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ATA DA REUNIÃODE INSTALAÇÃODA COMISSÃO PARLAMENTARDE
INQUÉRITO(CPI) PARA APURAR EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA

GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES

Requerimento nº 4.603/2020

Aos sete dias mês de julho de 2020, às 15h06 no Plenário da Câmara Municipal de
Ribeirão Preto, a COMISSÃO PARLAMENTAR DE INQUÉRITO (CPI) PARA APURAR
EVENTUAIS IRREGULARIDADES NA GESTÃO DA SECRETARIA DE ESPORTES,
sriada pelo Requerimento n. 4603/2020 e Ato da Presidência nº 93, de 26 de junho de
2020, Integram essa Comissão Parlamentar de Inquérito os vereadores Boni (PODEMOS),
Lincoln Fernandes (PDT) e Paulo Modas (PSL). Presentes, por videoconferência, os
vercadores França, Renato Zucoloto, Gláucia Berenice, Lincoln Fernandes, Orlando Pesoti
e Paulo Modas. O vereador Boni, presente em Plenário, iniciou a reunião agradecendo a
todos, informando que reunião, pela pandemia, é realizada de forma remota, por
videoconferência. Em seguida, informa que a CPI se dá em razão de algumas denúncias
recebidas em seu gabinete, sobre irregularidades na Secretaria de Esportes. O vereador
Paulo Modas parabeniza o vereador Boni pelo trabalho, informando que a Secretaria de
Esportes não tem feito umbom trabalho em sua área, destacando também os motivos da
criação desta

CPI. Em seguida, o vereador Boni consulta os membros iniciais sobre o
aumento do número de membros desta CPI, majorando o número de membros para 05
(cinco). Os vereadores Lincoln Femandes, Boni e Paulo Modas, por unanimidade,
aprovam o aumento do número de membros, de três para cinco, na forma regimental. Em
seguida, o vereador Boni informa que os novos membros serão os vereadores França e
Orlando Pesoti. A comissão delibera e elege como relatoro vereador Lincoln Femandes. O
vercador Lincoln Femandes disse que recebe com muita responsabilidade e seriedade
encara o papel de relator, indicando o vereador Boni comoPresidente da CPI,oque foi
aprovado por unanimidade entre seus membros. Em seguida, a vereadora Gláucia Berenice
destaca as dificuldades na gestão da Secretaria de Espartes, e que se houve algum ato falho
na Administração, no atendimento de sua atividade-fim, colocando-se à disposição desta
comissão para ajudar na apuração dos fatos. Em seguida, a comissão deliberae elege como
Vice-Presidente o vereador França. Ao final, o Presidente Boni declara oficialmente
instalada a CPI e nada mais havendoainformar ou deliberar, encerroua reunião às 15h20.
A imegra dessa reunião foi gravada em mídia áudio-visual (anexa), fazendo parte
integtante dessa ata, na forma da Resolução nº 46/2018. Eu, Femando Silvério Borges
<—, auxiliar legislativo designado, lavreia presente ata que depois de lida o

provada, vai assinada pelos integrantes da Comissão Parlamentar de Inquérito.
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