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DESPACHO CP Nº 002/2020

A vista da aprovação do Parecer desta Comissão, sobre o prosseguimento da denúncia, 
confirmado pelo Plenário da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA, na Sessão 
Ordinária do dia 22 de maio de 2020, por votação da maioria absoluta dos membros da 
Câmara e, em cumprimento ao disposto no inciso IX do art. 146 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Buriti Bravo, cc/ o inciso III, do art. 5º do Decreto-Lei nº 
201/67, defiro a produção de prova testemunhal requerida, com oitiva das 10 (dez) 
testemunhas arroladas pela denunciada, e determino o início da instrução, com o 
estabelecimento de datas para o depoimento da denunciada e para audiência de oitiva 
das testemunhas, a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Buriti Bravo, na 
Av. Máximo Ferreira, s/n, Centro, nesta Cidade, conforme o seguinte cronograma: 

- dia 01 de junho de 2020 às 08:00 horas, depoimento da denunciada;
- dia 01 de junho de 2020 às 09:00 horas oitiva da testemunha Raimunda Luísa de 
Almeida Lima Oliveira, com endereço na Av. Lourenço Raposo, s/n, Buriti Bravo - 
MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 09:40 horas oitiva da testemunha Leonardo Nunes da Silva, 
com endereço na Rua Duque de Caxias, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 10:20 horas oitiva da testemunha Mércia Leal de Araújo, 
com endereço na Av. Wilson Costa, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 11:00 horas oitiva da testemunha Gildener Torres de Melo, 
com endereço na Rua Dr. Américo Costa, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 14:00 horas oitiva da testemunha Rogério Martins, com 
endereço na Rua da Bandeira, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 14:40 horas oitiva da testemunha Elizane Lima de Melo, 
com endereço na Rua Astolfo Serra, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 15:20 horas oitiva da testemunha Wermeson Sousa de 
Morais, brasileiro, casado, biólogo, que poderá ser encontrado na sede da Câmara 
Municipal de Buriti Bravo - MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 
65.685-000;
- dia 01 de junho de 2020 às 16:00 horas oitiva da testemunha Sezario Pereira Leite, 
brasileiro, casado, que poderá ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Buriti 
Bravo - MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 65.685-000;
- dia 01 de junho de 2020 às 16:30 horas oitiva da testemunha Reginaldo de Castro 
Carvalho, que poderá ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Buriti Bravo - 
MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 65.685-000;
- dia 01 de junho de 2020 às 17:00 horas oitiva da testemunha Cícero Genésio Cabral 
dos Santos Silva, que poderá ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Buriti 
Bravo - MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 65.685-000;

Registra-se que o comparecimento das testemunhas para colheita de suas oitivas é 
encargo da parte interessada, independentemente de intimação, e o não 
comparecimento de qualquer uma delas, sem motivo justificado, ensejará na dispensa 
de sua oitiva, visto ser de interesse da defesa a comprovação do alegado, devendo, pois,
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trazer a depoimento as testemunhas para serem ouvidas. E, ainda, que o não 
comparecimento da denunciada para a colheita de seu depoimento pessoal ensejará na 
dispensa dessa oitiva, visto não trazer prejuízos para defesa em face das oportunidades 
para alegações finais e defesa oral na sessão de julgamento que ainda terá.
Intime-se a denunciada, pessoalmente, para notificá-la da aprovação do Parecer, bem 
como do início da instrução, com as datas estabelecidas.
Sala da Comissão Processante Nº 002/2020 da Câmara Municipal de Buriti Bravo - 
MA, em 25 de maio de 2020.

Raimundo Wilson Borges Coelho
Presidente da Comissão Processante

DESPACHO CP Nº 001/2020

A vista da aprovação do Parecer desta Comissão, sobre o prosseguimento da denúncia, 
confirmado pelo Plenário da Câmara Municipal de Buriti Bravo - MA, na Sessão 
Ordinária do dia 22 de maio de 2020, por votação da maioria absoluta dos membros da 
Câmara e, em cumprimento ao disposto no inciso IX do art. 146 do Regimento Interno 
da Câmara Municipal de Buriti Bravo, cc/ o inciso III, do art. 5º do Decreto-Lei nº 
201/67, defiro a produção de prova testemunhal requerida, com oitiva das 06 (seis) 
testemunhas arroladas pela denunciada, e determino o início da instrução, com o 
estabelecimento de datas para o depoimento da denunciada e para audiência de oitiva 
das testemunhas, a ser realizada no Plenário da Câmara Municipal de Buriti Bravo, na 
Av. Máximo Ferreira, s/n, Centro, nesta Cidade, conforme o seguinte cronograma: 

- dia 01 de junho de 2020 às 08:00 horas, depoimento da denunciada;
- dia 01 de junho de 2020 às 09:00 horas oitiva da testemunha Mércia Leal de Araújo, 
com endereço na Av. Wilson Costa, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 09:40 horas oitiva da testemunha Raimunda Luísa de 
Almeida Lima Oliveira, com endereço na Av. Lourenço Raposo, s/n, Buriti Bravo – 
MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 10:20 horas oitiva da testemunha Rogério Martins, com 
endereço na Rua da Bandeira, s/n, Buriti Bravo - MA;
- dia 01 de junho de 2020 às 11:00 horas oitiva da testemunha Wermeson Sousa de 
Morais, brasileiro, casado, biólogo, que poderá ser encontrado na sede da Câmara 
Municipal de Buriti Bravo – MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 
65.685-000;
- dia 01 de junho de 2020 às 11:40 horas oitiva da testemunha Reginaldo de Castro 
Carvalho, que poderá ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Buriti Bravo – 
MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 65.685-000;
- dia 01 de junho de 2020 às 12:20 horas oitiva da testemunha Cícero Genésio Cabral 
dos Santos Silva, que poderá ser encontrado na sede da Câmara Municipal de Buriti
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Bravo – MA, situado na Av. Máximo Ferreira, s/n, centro, cep: 65.685-000;

Registra-se que o comparecimento das testemunhas para colheita de suas oitivas é 
encargo da parte interessada, independentemente de intimação, e o não 
comparecimento de qualquer uma delas, sem motivo justificado, ensejará na dispensa 
de sua oitiva, visto ser de interesse da defesa a comprovação do alegado, devendo, pois, 
trazer a depoimento as testemunhas para serem ouvidas. E, ainda, que o não 
comparecimento da denunciada para a colheita de seu depoimento pessoal ensejará na 
dispensa dessa oitiva, visto não trazer prejuízos para defesa em face das oportunidades 
para alegações finais e defesa oral na sessão de julgamento que ainda terá.
Intime-se a denunciada, pessoalmente, para notificá-la da aprovação do Parecer, bem 
como do início da instrução, com as datas estabelecidas.
Sala da Comissão Processante Nº 001/2020 da Câmara Municipal de Buriti Bravo - 
MA, em 25 de maio de 2020.

Antonio Miguel de Sousa
Presidente da Comissão Processante
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