ementa: APURAR A AUSÉNCIA DE

REGISTROS OFICIAIS SOBRE OS VALORES ARRECADADOS COM

ALUGUEL DO PARQUE PERMANENTE DE EXPOSIÇÓES, NO ANO DE 2016,
PODENDO TER OCORRIDO, EM TESE, ATOS DE IMPROBIDADE

ADMINISTRATIVA. Faz ainda o Presidente, um balanço do andamento dessa
CPI, desde a sua criação, até os dias atuais. Diz ainda o presidente da CPI, que
esta reunião destina-se a fazer o saneamento dos autos, tendo em vista que foram
feitas algumas deliberações em reuniões anteriores que hoje se tornaram

desnecessárias e o entendimento é que todas as provas possíveis já foram

produzidas. Em seguida, o vereador presidente passa a palavra aos membros

desta CPI, sendo que o primeiro a fazer uso da mesma foi o vereador Elizeu

Rocha. Em seguida, passou a palavra para o vereador Lincoln Fernandes, sendo

que ambos parabenizarame agradeceram por terem feito parte desses trabalhos e
manifestaram concordância com o encerramento da instrução do processo, posto

que todas as provas possíveis já foram produzidas. Ambos concordaram em

enviar o processo para relatório que está a cargo do vereador Lincoln Fernandes e
o mesmo solicitou 30 dias de prazo para finalizar o relatório, o que foi aprovado

por todos. A íntegra das manifestações dos membros dessa CPI, encontra-se

gravada em mídia áudio visual e encontra-se encartada aos autos. Por fim, o

presidente da CPI, vereador Orlando Pessoti, agradece a todos os presentes,
encerrando a reunião. Sendo que a respectiva reunião foi gravada integralmente,
sem edição, em mídia áudio visual e encontra—se anexada aos autos, fazendo

parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em se
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manifestar, a reunião foi enc r a 's 10:25 horas, da qual para constar, eu Emir
Aparecida Martins Paulino vg)”funcionária desta CMRP, lavrei a presente
ata, que foi elaborada nos termos da Resolução nº 46/2018, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelos vereadores membros presentes desta CPI.

LINC LN FERNANDES
Relator


