
Balanço - CEI da ETE 

 

08/07/2020 

Em fase final, CEI da ETE ouve ex-prefeito Rodrigo Agostinho e Equipe de Governo 

de Gazzetta 

 
07/07/2020 

CEI da ETE verifica documentação no DAE e faz novas oitivas nesta quarta-feira 

 
30/06/2020 

CEI não encontra representantes aptos para falar pela empresa projetista 

 
26/06/2020 

CEI volta ao canteiro da ETE com a expectativa de dialogar com projetista 

 
23/06/2020 

CEI da ETE: novos depoentes divergem de ex-integrantes do governo sobre 

decisão de não suspender a obra em 2017 

 
18/06/2020 

Comissões Especiais de Inquérito farão novas oitivas 

 
16/06/2020 

À CEI da ETE, ex-secretário reitera versão sobre decisão política contrária a 

recomendação técnica 

 
15/06/2020 

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

 
09/06/2020 

https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/em-fase-final-cei-da-ete-ouve-ex-prefeito-rodrigo-agostinho-e-equipe-de-governo-de-gazzetta/
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https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/cei-da-ete-novos-depoentes-divergem-de-ex-intgrantes-do-governo-sobre-decisao-de-nao-suspender-obra-em-2017/
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CEI da ETE: Depoimentos do prefeito e de ex-presidente do DAE marcam rodada 

de oitivas 

 
05/06/2020 

CEI da ETE busca esclarecimentos sobre repasses federais à obra 

 
03/06/2020 

Em vistoria, CEI da ETE constata avanços na obra e na solução de impasses do 

projeto executivo 

 
01/06/2020 

CEI fará vistoria no canteiro de obras da ETE nesta quarta-feira 

 
18/03/2020 

Secretário de Obras diz à CEI que projeto da ETE é 'ruim' e construtora 'tumultua' 

 
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 

 
11/03/2020 

CEI da ETE: construtora aponta risco de que obra não seja concluída e alega não 

ter responsabilidade sobre problemas 

 
04/03/2020 

CEI da ETE ouve ex-diretores e ex-presidentes do DAE 

 
28/02/2020 
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CEI da ETE inicia depoimentos de técnicos sobre a obra 

 
21/02/2020 

Presidente do DAE diz que ATO não resolverá impasses do projeto executivo da 

ETE 

 
21/02/2020 

Foco no projeto executivo: CEI da ETE define nomes para primeiras oitivas 

 
14/02/2020 

CEI da ETE tem duas reuniões na semana e recebe o presidente do DAE na 

sexta-feira 

 
12/02/2020 

CEI da ETE: com diligências, vereadores sistematizam trabalhos e solicitações de 

documentos 

 
11/02/2020 

CEI da ETE define calendário de reuniões e faz diligências no DAE e na Secretaria 

de Finanças nesta quarta-feira 

 
10/02/2020 

Câmara instaura CEI para apurar responsabilidades sobre problemas no projeto e 

na obra da ETE 

 
04/02/2020 

CEI da ETE: com mais de mil apontamentos no projeto executivo, MPF busca 

acordo com empresa e prefeito fala em 'receio' 

 
03/02/2020 

Pedido de abertura de CEI para problemas no projeto e na obra da ETE é 

protocolado 
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https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/cei-da-ete-define-calendario-de-reunioes-e-faz-diligencias-no-dae-e-na-secretaria-de-financas-nesta-quarta-feira/
https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/camara-instaura-cei-para-apurar-responsabilidades-sobre-problemas-no-projeto-e-na-obra-da-ete/
https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/camara-instaura-cei-para-apurar-responsabilidades-sobre-problemas-no-projeto-e-na-obra-da-ete/
https://www.bauru.sp.leg.br/imprensa/noticias/cei-da-ete-com-mais-de-mil-apontamentos-no-projeto-executivo-mpf-busca-acordo-com-empresa-e-prefeito-fala-em-receio/
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