
    RESOLUÇÃO Nº. 001/2019. 

                                             

                                                  Dispõe sobre a nomeação de membros  

                        das Comissões Parlamentares de Inquéritos, e   

                                                             dá outras providências. 

 

O Presidente da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições regimentais e 

observado o disposto no art.58, §1º, da Constituição da República, tendo em vista os 

Requerimentos nºs. 013, 014 e 015/2019, de autoria dos Vereadores Dirlene 

Aparecida Tomaz, Edivaldo Antônio de Araújo, Hugo Pessoa de Almeida, Inácio 

Linhares, José Ronaldo de Araújo, Tarcísio Bertoldo, Valdeci Silva e Zaino Gomes 

Martins, a identificação dos fatos determinados, que exige investigação, e o prazo 

certo para a conclusão dos trabalhos, baixa a presente Resolução nomeando os 

membros da Comissão Parlamentar de Inquérito, e dá outras providências:  

 

 Art. 1º Ficam nomeados para compor as Comissões Parlamentares de Inquéritos –

CPI’s, criadas em razão dos Requerimento nº 013, 014 e 015/2019, os vereadores: 

Valdeci Silva (PR); Hugo Pessoa de Almeida (DEM); e Dirlene Aparecida Tomaz 

(PV). 

 

Art. 2º Para desincumbir-se de suas atribuições, a Comissão terá prazo de cento e 

vinte dias, prorrogáveis por uma única vez e por igual período, se necessário, a 

contar da publicação desta Resolução no veículo oficial de divulgação desta Casa, 

conforme preceitua a Lei Municipal nº 1.969, de 12 de julho de 2004. 

 

Art. 3º Para andamento dos trabalhos das CPI’s poderá o Presidente da Mesa 

Diretora, se requerido pela Comissão: 

 

a) Contratar na forma da Legislação vigente, e observado o disposto no art. 41 

do Regimento Interno, profissionais para prestarem serviço temporário, de 

natureza técnica, científica, ou não, especializada, nomeando-os para os atos 

compatíveis com a função, por meio de Resolução. 



 

b) Autorizar a realização de diligências, perícias e quaisquer atos que 

resguardem o interesse da apuração dos fatos pela Comissão, inclusive 

requisitar segurança durante suas atividades. 

 

Art. 4º Fica designado o pessoal técnico lotado junto à Câmara Municipal para 

prestar assessoria jurídica e técnico-administrativa às CPI’s, sem prejuízo da 

possibilidade prevista na alínea “a” do art. 3º, podendo funcionar como escrivães 

e cumprir as diligências que lhes competirem, os servidores Júnia do Rosário 

Maia Vieira, Frederico Augusto de Melo Camilo, Lúcia Aparecida dos Santos e 

Vanilza Auxiliadora Souza Caldeira, e Inêz Aparecida Leite, sem prejuízo de 

eventuais gratificações. 

 

Art. 5º Os membros da Comissão elegerão, entre si, o Presidente e o Relator. 

 

Art. 6º A Comissão, findo o prazo estipulado para o término dos trabalhos, 

enviará a Mesa, para conhecimento e aprovação do Plenário seu relatório e 

conclusões, o qual se for o caso, será encaminhado ao Ministério Público para 

que este promova a responsabilidade civil e/ou criminal dos infratores.  

 

Art. 7º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.  

                                        

                                       Rio Piracicaba, em 12 de junho de 2019. 

 

 

TAYRONE ARCANJO GUIMARÃES 
Presidente da Câmara 


