
ATA DA 4ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, 3ª SESSÃO LEGISLATIVA, 5° PERÍODO LEGISLATIVO, 10ª

LEGISLATURA, DA CÂMARA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO-RO. 

Aos dezessete dias  do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e  três, às  vinte horas e dez

minutos,  no  prédio  da  Câmara  Municipal  de  Pimenta  Bueno-RO,  localizado  à  Avenida  Castelo

Branco, novecentos e trinta; sob a Presidência do Vereador Sóstenes da Silva Mendes, do Partido

Progressista; estiveram presentes os Vereadores: do Patriota: Oziel Neto de Almeida e Ana Paula

Linares Diniz Oliveira; do Partido Democrático Trabalhista: Vicente Pinheiro de Souza; do Partido

Trabalhista Brasileiro:  Marcelo Augusto Stocco; do União Brasil:  Fabio Rodrigues da Silva;  e do

Partido Socialista  Brasileiro:  Sandro  Rogerio  Clarindo Ferreira. O Presidente  abriu  os  trabalhos

secretariado pelo Vereador Marcelo Stocco.  Lido o Ofício n° 24/2023/GP/CMPB, de autoria do

Vereador Sóstenes Silva, convocando a 4ª Sessão Extraordinária. Dispensada a leitura das Atas da

2ª  e  3ª  Sessões  Extraordinárias,  ficando  aprovada  por  unanimidade  dos  presentes  em  única

votação simbólica em quórum de maioria  simples.  O Presidente convidou os Vereadores Oziel

Almeida e Vicente Pinheiro para fazerem parte da Mesa. Lido o Ofício nº 108/GAB/PREF/2023, de

autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de Lei nº 3.512/2023, de autoria do Poder Executivo,

que altera a lei municipal nº 2.732 de 13 de abril de 2021. Lido o Ofício nº 19/SUPOM/2023, de

autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de Lei nº 3.513/2023, de autoria do Poder Executivo,

que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação no valor

de R$ 548.521,77 (quinhentos e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e um reais e setenta e sete

centavos)  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências.  Lido  o  Ofício  nº

22/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de Lei nº 3.514/2023, de autoria

do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit

Financeiro no valor de R$ 3.802.500,61 (três milhões, oitocentos e dois mil e quinhentos reais e

sessenta e um centavos, destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de

Saúde. Lido o Ofício nº 20/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de Lei nº

3.515/2023,  de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  Abertura  de  Crédito  Adicional

Suplementar por Anulação de Dotação no Valor R$ 97.099,42 (noventa e sete mil, noventa e nove

reais  e  quarenta  e  dois  centavos)  -  Secretaria  Municipal  de  Educação.  Lido  o  Ofício  nº

23/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de Lei nº 3.516/2023, de autoria

do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit
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Financeiro no valor de R$ 930.436,95 (novecentos e trinta mil, quatrocentos e trinta e seis reais e

noventa  e  cinco  centavos)  destinados  a  suplementar  a  dotação  orçamentária  da  Secretaria

Municipal de Fazenda e Administração e dá outras providências. Lido o Ofício nº 24/SUPOM/2023,

de  autoria  do  Prefeito  Municipal.  Lido  o  Projeto  de  Lei  nº  3.517/2023,  de  autoria  do  Poder

Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro, no

valor de R$ 450.737,35 (quatrocentos e cinquenta mil, setecentos e trinta e sete reais e trinta e

cinco centavos) destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e

dá outras providências.  Lido o Ofício nº 25/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o

Projeto de Lei nº 3.518/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito

Adicional Suplementar por Superávit Financeiro, no valor de R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta

mil reais) destinados a suplementar a dotação orçamentária do Fundo Municipal de Saúde e dá

outras providências. Lido o Ofício nº 26/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o

Projeto de Lei nº 3.519/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito

Adicional  Suplementar  por  Superávit  Financeiro  no  valor  de  R$  463.439,60  (quatrocentos  e

sessenta  e  três  mil,  quatrocentos  e  trinta  e  nove  reais  e  sessenta  centavos)  destinados  a

suplementar  a  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  dá  outras

providências. Lido o Ofício nº 27/SUPOM/2023, de autoria do Prefeito Municipal. Lido o Projeto de

Lei nº 3.520/2023, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre abertura de Crédito Adicional

Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 921.919,56 (novecentos e vinte e um mil,

novecentos e dezenove reais e cinquenta e seis centavos) destinados a suplementar a dotação

orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Agricultura  e  dá  outras  providências.  O  Presidente

encaminhou os projetos ora lidos para a Procuradoria Legislativa e as Comissões Permanentes para

análise e emissão de parecer. Foi realizada a Chamada Regimental e constatada a ausência dos

Vereadores Juninho Coelho e Marcílio Pombinho. Lida a Ordem do Dia. O Presidente informou que

a votação dos Projetos seria realizada em bloco. Lido os Projetos n°s 3.491/2023 de autoria do

poder executivo,  que dispõe sobre abertura de crédito adicional  suplementar por anulação de

dotação no valor de r$ 825.072,37 (oitocentos e vinte e cinco mil, setenta e dois reais e trinta e

sete  centavos)  destinados  a  suplementar  a  dotação  orçamentaria  da  secretaria  municipal  de

educação e das outras providências; 3.492/2023 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre

Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação, no valor de R$ 562.000,00
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(quinhentos e sessenta e dois mil  reais),  destinados a suplementar a dotação orçamentária da

Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências;  3.495/2023  de  autoria  do  Poder

Executivo, que altera a lei municipal nº 110 de 29 de outubro de 1987; 3.496/2023 de autoria do

Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 125, de 30 de junho de 1988; 3.497/2023 de autoria

do Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 112, de 19 de novembro de 1987; 3.498/2023 de

autoria do Poder Executivo, que altera a lei municipal nº 122, de 12 de maio de 1988; 3.499/2023

de  autoria  do  Poder  Executivo,  que  dispõe  sobre  Abertura  de  Crédito  Adicional  Especial  por

Superávit Financeiro no valor de R$ 1.947.509,78 (um milhão, novecentos e quarenta e sete mil e

quinhentos  e  nove  reais  e  setenta  e  oito  centavos)  destinados  a  suplementar  a  dotação

orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências;  3.501/2023  de

autoria  do Poder  Executivo,  que dispõe  sobre  Abertura  de Crédito  Adicional  Suplementar  por

Excesso de Arrecadação no valor R$ 652.303,88 (seiscentos e cinquenta e dois mil, trezentos e três

reais e oitenta e oito centavos) destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria

Municipal de Educação e dá outras providências; 3.502/2023 de autoria do Poder Executivo, que

dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Especial por Superávit Financeiro valor R$ 282.053,23

(duzentos  e  oitenta  e  dois  mil,  cinquenta  e  três  reais  e  vinte  e  três  centavos)  destinados  a

suplementar  a  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras

providências; 3.503/2023 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito

Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor R$ 772.375,30 (setecentos e setenta e

dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e trinta centavos), destinados a suplementar a dotação

orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Educação  e  dá  outras  providências;  3.504/2023  de

autoria  do Poder  Executivo,  que dispõe  sobre  Abertura  de Crédito  Adicional  Suplementar  por

Superávit Financeiro no valor R$ 334.872,00 (trezentos e trinta e quatro mil, oitocentos e setenta e

dois reais), destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal de Obras,

Serviços Públicos e Trânsito e dá outras providências; 3.505/2023 de autoria do Poder Executivo,

que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de

R$ 4.136.219,16 (quatro milhões, cento e trinta e seis mil, duzentos e dezenove reais e dezesseis

centavos) destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal  de Obras,

Serviços Públicos e Trânsito e dá outras providências; 3.506/2023 de autoria do Poder Executivo,

que  dispõe  sobre  Abertura  de  Crédito  Adicional  Suplementar  por  Superávit  Financeiro  R$
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3.768.271,38 (três milhões, setecentos e sessenta e oito mil, duzentos e setenta e um reais e trinta

e oito centavos) destinados a suplementar a dotação orçamentária da Secretaria Municipal  de

Obras,  Serviços  Públicos  e  Trânsito e dá outras  providências;  3.507/2023 de autoria  do Poder

Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro

R$ 279.759,65 (duzentos e setenta e nove mil, setecentos e cinquenta e nove reais e sessenta e

cinco centavos),  destinados a suplementar a dotação orçamentária  da Secretaria  Municipal  de

Obras,  Serviços  Públicos  e  Trânsito e dá outras  providências;  3.508/2023 de autoria  do Poder

Executivo, que dispõe sobre Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro

R$  158.672,00  (cento  e  cinquenta  e  oito  mil,  seiscentos  e  setenta  e  dois  reais)  destinados  a

suplementar  a  dotação  orçamentária  da  Secretaria  Municipal  de  Obras,  Serviços  Públicos  e

Trânsito e dá outras providências e 3.511/2023 de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre

Abertura de Crédito Adicional Suplementar por Superávit Financeiro no valor de R$ 425.000,00

(quatrocentos e vinte e cinco mil reais) destinados a suplementar as dotações orçamentárias da

Secretaria Municipal de Obras, e dá outras providências. O Presidente informou que os referidos

projetos  possuem  Parecer  Jurídico  e  das  Comissões  Permanentes  e  consultou  os  vereadores

quanto a votação em bloco, tendo todos manifestados favoráveis. Sem que fossem discutidos,

colocados em única votação,  foram aprovados por 06 (seis)  votos favoráveis em única votação

nominal em quórum de maioria simples pelos votos dos Vereadores: Fabio Tiziu, Oziel Almeida,

Ana Paula, Sandro Tuca, Vicente Pinheiro e Marcelo Stocco. Sem que tivessem mais matérias a

serem apreciadas  na  Ordem do  Dia,  o  Presidente  agradeceu a  presença  de  todos  e  declarou

encerrada a sessão às vinte horas e trinta minutos e convidou a todos a se fazerem presentes nas

próximas Sessões Extraordinárias a serem  realizadas logo em seguida,  e eu Vereador Marcelo

Augusto Stocco, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, vai assinada por mim e pelos

demais membros da Mesa. Pimenta Bueno, em dezessete de fevereiro do ano de dois mil e vinte e

três.

                                     

SÓSTENES DA SILVA MENDES MARCELO AUGUSTO STOCCO
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Presidente Vice-Presidente

JULIO COELHO DOS S. JÚNIOR

 2º Secretário
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