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   O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ, por intermédio do 

Promotor de Justiça Titular da 2ª Promotoria de Oeiras-PI, face o disposto no artigo 129, III da 

Constituição Federal, no artigo 36, IV, “b” da Lei Complementar Estadual n.º 12/93 e artigo 8º, 
parágrafo 1º da Lei nº 7.347/85, com o fito de apurar possíveis irregularidades praticadas 
pela Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí relativas à utilização irregular das 
máquinas do PAC e/ou bens integrantes ou pertencentes à administração pública 
municipal, bem como de mão de obra de servidores ou contratados do município em trato, 
supostamente a fim de favorecer eleitores e/ou apoiadores políticos no atual cenário de 
eleições municipais, para realização de serviços de terraplanagem, desmatamento de áreas 
rurais, fundação de açudes, dentre outras ações irregulares,  RESOLVE, nos termos legais, 

instaurar o presente 

 
INQUÉRITO CIVIL 

 

   para coleta de informações, documentos, depoimentos, perícias, dentre outras 

provas, ressaltando que a posteriori será analisada a necessidade de celebração de termo de 

ajustamento de conduta, ajuizamento de Ação Civil Pública ou possível arquivamento. 

 

  Inicialmente, DETERMINO: 

 

1) A autuação da presente portaria, sendo que uma cópia deverá ser mantida em pasta 

própria; 

2) O registro da instauração do presente Inquérito Civil e de toda a sua movimentação no 

SIMP, bem como anote-se no livro respectivo; 

3) Nomeio, sob compromisso, para secretariar os trabalhos, Tatiana Melo de Aragão 

Ximenes, assessora da 2ª Promotoria de Justiça de Oeiras, ou eventual servidor substituto 

em casos de licenças, férias ou impedimentos; 

4) Comunique-se a instauração deste Inquérito Civil ao Conselho Superior do Ministério 

Público do Estado do Piauí e ao Centro de Apoio de Combate à Corrupção e ao 

Patrimônio Público, enviando-lhes cópias da presente; 
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5) A publicação desta Portaria no Diário Oficial do Ministério Público do Piauí, bem como 

no mural da Sede das Promotorias de Justiça de Oeiras-PI, a fim de conferir a publicidade 

exigida pelo artigo 4º, inciso VI, da Resolução n° 23/2007 do CNMP; 

6) REQUISITE-SE a Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí, na pessoa de Veríssimo 

Antônio Siqueira da Silva, no prazo de 10 (dez) dias úteis, informações dos motivos 

pelos quais estão sendo utilizadas as máquinas do PAC e/ou bens integrantes ou 

pertencente à administração pública municipal (caçambas, motoniveladora, tratores, 

retroescavadeira, ou congêneres), além de mão de obra de servidores ou contratados do 

Município de Santa Rosa do Piauí para serviços de terraplanagem, desmatamento de 

áreas rurais, fundação de açudes, dentre outras ações e serviços em terrenos particulares; 

7) RECOMENDE-SE à Prefeitura Municipal de Santa Rosa do Piauí, 

IMEDIATAMENTE, a cessação da utilização indevida das máquinas do PAC, e/ou bens 

integrantes ou pertencente à administração pública municipal (caçambas, 

motoniveladora, tratores, retroescavadeira, ou congêneres), além de mão de obra de 

servidores ou contratados do Município de Santa Rosa do Piauí para serviços de 

terraplanagem, desmatamento de áreas rurais, fundação de açudes, dentre outras ações e 

serviços  congêneres em terrenos particulares, encaminhando a esta Promotoria de Justiça 

informações quanto ao acatamento da presente recomendação, no prazo de  (cinco) dias 

úteis, sob pena de ajuizamento de medidas judiciais cabíveis a espécie; 

8) Cientifique o noticiante, através de seu procurador constituído, através do e-mail 

muriloaugustofs@gmail.com das medidas aqui adotadas. 

Cumpra-se. 

 

  Oeiras - PI, 18 de setembro de 2020. 

 

 

 VANDO DA SILVA MARQUES 

    Promotor de Justiça 
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