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PROCESSO DE JULGAMENTO DE CONTAS 01/2018
EXERCÍCIO FINANCEIRO: 2014
RESPONSÁVEL: CLAUDINEI BENETTI

DESPACHO 01/2018
Após o encaminhamento do termo de notificação e citação do Sr. Claudinei
Benetti, o qual visava dar-lhe ciência da existência da existência do procedimento de
análise da prestação de contas de 2014, bem como citá-lo para o oferecimento da
defesa necessária, tem-se que o mesmo restou formalmente frutífero, pois houve o
recebimento em mãos por parte do interessado, conforme faz prova o termo de AR
existente nos autos.
Após a devida notificação e citação, o interessado apresentou formalmente
um pedido de prorrogação de 15 dias úteis de prazo, alegando a exiguidade do
concedido anteriormente – na mesma quantidade – para a análise de todos os
documentos necessários para elaboração mais precisa da defesa, bem como para
formulação de questionamentos a alguns servidores públicos à época, tendo em vista a
obtenção de informações mais precisas em relação aos fatos analisados.
E, desta forma, em razão da razoabilidade dos argumentos trazidos, bem
como necessidade de se propiciar um contraditório efetivo, garantido pela ampla defesa
e pelo devido processo legal e, principalmente, pelo fim precípuo de eficiência e
efetividade do procedimento, entendemos por bem em conceder a prorrogação de mais
15 dias úteis para apresentação da defesa necessária do Sr. Claudinei Benetti, contados
a partir da data de hoje.
Dê-se ciência ao interessado pelos meios necessários.

Pinhalão, 07 de maio de 2018

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

SÉRGIO TERRA DE OLIVEIRA
PRESIDENTE
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COMISSÃO DE LEGISLAÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL

LUIZ EDUARDO DE CASTRO VANZELI
PRESIDENTE
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