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Reuniu-se nesta Egrégia casa de Leis, no dia 03 de Dezembro de 2019 às 16:15
horas, na Sala de Comissões desta Câmara Municipal, a COMISSÃO
PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI), constituida nos termos do Requerimento
nº 6925/2018, com objeto, INVESTIGAR A RESPONSABILIDADE DA
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO — SME, EM VIRTUDE DE ÓBITO
OCORRIDO EM UNIDADE ESCOLAR DO MUNICÍPIO. O Presidente da CPI,
Vereador Isaac Antunes, dando inicio a reunião agradece a presença dos
vereadores membros da CPI, Orlando Pesoti, Glaucia Berenice, Mauricio Vila
Abranches e João Batista. Reiterando as considerações e razões expressamente
expostas anteriormente, salientando que a pausa temporária nos trabalhos deu-se
em razão da substituição do ocupante da Pasta da Secretaria Municipal da
Educação, e em ato contínuo o Vereador Presidente desta CPI, convoca o
Secretário Municipal da Educação — SME, Sr. Felipe Elias Miguel, lendo o termo
de compromisso ao convocado e deixando-o ciente das implicações quanto as
suas declarações a CPI. O Presidente da CPI inicia os trabalhos realizando
perguntas previamente elaboradas pela CPI (Perguntas anexadas na Ata). Em
suas respostas o Secretário Municipal da Educação — SME, Sr. Felipe Elias
Miguel, trouxe diversos documentos e dados técnicos que prontamente
disponibilizou a CPI para ser parte integrante da Ata de trabalhos, todo o material
institucional com informações relevantes aos questionamentos feitos anteriormente
pela CPI ficam anexados a Ata conforme determinação do Presidente Isaac
Antunes. Fatos com detalhamentos de informações constam integralmente
gravados de forma audiovisual. Por Hm, o presidente desta CPI agradece a todos
os presentes, encerrando a reunião, Sendo que a respectiva reunião foi gravada
integralmente sem edição em midi? audiovisual e encontra-se anexada aos autos,
fazendo parte integrante dessa ata. Nada mais havendo, nem interessados em se
manifestar, a reunião foi encerrada às 17:00 horas, da qual para constar, eu
Thiago Cardoso Rosa, agente a inistrativo desta CMRP, lavrei a presente ata,
que foi elaborada nos termos d Resolução nº 46/2018, que depois de lida e
aprovada, vai assinada pelo presi ente desta CPI.
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