
 

 

PORTARIA Nº 104, DE 30 DE OUTUBRO DE 2019. 

Altera os membros da Comissão Especial para condução 

do Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, 

designados pela Portaria nº 99, de 02 de outubro de 2019 

e altera prazo para conclusão dos trabalhos.  

 

MARCELO APARECIDO VERONEZI, Prefeito 

Municipal de Santa Ernestina, SP, usando de suas atribuições legais e  

 

Considerando a incompatibilidade dos Senhores João 

Henrique Ribeiro e Aurélio Cassiano Mizani em atuarem como membros do 

Processo Administrativo Disciplinar nº 003/2019, nomeados através da Portaria nº 

99 de 02 de outubro de 2019, cujo vício insanável, poderia acarretar a nulidade do 

feito;  

 

RESOLVE: 

 

I – Determinar, com fundamento no artigo 70, incisos II, 

XIII e XXXII da Lei Orgânica Municipal, para atuarem como membros no Processo 

Administrativo Disciplinar nº 003/2019, a  Sra. Telma Regina Legramandi Cimatti, 

ocupante do cargo de secretária e o Sr. Aureliano Bigioni Junior, ocupante do cargo 

de engenheiro civil, sob a Presidência do Sr. Daniel Augusto Sinibaldi, ocupante do 

cargo de contador; 

 

II - A Comissão ora instituída poderá realizar diligências, 

tomar declarações dos envolvidos, designar depoimentos de testemunhas, requisitar 

esclarecimentos técnicos ou periciais, assim como todos os atos necessários ao 

cabal esclarecimento dos fatos e apuração da verdade substancial. 



 

 

 

III - O prazo para conclusão dos trabalhos será de 60 

(sessenta) dias contados da citação pessoal dos envolvidos para acompanharem as 

fases do processo, podendo ser prorrogado igual período. 

 

IV - Ao término dos trabalhos, a comissão apresentará 

relatório circunstanciado contendo a narrativas dos fatos apurados, bem como todos 

os elementos constantes dos autos e demais atos realizados pela comissão, 

contendo, ao final, parecer conclusivo, que será remetido à autoridade competente 

para proferir sua decisão, por meio de despacho justificado, ficando a comissão à 

disposição até decisão final do expediente para prestar os esclarecimentos que se 

fizerem necessários. 

 

                 Santa Ernestina, SP, 30 de outubro de 2019. 

 

 

                  MARCELO APARECIDO VERONEZI 

         - Prefeito Municipal -  

 


