CÂMARA DE VEREADORES DE CAMPO FORMOSO
ESTADO DA BAHIA
COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

JULGAMENTO DE CONTAS DO PODER EXECUTIVO
PROCESSO POLÍTICO-ADMINISTRATIVO
PPA 001/2019

ATA DE REUNIÃO

Aos 12 (doze) dias do mês de agosto de 2019, às 09:30 horas, na sala das comissões da
Câmara Municipal de Campo Formoso-BA, reuniu-se a Comissão de Finanças e
Orçamento, registrando-se a presença de todos os membros, a saber: Antonio Carlos
Nascimento Júnior - Presidente, Edmundo Miranda Vieira - Relator, Wolnei Borges de
Lima - Secretário, com a finalidade iniciar aos trabalhos de processamento do julgamento
das contas do Executivo Municipal, relativo ao exercício financeiro de 2017, de
responsabilidade da Sra. Rosangela Maria Monteiro de Menezes. Iniciados os trabalhos,
o senhor Presidente, solicitou ao Secretário Wolnei Borges a leitura do Parecer Prévio n°
03687e18, emitido pelo Tribunal de Contas dos Municípios da Bahia. O Senhor
Presidente determinou ao Vereador Edmundo Miranda, Relator da Comissão a autuação
dos autos do Processo Político Administrativo nº PPA 0 001/2019, em cumprimento ao
Art. 52-C. Ato contínuo, o Senhor Presidente informou aos demais membros, com a
leitura, uma Ata da Mesa Diretora que apreciou a recomendação nº 01/2019 exarada pela
Procuradoria da Câmara, decidindo por unanimidade dos membros da Mesa Diretora,
acata-la, quanto aos julgamentos das Contas do Poder Executivo obdecer uma ordem
decrescente, iniciando pelas Contas do exercício financeiro de 2017. O Senhor Presidente,
comentou que entende que o julgamentos das Contas deve seguir uma ordem crescente,
como é feito pelo próprio Tribunal de Contas, que julga contas por oderm crescente. Ato
contínuo o Presidente protocola requerimento junto a Secretária da Comissão e procede
com a leitura do mesmo, requerendo cópia da Ata da presente reunião e o áudio da
gravação da reunião. Dando continuidade, o Senhor Presidente informa aos demais
mebros que a partir desta data a Comissão tem um prazo de 10 (dez) dias para notificar a
gestora das contas e solicita a opinião dos Vereadores membros se notifica a paritr de
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hoje ou aguarda mais uns dias. O Secretário Wolnei Borges, opina que a notificação seja
de imediato, em seguida o Relator Edmundo Miranda opina que aguarde mais um tempo
para a notificação. Diante das opiniãos emitidas, o Presidente informa que fará a
notificação no prazo legal. Nada mais havendo a tratar, eu, Edmundo Miranda, Relator,
em cumprimento ao que determina o parágrafo §2º do Art.52-B, da Lei Orgânica do
Município, lavrei a presente Ata, que depois de lida e achado conforme, foi aprovada e
assinada pelos vereadores membros desta Comissão.

Campo Formoso-Ba, em 12 de setembro de 2019.

Antonio Carlos Nascimento Júnior
Presidente

Edmundo Miranda Vieira
Relator

Wolnei Borges de Lima
Secretário
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