
                       ATO DA PRESIDÊNCIA Nº 04/2020 
“Nomeia Comissão Especial para apurar irregularidades nas 

contas municipais do exercício de 2016 e dá outras 

providências” 

  

 

 

 Ver. ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE, Presidente 

da Câmara Municipal de Mombuca, Estado de São 

Paulo, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento nos arts. 15, X, 45, 47 e 101 da Lei Orgânica 

Municipal, c.c. arts. 38, V, alínea “g” e 311 do Regimento 

Interno e CONSIDERANDO: 

 

 

 

 1) Que foi aprovado por unanimidade na 18ª sessão 

ordinária realizada em 28/11/2020 o r. Parecer da 

Comissão de Finanças e Orçamento às Contas 

Municipais do exercício de 2016, nos autos do processo 

nº 82/2020; 

 2) Que o supramencionado parecer recomendou à 

aprovação do parecer emitido pelo Egrégio Tribunal de 

Contas que é desfavorável à aprovação das contas do 

Executivo do exercício em exame;  

 3) Que conforme preconiza o artigo 311 do Regimento 

Interno deve ser instaurada Comissão Especial 

destinada a apurar as irregularidades; 

 4) Que para nomeação da Comissão Especial foi aplicado 

o disposto no artigo 313 do Regimento Interno, inclusive 

com indicação pelos vereadores líderes dos blocos 

parlamentares devidamente constituídos na Câmara 

Municipal na 18ª sessão ordinária realizada em 

28/11/2020, observando-se a representação proporcional 

partidária; 

 5) Que após a indicação dos líderes partidários e a 

nomeação pelo Presidente, restou deliberado de comum 

acordo pelos membros a Presidência e Relatoria da 

Comissão; 
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 Resolve baixar o seguinte..................................................... 

 

 A       T       O    : 

 

Artigo 1° - Fica nomeada Comissão Especial com o fito de apurar irregularidades nas 

Contas Municipais do exercício de 2016, nos termos do quanto deliberado 

no r. Parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, nos autos do 

processo legislativo nº 82/2020, composta pelos seguintes senhores 

vereadores: 

    PRESIDENTE: Verª FÁTIMA MORA PEDROSO – PSDB 

          RELATOR: Ver. LUIZ CLÁUDIO TEMPESTA – PSDB                                          

MEMBRO: Ver. EVERTON TIAGO MORA PEDROSO – PSL 

 

Artigo 2º - Os trabalhos desenvolvidos pela Comissão poderão ser auxiliados 

por técnicos qualificados dessa Câmara Municipal. 

 

Artigo 3° - Este Ato entra em vigor na data de sua publicação. 

  

 

  Câmara Municipal de Mombuca, 01 de dezembro de 2020. 

 

 

 

Ver. ROGÉRIO APARECIDO ALCALDE 

 Presidente da Câmara 

 

 

Publicado na Secretaria da Câmara Municipal de Mombuca, ao primeiro 

dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte. 

 

 

 

MAURICIO JOSÉ DE OLIVEIRA 

Diretor Administrativo 


