
 
 

Carta Aberta aos Vereadores e a População de 
Conselheiro Lafaiete 

“Não Pode Acabar em Pizza” 
 
 
 
Prezada Vereadora Damires, Prezados Vereadores, Prezad@s Lafaietenses, 
 
O controle político dos atos praticados pelo Governo é talvez uma das 
principais contribuições do Legislativo ao processo político. 
A fiscalização político – administrativa permite que os mesmos possam 
questionar os atos do Executivo, tendo acesso ao funcionamento de sua 
máquina burocrática, a fim de analisar a gestão da coisa pública e, 
consequentemente, tomar as medidas que entendam necessárias. Logo, 
conclui-se que o poder de investigar é inerente às práticas do Poder 
Legislativo. 
 
Na tarefa de executar esse controle político – administrativo, as Comissões 
Parlamentares de Inquérito (CPI) constituem um importante instrumento do 
Poder Legislativo na consecução deste fim, sendo hoje uma prática universal, 
consagrada pelos Textos Constitucionais ou pelos regimentos internos das 
Casas Legislativas por do Brasil. 
 
A finalidade das comissões parlamentares de inquérito cinge-se à apuração de 
fatos certos, isto é, fatos determinados, de sua competência constitucional, 
quase sempre ligados à conduta administrativa do governo. 

Segundo Nelson de Souza Sampaio, o inquérito parlamentar tem três espécies 
de objetivos: ajudar a tarefa legiferante; servir de instrumento de controle sobre 
o governo e a administração; informar a opinião pública. A finalidade precípua 
de uma comissão parlamentar de inquérito é investigar fatos que possam 
influir na qualidade de vida da coletividade. O bem comum é a meta 
primordial a ser perseguido por ela. 

Nesse sentido, as comissões parlamentares de inquérito gozam de poderes de 
investigação próprios das autoridades judiciárias, nos termos do art. 58, 
parágrafo 3o da Constituição. 

Assim, uma comissão parlamentar de inquérito possui poderes para determinar 
diligências e, além disso: 

a. requerer a convocação de secretários municipais; 

b. tomar o depoimento de quaisquer autoridades, sejam federais, 
estaduais ou municipais; 

c. ouvir indiciados; 

d. inquirir testemunhas; 

e. requisitar informações e documentos de repartições públicas e 
autárquicas; 

f. transportar-se para os lugares onde for necessária sua presença. 



 

A importância das comissões parlamentares de inquérito reside no seu poder 
de fiscalização e investigação sobre a administração e o governo, visando 
defender os interesses da sociedade e auxiliar a função legislativa do órgão 
legislativo. 

Neste sentido, as Comissões Parlamentares de Inquéritos (CPI), seja do 
Transporte Público ou do COVID-19 de Conselheiro Lafaiete precisa buscar 
entender e conhecer todos os caminhos que levaram aos problemas, no caso 
do Transporte Público desde sua concessão em 2000 quando foi realizado o 
processo licitatório até o fim do contrato de concessão neste ano 
 
É fundamental que os membros das Comissões busquem subsídios, fatos e 
informações de diversas origens através do poder instituído pela legislação, 
principalmente requisitar o máximo de documentos e informações, convocar as 
pessoas que praticam ou praticaram seus atos para darmos o direito de ampla 
defesa e contribuição com ambas CPI. 
 
 
Por fim, precisamos contribuir para acabar com um velho termo muito usado 
em nossa linguagem coloquial: “vai acabar em pizza”.  Chegou a hora dos 
vereadores eleitos contribuir com o fortalecimento da nossa sociedade em 
momento tão deliciado de nossa história, de ascender a chama da sociedade e  
renovar as esperanças na politica e nos políticos. Isso passa por efetivar os 
trabalhos das 2 (duas) CPI em andamento, através uma ampla investigação, de 
relatórios minuciosos e depois dar publicidade a todos atos executados, exceto 
os sigilosos definido na Lei Complementar 105. 
 
 
POR UM TRANSPORTE PÚBLICO DE QUALIDADE!  
POR UMA SAÚDE PÚBLICA GRATUITA E DE QUALIDADE! 
SEMPRE EM DEFESA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS)! 
 

“é em nossa cidade que se constrói um país” 
 

Um grande abraço, 
 
 

 

Talysson Zebral 
Coordenador do Movimento Lafaiete da Gente 
 
 
  

 
 

 


