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09/07/2020 

Após última oitiva, CEI da Cohab vai se dedicar a Relatório Final  

01/07/2020 

Em oitiva, CEI questiona atribuições de conselheiros da Cohab  

30/06/2020 

Nesta quarta-feira, CEI ouve conselheiros da Cohab  

19/06/2020 

Sem depoimento de ex-diretor financeiro, CEI busca ouvir conselheiro da 

Cohab  

18/06/2020 

Comissões Especiais de Inquérito farão novas oitivas  

15/06/2020 

CEIs da ETE e da Cohab vão prorrogar prazo para conclusão de 

atividades  

10/06/2020 

CEI da Cohab aponta condições para apresentação do relatório final 

04/06/2020 

CEI da Cohab: procurador esclarece participação em assembleias e fala 

sobre influência política de Gasparini Junior  

03/06/2020 

CEI da Cohab recebe documentos solicitados em fevereiro  

01/06/2020 

CEI da Cohab cobra documentos solicitados em fevereiro e retoma oitivas 

na quinta-feira 

18/03/2020 

Prevenção ao coronavírus: Comissões de Inquérito suspendem 

atividades por 30 dias 

17/03/2020 

Comissões Especiais de Inquérito têm novas rodadas de oitivas 

16/03/2020 
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Ricardo Cabelo assume posto na CEI da Cohab 

10/03/2020 

CEI da Cohab ouve funcionários que sacavam dinheiro com destinação 

não comprovada 

06/03/2020 

CEI da Cohab ouve Rodrigo Agostinho e Clodoaldo Gazzetta 

03/03/2020 

CEI da Cohab inicia fase de depoimentos 

28/02/2020 

CEI da Cohab faz primeira reunião com oitivas nesta terça-feira 

19/02/2020 

CEI quer ouvir prefeitos e presidentes da Cohab entre 1998 e 2019 

18/02/2020 

Reunião nesta quarta-feira: CEI da Cohab pede documentos da 

investigação do GAECO 

17/02/2020 

Plenário derruba Veto do prefeito em Lei sobre dívida da Cohab  

13/02/2020 

Audiência gera questionamentos sobre responsabilização exclusiva de 

Bauru nas dívidas da Cohab  

11/02/2020 

Nesta quinta-feira, Audiência Pública espera 'pente fino' nas dívidas da 

Cohab 

11/02/2020 

Membros da CEI vão se reunir com atual diretoria da Cohab 

10/02/2020 

Legislativo abre CEI para investigar desvios na Cohab 
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