ATA Nº 08/2020
ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO FINANÇAS, ORÇAMENTOS E CONTAS
REALIZADA NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E VINTE.

Objetivo: Apreciação de Prestação de Contas
Ao vigésimo nono dia do mês de junho do ano de dois mil e vinte, às dez horas
e quarenta e cinco minutos, na sala da Diretoria Legislativa da Câmara
Municipal de Araci, situada a Rua Sete de Setembro nº 320, reuniu-se, em
obediência ao artigo 40, inciso II do Regimento Interno da Câmara Municipal de
Araci, a Comissão de Finanças, Orçamentos e Contas, para deliberar sobre
matéria de sua competência presentes os servidores Eugênio Marcos Silva da
Hora e Clebson Matheus Neri Costa Araújo. Item: (1) Parecer prévio do
Tribunal de Contas dos Municípios do Estado da Bahia que “opina pela
rejeição, porque irregulares, das contas da Prefeitura Municipal de Araci,
relativas ao exercício financeiro de 2018, sob responsabilidade do gestor
Antônio Carvalho da Silva Neto.” Foi apresentado o parecer da relatoria que
indicou o não acolhimento do parecer prévio do Tribunal de Contas, votando o
relator José Augusto Moura de Andrade pela aprovação das contas do gestor
pelos motivos explanados no parecer. Divergiu do relator o vereador Roberto
Sousa de Matos, ocasião na qual apresentou voto em contrário ao parecer do
relator e que opinava pela adoção do parecer emitido pela corte de contas e
consequente rejeição da prestação de contas em apreço. Pronunciou-se o
vereador presidente, Valter Andrade de Oliveira, que acompanhou o voto do
relator, aprovando a prestação de contas referente ao exercício de 2018 da
Prefeitura Municipal de Araci. Formou-se, portanto, o placar de votação em 2
(dois) votos contrários ao parecer do TCM e 1 (um) voto a favor, vencido o
vereador Roberto Sousa de Matos. Nada mais a ser tratado, foi encerrada a
reunião e lavrada por mim, Clebson Matheus Neri Costa Araújo, Técnico
Legislativo da Câmara, a presente Ata que após lida e aprovada vai subscrita
pelos vereadores e demais participantes. Araci, Bahia, 29 de junho de 2020.
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