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ESTADO 00 PIAUI 

CÂMARA MUNICIPAL DE GUARIBAS 
Rua Manoel Correia , s / n - Centro - Te!. (89) 3592-0037 
CEP. 64.798-000 · CNPJ. 05.465.999/0001-68 

CERTIDÃO 

Eu Jesse Miranda da SIiva, agente administrativo da Câmara1 

Municipal de Guartbas certifico que: no dia 08/10/2020 as 11 :50 fui a 

prefeitura municipal de Guarlbas para entregar documentos "notificação 

N. 01/2020 CMG .. para o Exmo; prefeito e o mesmo não estava presente,. 

por melo de uma ligação via celular conversei com o Sr Claudlne Matias 

Mala prefeito municipal e ele disse que não se encontra na cidade, no dia 

09/10/2020 fui na prefeitura algumas vezes e o mesmo não se encontrava, 

e os atendentes não sabiam sua locallzação, fui na casa dele na cidade e 

na casa de alguns parentes mas não o encontrei e ele não atendeu as 

ligações. 

Guartbas, 09 de outubro 2020. 

105.465.9991 ~1) 1 

CÃMARA~ll 

1 Rua u.no.1 .: 
L_ CfP 5'7ta -<lOll 

ESTADO 00 PIAUt 

CÂMARA MUNICIPAL OE GUARIBAS 
Rua Manoel Correia. sJn - Cen!ro - lei (89) 3592-0037 
CEP 64 798-000 - CNPJ 05 465 999/0001 -68 

Notifícaçao nº 0112020/CMG 

A sua E1tce1ência o Senhor 
Ciaud,né Matias Ma,a 

Guaribas. 09 de outubro de 2020 

Prefeito do Mumcip10 de Guanbas-PI 

Senhor Prefeito 

Cumprtmentando-o cordialmente. suvo-me do presente para notificar 

Vossa E1tcelénc1a da votaçao da sessâo do d ia 0811012020. referente a 

denúncia de lnfraçao Po11t1co-Adm1mstra11va protocolada ne5sa Cámara, 

Municipal A denuncia fo, protocolada na dara de 0611012020 (seis de outubro 

de dois m,1 e vinte) Confonne detenn,na o art 5°. inciso li do Decreto-Lei 

20111967 a denuncia na pnmeira sessão foi lida e aberta a consulta no plenário 

sobre o reeeb,mento da mesma A consulta foi reahzada e teve 7 (sete) votos a, 

favor do recebimento da denúncia e 1 (uml voto contra o recebimento A Le, 

Orgêmca do municip,o de Guaribas-PI em seu anigo 79. inciso li . estabelece 

que o prefeito ficará suspenso de suas funções quando a Cámara acolher 

denúncia por crtme de responsabilidade 

Tendo em vista que houve d1ve1sas tentattvas para not1f1car 
pessoalmente o prefeito e o mesmo não for Iocahzado. declaro-o afastado do 
cargo de Prefeito Mumc,pal a partir deste ato. em razão do recebimento da 
denúncia pelo Plenario desta Casa Leg1slallva 

Vai em anexo. cópia da Ala da sessao na qual OCOfTet.t o acolhrmento da 
denuncia 

Alenc,osa!"ente. 

DOM
16 Anos

dos

Verba Volant ,
Escripta Manent


