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ATA DA 33a SESSÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA DE VEREADORES DO MUNICÍPIO
DE CAETITÉ, ESTADO DA BAHIA, REALIZADA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DO
ANO DE 2018.
Aos cinco dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito, precisamente às
dezenove e trinta horas, na Sala de Sessões da Câmara de Vereadores do Município
de Caetité, Estado da Bahia, realizou-se mais uma Sessão ordinária. Havendo número
legal, o Senhor Presidente Vereador Arual Rachid Fernandes Santos, declarou aberta
presente Sessão, solicitando da secretaria da Mesa a leitura da ata da Sessão anterior,
que depois de lida, discutida e aprovada, foi assinada pelo Senhor Primeiro Secretário
e pelo Senhor Presidente. Expediente: Leitura do Processo Administrativo n° 5312018
de Tomada de Contas referente à prestação de contas da Prefeitura de Caetité do
Exercício Financeiro do ano de 2016, de responsabilidade do ex-prefeito José Barreira
de Alencar Filho, com acolhimento do Parecer Prévio n° 07477e17 do Tribunal de
Contas dos Municípios, que opinou pela sua aprovação, porém com ressalvas, das
referidas Contas. De acordo o estabelecido no parágrafo 30 do artigo 1830 do
Regimento Interno da Casa, o Senhor Presidente anunciou ao Plenário que a votação
seria nominal e aberta, podendo os Senhores vereadores se manifestar pelo tempo
máximo de quinze minutos. Na oportunidade, sugeriu aos Senhores Vereadores,
abrirem mão, dos horários do Pequeno e Grande Expediente. Com o acordo da
maioria, deu prosseguimento a Sessão, e colocou em discussão o referido Processo
Administrativo de Tomada de Contas, na ocasião usou a palavra primeiramente o
Vereador Julão, dizendo que o parecer da Comissão de Tomada de Contas, é uma
cópia fiel do parecer do Tribunal de Contas, que aprova com ressalva, o que é uma
tônica dos anos de 2013, 2014, e 2015, elencou inúmeras irregularidades, dizendo que
primeiro as contas foram rejeitadas, onde apontava um déficit orçamentário de mais de
doze milhões, o ex-gestor recorreu, e quando o Prefeito Ricardo Ladeia teve a conta
rejeitada foi porque, o dinheiro que foi gasto na construção do Colégio Manoel Lopes,
não serviu como base de dinheiro aplicado na educação, e quando o ex-prefeito Zé
Barreira era candidato a deputado, computou o dinheiro que seria pago o INSS, como
dinheiro em caixa para cobrir as dívidas, e dizia que não tinha débitos com o Banco do
Brasil e o Bradesco, e o parecer não é técnico, é parecer político e vai de encontro com
o parecer do TOM de Caetité, e torna mais político, quando volta pra esta Casa.
Discordou apontou outras falhas no parecer por conter diversas irregularidades nas
despesas realizadas, e manifestou seu voto pela rejeição das contas em apreciação,
apontando outros vícios reincidentes. Também usou da palavra o Vereador Mário
Rebouças, defendendo a aprovação das Contas da Prefeitura de Caetité, destacando
que, a Câmara Municipal é quem julga as contas do Senhor Prefeito Municipal, o TCM
é um órgão técnico auxiliar e orientador, e um dos três itens apontados que é motivo de
rejeição de conta, sumária, é o não cumprimento dos índices constitucionais com a
saúde, educação e pessoal, e estas foram cumpridas, apesar de pessoal ter sido um
pouco acima, mas o Relator fez uma observação, onde disse que diante da crise

Praça Rodrigues Lima, n. 10- Centro - Caetité - Bahia CEP 46.400-000 - Telefax: 773454 1008
2018.12.28 09:57:08
C'NPJ:
01.926.487/0001-09
E-mail: camaracaetite(.qmaiL com Site: www.caetite. ba. iea. br

&..ae V..ã.~ a.
09

1810

econômica que afetou os municípios, com a queda do PIB, não enseja a rejeição das
contas, e pondera esta situação da crise financeira. Há de observar que
acompanhando a Execução Orçamentária do Município de Caetité percebe-se, que o
impacto financeiro de um ano para o outro é muito forte, e detalhou as quedas
acontecidas nos anos de 2013 pra cá, e é evidente que o Relatou considerou esta
frustração de receitas, e próprio TOM reconhece a crise como um fator de forte
implicação na redução do orçamento, e comentou também a manifestação do voto do
Relator que mudou o voto das referidas contas, pois é importante ter a clareza do
motivo que o Tribunal de Contas mudou o entendimento, no pedido de reconsideração
trata de procedimento administrativo onde há a execução da ampla defesa e do
contraditório, e na primeira manifestação o ex-prefeito pode se manifestar e recorrer
com argumentação para que o TOM pudesse avaliar, e assim ponderar sua decisão,
mantendo a inicial ou refazendo, e no pedido de reconsideração ratifica-se a
transferência de INSS, passivo circulante no valor de doze milhões, oitocentos e
noventa e seis mil, duzentos e quatro reais, e trinta um centavos, para um passivo não
circulante, o que é uma situação importante, pois o entendimento do artigo 42, a dívida
fundada do Município, que foi contabilizada como passivo não circulante, houve a
alteração desse entendimento, em conformidade com os dados constantes do ofício da
Receita Federal n° 02/2017 de Vitória da Conquista que apresentou o saldo zero, para
o item débito, relativo às contas previdenciárias cadastradas no SICOB não parcelados,
e o entendimento do Relator retira o débito com o INSS, uma vez que foi comprovado
que houve o parcelamento desse débito junto a Receita Federal, o que não é
exclusividade de Caetité, todos os municípios fazem este parcelamento, aproveitando
os incentivos do governo para isso. O Vereador Cura, também usou da palavra,
registrando seu voto contrário, sobre as discussões no pequeno e grande expediente.
Continuando manifestou também acerca das Contas em discussão, dizendo que o
Tribunal de Contas, não deveria nem existir, porque opina pela rejeição de uma conta
que existem irregularidades, e em seguida, por questões políticas como já foi dita, e
sobre a situação política do Governo, do Prefeito e dos seus comandados, não pode
ser a favor de uma opinião ambígua, onde o próprio Tribunal rejeitou em primeira
situação as Contas, e as mesmas, só pela questão do artigo 42 visando rever, deixou
de rejeitar, para aprovar com ressalvas, e então fez registro destacando que as
mesmas vai de encontro ao parecer ambíguo do Tribunal de Contas, que não
apresentou a veracidade sobre as Contas do ex-Prefeito. Continuando, fez uso da
palavra o Vereador Álvaro Montenegro, inicialmente dizendo que a discussão, tanto
por parte do Vereador Julão, tanto por parte do Vereador Mário, diz por si só, e já
transcrito nos autos a manifestação do Tribunal de Contas, e o Vereador Julão e fez
um paralelo com as Contas do ex-gestor Ricardo Ladeia, quando teve as suas Contas
rejeitadas, dizendo que foi por desvio de finalidade, na época o TOM não concordou
que ele aplicasse um dinheiro destinado a um fim, e ele aplicou em outro, o que houve
grande diferença, o artigo 42, e complementando o que o Vereador Mário destacou, fez
uma comparação com alguém que compra um veículo financiado pelo Banco, e se
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deixa de pagar três prestações, vem à busca e apreensão, e a notificação, e o Banco
pega o saldo devedor do contrato, foi assim que o Relator fez, pegou o parcelamento
do INSS, que tinha algumas parcelas atrasadas e computou na totalidade o débito, e
quando comprovou que o débito estava em local inadequado, foi comprovado, e
quando o Vereador Cura disse que o Tribunal não deveria existir, não concorda, pois
quem julga as Contas é a Câmara de Vereadores, o TCM, é apenas um órgão
orientador, recomenda, não julga ninguém, o TCM só julga as Contas da Câmara de
Vereadores, e aí não tem pra onde correr, mas as contas do Executivo é a Câmara que
julga, mas no outro sentido ainda tem esta instância, e é por isso que está tendo esta
discussão, justamente para as contra razões, e obviamente tem o direito de contestar,
e não concordar, por que foi emitido o primeiro parecer pela rejeição, portanto abriu-se
o direito de reconsideração, e foi apresentado esse direito da reconsideração e foi
aceito, pois foi pautado em documento. O artigo 42, não faz essa resolução e não traz
essa recomendação. E uma coisa que lhe chama a atenção é a relação de multas de
diversas pessoas citadas, que estão em aberto. Finalizando, comentou o Relatório da
Comissão de Tomadas de Contas, acrescentando-se que o mesmo está bem feito, e
bem elaborado. Também fez uso da palavra o Vereador Cláudio César Ladeia, que
após breves comentários, informou que um parecer que inicialmente rejeita as contas
do prefeito do exercício de 2016, porque tinha despesa empenhada de treze milhões,
que diz que deve, e Caetité sabe que dá quase o dobro, e o Senhor Prefeito não deixou
dinheiro em caixa, pra se pagar os treze milhões, e recorreu duas vezes, e foi negada
as duas vezes, na terceira vez, na véspera da eleição, aparece o parecer com restrição
e ressalva, é um parecer político, pois um parecer de um órgão fiscalizador com
indicação de governador dessas coisas, não pode ser um parecer sério, por isso, que
enoja votar num parecer desse, que depois de duas vezes negado o recurso, arruma
na véspera da eleição um ajeito, uma embromação. onde um deputado conseguiu o
ajeito. Usou a palavra o Vereador Jairo Fraga, Presidente da Comissão de Tomada de
Contas, que começou dizendo que este é um dia importante para esta Casa, onde está
debruçando em um assunto que diz muito respeito ao nosso Município, a Comissão foi
formada, foi reunida e procurou respeitar todos os direitos e datas previstas, o Relatório
não é pra agradar a A ou a B, foi discutido em cima do Parecer do Tribunal de Contas,
e entende que todos têm o direito de defesa até a última instância, e às vezes nem
sempre é dado o direito a pessoa, o ex-gestor foi intimado e recebeu as suas
considerações. A Comissão debruçou em cima do Parecer do TCM e chegou a esta
conclusão, e foi entendido que não havia a necessidade de pautar item por item, pois o
Parecer ta acompanhando o Relatório, e quem tiver dúvida, assim como foi dito por
diversos oradores, deu pra perceber que eles debateram o assunto, tanto contra como
a favor, uma discussão que acaba sendo política, mas a Comissão optou pelo lado
técnico, e procurou trabalhar da melhor forma e possível transparência. Também fez
uso da palavra o Vereador Moacir do Sindicato, fazendo um retrospecto de quando
começou a exercer o cargo de Vereador, no ano de 2013, e teve a oportunidade de
votar nas Contas do ex-gestor José Barreira, dos exercícios de 2012. 2013, 2014 e
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2015, e em todas estas oportunidades, votou acompanhado o Parecer do TCM, que
era opinando pela aprovação, e se fizer um levantamento ao longo desse tempo, podese ver a quantidade de Prefeito que tiveram as suas contas rejeitadas por várias
irregularidades, e em duas dessas contas, fez parte da Comissão e analisou
minuciosamente todo o Processo, votando de acordo a sua consciência e
acompanhando o Parecer do TOM, e nessa Conta, veio novamente a fazer parte como
Relator, e os demais membros, analisaram minuciosamente o Processo, e chegou-se a
conclusão de que deveriam acompanhar o Parecer do 1CM, que opinou pela
aprovação. Por último, usou a palavra o Vereador Zacarias Nogueira, que entre
outros, falou que junto com mais alguns Vereadores que ainda estão na Casa desde
2009, e apreciaram as Conta do ex-prefeito Dr. Ricardo, não fizeram uma votação
política, e sim uma votação que era correta, pois se não acreditarem nas instituições,
não podem representar uma instituição como a Câmara de Vereadores de Caetité, e
quando foram votadas as Contas de 2007, o Parecer do Tribunal de Contas, opinava
pela aprovação com ressalvas e a sua bancada votou junto com a bancada da
oposição, e quando foi em 2008, que veio opinando pela rejeição, e a partir da
discussão, e começou a fazer o Processo de Tomada de Contas, que até então não
utilizava, e que começou a partir de 2010, aproveitando parabenizou a Comissão pelo
trabalho que fizeram, e sabe das dificuldades, pois já fez parte por várias vezes, e
enquanto os questionamentos do Vereador Cláudio Ladeia, teria que fazer uma
reforma no Regimento Interno da Casa, pra modificar esta situação pra que a maioria
dos vereadores acharem que a proporção partidária não é suficiente pra fazer um
Processo Administrativo de Tomada de Contas. Pela ordem, o Vereador Álvaro
Montenegro, se manifestou dizendo, que se sentia impedido de votar nas referidas
contas, tendo em vista a existência de vínculo de parentesco com o ex-gestor. Dando
seguimento, o Senhor Presidente colocou em votação o Parecer Prévio do TOM, tendo
o mesmo sido aprovado, com cinco votos contrários dos senhores vereadores. Em
seguida em obediência o que dispõe o Regimento Interno no seu Artigo 1831 e
parágrafo 30, deu-se início a votação nominal e aberta, do Processo de Tomadas de
Contas, chamando primeiramente para manifestar o seu voto o Vereador Arual
Rachid Fernandes dos Santos, que votou SIM; O Vereador Cláudio Borges, votou
sim; O Vereador Cláudio César Ladeia, votou NÃO; O Vereador Deyvison Silva /
Barbosa Andrade, votou SIM; O Vereador Jairo Fraga Teixeira, votou dizendo,
SIM; O Vereador João Carlos da Silva Fernandes votou NÃO; O Vereador João da
Silva Chaves, votou SIM; O Vereador João Fernandes de Carvalho votou NÃO; O
Vereador Júlio César Teixeira Ladeia, votou NÃO; O Vereador Jurandi Colombo
Lemos Filho, votou NÃO; O Vereador Marcílio Teixeira Alves, votou SIM; O
Vereador Mário Rebouças de Almeida, votou SIM; O Vereador Moacir José dos
Santos, votou SIM; e o Vereador Zacarias Fernandes Nogueira, votou SIM.
Apurados os votos, o Senhor Presidente proclamou o resultado, informando, que
votaram SIM pela aprovação das contas do Senhor ex-Prefeito José Barreira de
Alencar Filho, NOVE dos Senhores Vereadores; e votaram pela rejeição, CINCO
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dos Senhores Vereadores. Após proclamar o resultado, o Senhor Presidente
determinou a Secretaria da Casa, de acordo o estabelecido no parágrafo 30 do Artigo
1830 do Regimento Interno da Câmara de Vereadores, a formalização e a publicação
nesta mesma data, do Decreto Legislativo que realizou o julgamento das Contas da
Prefeitura Municipal de Caetité do exercício de 2016, de responsabilidade do ex-gestor
José Barreira de Alencar Filho, e de acordo o Artigo 1840 do Regimento Interno,
determinou enviar cópia ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas dos Municípios.
Não havendo nada mais a tratar, foi lavrada a presente ata que depois de lida,
discutida e aprovada, vai assinada pelo Senhor Primeiro Secretário, Vereador João
da Silva Chaves e pelo Senhor Presidente, Vereador Arual Rachid Fernandes
Santos. Sala das Ssões da Câmara de Vereadores de Caetité, em 12 de novembro
do ano de2ol8. ./Ç'%i)
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