
                               ATA DA  4ª SESSÃO 
EXTRAORDINÁRIA  REALIZADA PELA CÂMARA  
MUNICIPAL  EM  31.03.2014.

Aos  trinta  e  um dias   do mês  de março   ,  do  ano de dois  mil  e 
quatorze, às 18  hs   , presentes todos os Vereadores ,  teve inicio a 
4ª  Sessão  Extraordinária  do  ano  de  2014.   Após  leitura  da 
Convocação  e  da  ata  da  sessão  anterior,  devidamente  aprovada, 
passou-se aos assuntos da Pauta do Dia:  I) VOTAÇÃO:   1) PROJETO 
DE RESOLUÇÃO  04/2014 – Aprova as contas do Município de Ouro 
Fino referente ao exercício de 2011.  A Assessora Administrativa da 
Câmara procedeu à leitura das peças do processo que foi ensejado 
pela rejeição das contas do município em 2011, conforme Resolução 
08/2013, votada em sessão extraordinária realizada em 27.06.2013 e 
enviado para o Tribunal de Contas . Na data de 21 de janeiro de 2014 
recebemos  o  ofício  003/2014/CAMP/MPC,  referindo-se  ao  mesmo 
processo  872590, alertando-nos que, para a rejeição das contas não 
foi observado o processo legal e os demais princípios constitucionais , 
requisita que esta Câmara promova novo julgamento das contas com 
a  comprovação  de  abertura  do  contraditório  e  ampla  defesa  do 
Prefeito do referido exercício.   O então Prefeito, Dr. Luiz Carlos Maciel 
foi  procurado  por  dois  funcionário  efetivos  desta  Câmara,  Sarah 
Garcia  Guimarães  e  Gabriel  Francisco  Salgueiro  de  Melo  e, 
encontrado, recusou-se a  assinar a intimação , tendo sido lavradas 
declarações dos servidores sobre a recusa  .   Exposto à Votação o 
Projeto  de  Resolução  004/2014  foi  aprovado  por  2(dois)  votos 
contrários  (  Ver.  Paulo  Cantuária  e  Cícero  Lima  Braga)   2(duas) 
abstenções ( Ver. Antonio Constantini e Marcio Daniel Igídio )  1(hum) 
impedimento  (Ver.  Bruno  Zucareli  por  ter  sido  relator  da  CPI  que 
cassou o mandato do então Prefeito) e  6(seis) votos favoráveis ( Ver. 
Milton Silvestre,  André Paulino,  José Maria de Paula,   Luiz Gustavo 
Machado, Roberto Coltri e José Camilo da Silva Junior.     Não havendo 
mais nada a tratar,  a sessão foi encerrada às 18 horas e 30 minutos 
e eu, Roberto Coltri , Secretário, lavrei a presente ata que, após lida e 
aprovada , será assinada por mim e demais Vereadores.  OURO FINO, 
31 DE MARÇO    DE 2014.                

                          

                         

                     


