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PAUTA N.º  048 - 2014 

SESSÃO ORDINÁRIA N.º  040 - 2014 

15 - 12 – 2014 

 

 
Gabinete do Presidente 

  
EDITAL nº 048/2014 

 
O Presidente da Câmara Municipal de Vereadores no uso das atribuições que lhe 

são conferidas pela alínea “j” do artigo 32 do Regimento Interno, resolve, 
 

TORNAR PÚBLICO 
 

A Ordem do Dia da Sessão Ordinária da Câmara Municipal a realizar-se dia 15 de 
dezembro do corrente ano, às 19:00 horas, na Sede da Câmara Municipal, sito a Rua Eduardo 
Drabecki, 247, Município de Rio Bonito do Iguaçu: 

 

MATÉRIAS DO EXPEDIENTE 

 

Ata  n.º  047/2014 – Sessão Ordinária do dia 08/12/2014. 

   

Parecer nº 062/2014 Comissão de 

Economia, 

Finanças e 

Fiscalização 

A qual foi designada para verificar o montante total 

gasto com a manutenção de máquinas/equipamentos 

pesados pelo Município de Rio Bonito do Iguaçu no 

período compreendido entre janeiro de 2013 a 

novembro de 2014. 

Ante as informações, dados e documentos obtidos por 

esta Comissão, das quais se observam valores elevados 

nos gastos com manutenção dos bens objetos da 

investigação, onde em algumas situações o montante 

dispendido pelo Poder Executivo chega a ser em muito 

superior ao valor comercial da máquina/equipamento 

consertado, sugerimos ao plenário a tomada das 

seguintes providências: 

a) Seja oficiado ao Poder Executivo Municipal para que 

encaminhe a esta Casa de Leis a cópia legível da 

integralidade das Notas Fiscais referentes às 

máquinas/equipamentos, com os seguintes números de 

patrimônio 138, 076, 030, 077, 139 e 006 (escolhidos 

para amostragem), para que seja realizada a verificação 

e análise dos valores dispendidos com os referidos bens, 

sem que tal signifique que posteriormente não possam 

ser solicitadas notas e documentos referentes às demais 

máquinas e equipamentos constantes do anexo I; 

b) No prazo de 15 dias após o fornecimento da 

documentação encaminhada, seja oficiado ao Sr. 

Prefeito para que, nos 15 dias subsequentes ao 

recebimento do ofício, compareça ao Plenário desta 

Casa de Leis para pessoalmente prestar esclarecimentos 

acerca dos valores despendidos pela Administração 

Municipal com máquinas e equipamentos, vez que 

sabidamente houveram mudanças nos secretários 

responsáveis pela secretarias onde as máquinas e 

equipamentos objetos da presente encontram-se 

trabalhando, o que impossibilita a possibilidade de que 
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sejam chamados os atuais responsáveis pela pasta.  

 

ORDEM DO DIA 

 

MATÉRIAS DE DISCUSSÃO ÚNICA E VOTAÇÃO 

 Não há. 

 

MATÉRIAS DE 1ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

 Não há. 

MATÉRIAS DE 2ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO 

 

• Projeto de Lei nº 031/2014 de autoria do Sr. Prefeito Munkicipal que Autoriza o Poder Executivo 

Municipal a firmar convênio com entidade que especifica e dá outras providencias.                                                                    

 

• Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2014 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização 

que aprova a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o 

Exercício Financeiro de 2004. 

 

• Projeto de Decreto Legislativo nº 003/2014 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização 

que aprova a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do Iguaçu, referente o 

Exercício Financeiro de 2010. 

 

• Projeto de Decreto Legislativo nº 004/2014 da Comissão de Economia, Finanças e Fiscalização 

que aprova com ressalvas a Prestação de Contas do Poder Executivo Municipal de Rio Bonito do 

Iguaçu, referente o Exercício Financeiro de 2012. 

 

MATÉRIAS DE 3ª. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO  

 Não há. 

 

PALAVRA LIVRE 

 

 PALAVRA DOS SENHORES VEREADORES “até 5 minutos cada para explicações pessoais” 

 

TRIBUNA LIVRE 

Não há. 

 

Rio Bonito do Iguaçu, 15 de dezembro de 2014. 

 

 

MILTON RODRIGUES DA SILVA 

Presidente  

 


