
MUNICÍPIO DE CAXIAS DO SUL
PROCURADORIA - GERAL

Ofício n° 13571PGM/ASS
Assunto: Audiência

Caxias do Sul, 09 de julho de 2019

AO SENHOR
VALDIR FERNANDES WALTER
PRESIDENTE DA UAB
NESTA CIDADE

Senhor Presidente,

Em atenção à correspondência dessa entidade protocolada no
dia 02/07/2019, reiteramos o já outrora exposto nos ofícios 091-
2017 - GAB / JM E 258 2017 - GAB / 3M, que em cumprimento à
diretriz desta administração, que é a de relação direta com a
população, sem intermediários, vimos reiterar ao senhor e demais
filiados dessa União das Associações de Bairros de Caxias do Sul
que os assuntos de interesse da UAB, das lideranças comunitárias e
associações de moradores de bairros deverão ser tratados junto à
Coordenadoria de Relações Comunitárias, cujo horário de
atendimento ao público é das 10 horas ãs 16 horas (pessoalmente)
e das 8 horas às 17 horas (por telefone), de segundas a sextas-
feiras, no terceiro andar do centro administrativo, fone 3218-6000,
ramal 6018.

Outrossim, aproveitamos o ensejo para, em respeito e em
defesa à população de Caxias do Sul e ao dinheiro público, referir a
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necessidade de que os senhores resolvam
financeiras com o município, hoje perfazendo o
95.222,74.

as pendências
montante de R$

Visando a regularização das contas e o ressarcimento do
preju[zo, foram expedidas notificaçÕes à UAB, recebidas pela
diretoria anterior, as quais extraem-se do relatório de Tomada de
Contas Especial n° 01/2018:

* NOTIFICAÇÃO N ° 01, ENTREGUE EM 22/03/2017
* NOTIFICAÇÃO N ° 02, ENTREGUE EM 02/05/2017
* NOTIFICAÇÃO N° 03, ENTREGUE EM 02/10/2017
* NOTIFICAÇÃO N° 04, ENTREGUE EM 13/12/2017
* NOTIFICAÇÃO N° 05, ENTREGUE EM 2810612018

Adernais, importante salientar que o parecer da comissão de
Tomada de Contas Especial 01/2018 ratificou a desaprovação
parcial da prestação de contas. Destaca-se os seguintes trechos do
referido parecer:

"Na opinião da COMISSÃO DESTA TOMADA DE CONTAS
ESPECIAL, os Patos apurados no processo indicam a
ocorrência de prejuízo ao eráño oriundo do não aceite de
despesas na prestação de contas do projeto denominado
'Movimento Comunitário', executado através de recursos
do município, por meio do convênio n ° 566/2016,
processo 13050/2016, em atendimento ao disposto na
Lei Orgânica do Município. "(...)
"Com relação à atribuição de responsabilidade, entende-
se que esta deve ser imputada à conven/ada União das
Associaç6es de Bairros- UAB, uma vez que esta era a
conveniada para a execução do projeto "Movimento
Comunitário', o qual teve as suas despesas não aceitas
na respe¿•'va prestação de contas. "

"Diante do tempo disponíbilizado e das no•'ñcações
encaminhadas para que os problemas da prestação de
contas fossem solucionados, condui-se que a União das
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Associações de Bairros - UAB teve ampla oportunidade e

tempo de defesa, com mais de uma possibilidade de

comp/ementação de documentação e/ou regularização da

prestação de contas, atendendo ao art 5í inciso L V, da

Consb'tuição Federal, em processo no qual o Município

tentou conciliar a resolução dos problemas para a

continuidade do repasse previsto na LOM e na LOA e o

zelo pertinente aos cofres públicos."

Como consequência, houve a judicialização do débito, o que

acabou por gerar o processo judicial n° 010/1.18.0024027-9, no

qual o juiz se manifestou no seguinte sentido:
"Cite-se o devedor por carta AR, se por outra forma não

for requerido, para, em 5 dias, pagar o valor exequendo

atualizado, conforme estabelece o art. 8° da LEIí.

Certificada a suspeita de ocultação, defiro citação por

hora certa (...)"

Assim, tendo em vista tratar-se de dinheiro público e a

necessidade de seu retorno à população caxiense através de

benfeitorias e políticas públicas oriundas do poder executivo,

esperamos da UAB o imediato adimplemento do referido débito.

Por fim, desejamos à nova diretoria da UAB uma

administração voltada para o respeito do interesse público e dos

demais princípios constitucionais.

Atenciosamente,

.
_•.....

y% .......

Geraldine Gollo de Oliveira
Procuradora-Geral Adjunta

OAB-RS 66.300
Matrícula 29.194
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