
ATA DA REUNIÃO DAS COMISSÕES PARLAMENTARES DE INQUÉRITOS  
CPI’s - 001, 002 e 003/2019. 

 

 

Aos dezessete dias do mês de junho de 2019, às 08 horas, reuniram-se os senhores 

Vereadores, membros titulares das CPI’s acima mencionadas, devidamente nomeados 

nos termos da Resolução nº 001/2019. Sob compromisso legal de bem e fielmente 

cumprir os atos de sua competência, os membros efetivos vereadores Valdeci Silva, 

Hugo Pessoa de Almeida e Dirlene Aparecida Tomaz passaram a discutir quanto a 

eleição do Presidente, Relator e Membro Efetivo das CPI’s 001, 002 e 003/2019. Após a 

discussão, foi eleito Presidente o Vereador Hugo Pessoa de Almeida, Relatora a 

Vereadora Dirlene Aparecida Tomaz e como Membro Efetivo o Vereador Valdeci Silva. 

Em seguida, o Presidente das Comissões Parlamentares de Inquéritos, com a anuência 

dos demais membros decidiu por encaminhar notificação pessoal ao Indiciado, Senhor 

Prefeito Antônio José cota, dando-lhe ciência oficialmente da instalação das CPI’s, e 

encaminhando-lhe cópia de toda a documentação que até então instrui o processo, 

inclusive da solicitação encaminhada à Policia Civil para abertura de procedimento 

investigatório objetivando a apuração da suposta prática do crime de falsidade 

ideológica, no que tange às assinaturas do então Prefeito Municipal em documentos da 

Administração Pública, concedendo-lhe o prazo de 15 dias úteis para se manifestar a 

respeito das citadas CPI’s, podendo se fazer representar por si, ou através de 

procurador, bem como acompanhar todos os atos das mesmas, para os quais haverá 

intimação prévia. Na oportunidade a Comissão decidiu que quanto a CPI 001/2019, 

relacionada a autenticidade das assinaturas do Prefeito em documentos da 

Administração Pública, esta ficará suspensa até a apuração do resultado das 

investigações feitas pela Policia Civil de Minas Gerais. Ao final acordaram que a próxima 

reunião da presente Comissão será realizada no dia 19 de junho de 2019, às 08h30min. 

Não havendo nada mais a tratar, às 08h50min encerrou-se a Reunião, lavrando-se a 

presente Ata. 

 

Rio Piracicaba, em 17 de junho de 2019. 

                    

Hugo Pessoa de Almeida - Presidente 

 

Dirlene Aparecida Tomaz – Relatora 

 

Valdeci Silva - Membro 


