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ENTAR DE INQUÉRITOATA DA REUNIÃO DE INSTALAÇÃO DA COM!
(CPI) PARA INVESTIGARO ENVOLVIMENTO DE FUNCIONÁRIA COM CARGO DE

CHEFIA EM EMPRESAPRESTADORA DE SERVICOS PARA ASSOCIAÇÕES DE PAISE-
MESTRES (APM'S) Hlflia,

REQUERIMENTO Nº7,0972022.
ZA.

Aos06 (seis) dias do mês de outubro de 2022, às 16h:39min, reuniu-se no Pléráriodesta
Câmara Municipal de Ribeirão Preto, a Comissão Parlamentar do Inquérito, constituida
pelo Requerimento nº7057/22, tendo como objeto INVESTIGAR O ENVOLVIMENTO DE
FUNCIONÁRIA COM CARGO DE CHEFIA EM EMPRESA PRESTADORADE SERVIÇOS
PARA ASSOCIAÇÕES DE PAIS E MESTRES (APM'S) em que por meio do ato da
presidência nº26/2022 publicado no DOM edição de 05/10/2022 Ioram nomeados os
seguintes vereadores membros: Gláucia Berenice (REPUBLICANOS), Ancró Rodin!
(NOVO) e Ramon Todas as Vozes (PSOL). Inicialmente a vereadora mambro Gláucia
Berenice, fazendo os agradecimentos de praxe em suas consideraçõos iniciais informou
sobre o objeto da CPI e os versadores membros nomeados pelo presidência da cdilidade.
Com a palavra o vereador membro Andté Rodini realizou suas conskicrações iniciais,
destacando que através dos trabalhos da CPI seja possivel não apenas investigar a empresa
que prestava serviço para a secretaria municipal de Educação, coms também todos os
funcionários da mesma secrotaria envolvidos com este desvio de conduta e dinheiro
Retomandoapalavra a vereacora membro Gláucia Berenice ressaltou és raztes para a
instalação desta CPI. Feito isso, destacou que embora o vereador Ramon Tedas as Vozes foi
nomeado como membro desta CPI com publicação no DOM, porém, há um impedimento por
parte do próprio partido do vereador para sua participação nesta Comissão Parlamentar de
Inquérito. Em ato continuo havendo quérum regimental, os vereadores membros deiberarameelegeram para condução dos trabalhos da CPI no exercício da pres denca a vereadora
Gtáucia Borenice(REPUBLICANOS) e relatoria e vice-presidência o verzecor André Rodini
(NOVO) funções que foram acsitas pelos vereadores. Feito isso, a voraagora presidente
informou que será nomeado outro vereador membro para integrar esta GF! o qual, não se
Sinta impedido departicipar deste procedimento investigatório. No ex:
vereadora presidente deciarou oficialmente INSTALADA a respeciva
de Inquérito em obediência à Lei Orgânica Municipal e Regimento Interna Comera!. Em ato
continuo a vereadora presidente, solicitou que o ofício (decortenia do requerimento
nº6224/2022) encaminhado em agosto de 2022 pela Comissão Zermanente de Educação
desta edlidade para a Prefeitura Municipal por meio da SME - Secretaria Municipal do
Educação fosse juntado aosautos da CPI, ressaltando que as provas pro-constituidos daCPI
serão também juntadas oportunemente nos autos. Informando que nesta primeiraface da CPI
serão realizadas dligências nas APM, escolas municipais, secrstars municipal de
Educação, Fazendae requisição de documentos,para depois ocorrer a realizaçãodes oltivas,
com divulgação dos trabalhos de forma transparente, colocando os gabinstes dos vereadores.
membros à disposição dos interassados para fornecerem elementos para 05 trabalhos dosta
CPI. Sendo que, promoveu a leitura do cronograma prévio de trabalhos estando sujeito à
modificação no transcorrer dos trabalhos investigativos, o qual, foi aprovado a assinado pelos.
vereadores membros presentes. Nada mais havendo a informar e delberar, ercerrou a
reunião às 16h:56min, sendo gravada em inteiro teor por mídia audiovisual que é parte
integrante desta ata nos/Jermos da Resolução Camera! nº46/201£ devidarnante Juntada aos
autos, e disponiblizada/hocanal hitps:/rw.youtube.comlvatch?v= Tetltal reja. Eu, Luiz
Fernando Peres auxiiar legislativo designado, lavrei « presente ata que
depois de lida e aprovida, vai assinada pela vereadora presidonte casta CPI Comissão
Parlamentar de Inquérito! sendoa lisfá dbo sente ata

AR
Pera

(O essone daeeN


