
 

 

REQUERIMENTO DE CRIAÇÃO DE CEI 007/2020 – Comissão Especial de 
Inquérito – de 05 de maio de 2020. 

 
Gabinete do Vereador: Rafael Moraes 

 
Requer a criação de Comissão Especial de Inquérito, com a 
finalidade de investigar a possível prática de fatos 
delituosos por parte do atual Prefeito Municipal de Caldas 
Novas/GO, EVANDRO MAGAL ABADIA CORREIA 
E SILVA, na ocorrência de irregularidades nos atos de 
admissão de diversos servidores da Prefeitura Municipal 
de Caldas Novas decorrentes de concurso público (editais 
n° 001/2015 e n° 001/2016). 

 

         Senhor Presidente, 

 
O Vereador que o presente subscreve, no legítimo exercício de seu mandato, 
requerem a Vossa Excelência, nos termos dos artigos 100 e 101 do Regimento 
Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas, a criação de Comissão Especial de 
Inquérito com objetivo, prazo e composição seguintes: 

 
Objetivo:  
Investigar a possível prática de fatos delituosos por parte do atual Prefeito 
Municipal de Caldas Novas/GO, EVANDRO MAGAL ABADIA CORREIA E 
SILVA, na ocorrência de irregularidades nos atos de admissão de diversos 
servidores da Prefeitura Municipal de Caldas Novas/GO, decorrentes de concurso 
público (editais n° 001/2015 e n° 001/2016), considerando que as nomeações 
descumpriram a ordem classificatória; bem como ficou constatado pelo Tribunal de 
Contas a acumulação indevida de cargos públicos por servidores municipais. 
 

Prazo da CEI: Até 90 dias 
Número de membros: 03 vereadores. Um membro, um relator e o presidente. 

 

 

 



 

 

JUSTIFICATIVA 

 

Senhores vereadores, o vereador que a presente subscreve, vislumbra com a abertura 
de CEI – Comissão Especial de Inquérito, pois verifica-se que tais fatos, a depender 
das circunstâncias em que foram praticados e das intenções do agente, podem 
configurar crime de responsabilidade (artigo 1°, inciso XIII, do Decreto-lei n° 
201/1967). 

A denúncia aqui apresentada é grave e merece séria e isenta apuração por parte deste 
parlamento. Com uma apuração isenta, ouvindo as partes envolvidas será possível 
darmos uma resposta à sociedade. 

Diante do exposto, espera-se a unânime aprovação do requerimento para instalação 
da CEI proposta. 

 

 

 

Rafael Moraes  Rodrigo Lima  Silio Junqueira             Vereador                     
Vereador                         Vereador 

 

 

 

Edimilson Marques     Marim Pires                    Léo de Oliveira 

Vereador                          Vereador                         Vereador 

 

 

 

Wanderson Nunes               Hudson Godoy                  Otaviano da Cruz  

           Vereador                          Vereador                         Vereador 

 



 

 

 
Saulo Inácio                      Andrei Rocha                     Ronan Maia 

Vereador                           Vereador                            Vereador 

 

 

 

 
Jaime Moto Peças                Geraldo Pimenta                  Marinho Câmara 

Vereador                                  Vereador                               Vereador 

 

 

 

 

 

Gabinete do vereador Rafael Moraes, aos 05 dias do mês de maio do ano de dois mil 
e vinte. 

 


