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Câmara de Vereadores' do Município de Brejão
Casa Antonio Barbosa Filho

COMISSÃO DE FINANÇAS E ORÇAMENTO

o Presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, no uso das suas atnbuições legais,
nomeia e constitui o Vereador Carlos Alberto de Barros, para Relator do Projeto de
Resolução de n° 01105,para Exarar o devido Parecer.

Brejão-PE, 18 de Fevereiro de 2005

~fi~"RGE BA: IS A DE MORAES
Pres, Com. Fin. Orçamento

>

PARECER:

O Ver. Carlos Alberto de Barros, verificando o principio de legalidade
abordado na LeÍ •de, Responsabilidade Fiscal, intitulada de Lei Federal sob o nO
10112000,que teve sua aplicabilidade em 2001 e como sendo o 1° ano de adaptação e
introdução a nova modalidade contábil, verificou-se que o Município de Brejão • PE,
como outros municípios brasileiros, tiveram alguns desajustes entre a modalidade
Contábil e ordenamento Jurídico. Forma que clarame~t~ é entendida pelos competentes
examinadores do TCE e pelos advogados de defesa, quando admitem a probabilidade da
impeIfeição no I° ano de confeccionamento das referidas contas.

Verificando que não houve pedido de devolução financeira, pelo órgão de
competência, TCE.PE. Que não houve danos ao Erário Publico Municipal e ainda
observando que o Município de Brejão - PE, nos anos seguintes 2002, 2003 e 2004,teve
suas contas dentro dos requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, comprovando que
realmente está adaptado contábil e juridicamente à Lei imperiosa da contabilidade
pública. Vota favorável a aprovação e recomenda aos demais pares desta Comissão.

Brejão-PE, 18 de Fevereiro de 2005:

Pça. Vereador José Augusto Pinto. 75 •Brejão - PE
Fone: (87) 3789-1150

CNPJ: 12.660.494/0001-10
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BERTO DE BARROS
Relator
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Presidente
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ANTONIO LAURENTJNO DE SOUZA

l° Secretário

Pça. Vereador José Augusto Pinto, 75 - Brejão - PE
Fone: (87) 3789-1150

CNPJ: 12.660.494/0001-10
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Câmara de Vereadores do Município de Brejão
Casa A~tord@ Barl1;os~IFUho

PROJETO DE RESOLUÇÃO N° 01105

J

• :1 ., EMENTA: Aprova Prestação ~ Contas do
Exercício Financeiro do ano de WOI do Município
de Brejão - PE e dá ou.'ras Providências.

;
f

I o Presidente da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Brejão
- PE, no uso de suas atribuições legais, FAZ SABER, que o Poder
Legislativo aprovou a segui.'1teRESOLUÇÃO;

ART. l°. Fica aprovada, nos termos desta Resolução, a
Prestação de Contas do Exercício Fil1atlCeirodo ano de 2001 do Município
de Brejão - PE, tombada sob o n° 0290091-9, do Tnlmnal de Contas do
Estado de Pernambuco.

• publicação.
ART. 2°. Esta Resolução entrará em vigor na data de sua

ART. 3".Revogam-se as disposições em contrário.

E

Gabinete da ~idência, em 25 de Fevereiro de 2005.
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ATA DA QUINTA REUNIÃO ORDINÁRIA 00 PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO
DA CÂMARA MUNICIPAL DE BREJÃO - PE

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e cinco, por volta das nove
horas, e trinta minutos, á Sala de Sessões Ver". Maria do Espirito Santo, á Praça Ver. José
Augusto Pinto n°.75 em Brejão - PE, reuniu-se a Câmara dos vereadores de Brejão, sob a
Presidência do Vereador João Batista Bezerra, que fez a composição da Mesa Diretora,
mandou que fosse feita a Leitura do Livro de Presenças, para certificação do QUORUM,
quando se registrou as seguintes presenças: Antônio Laurentino de Souza. Carlos Alberto de
Ba"os. Erivan Lopes Peixoto, José Rosa da Silva, José Fernando de Ba"os Silva, Jorge
Batista de Moraes, Juliana Cavalcante Barbosa Calado, Lindoberto Nascimento de Lima e o
Próprio Presidente Exmo Sr. João Batista Beze"a, portanto todos os vereadores estavam
presentes, logo após o Presidente mandou que fosse feita a leitura da ATA anterior, que
depois de lida foi posta em discussão e votação. Aprovada por unanimidade; Em seguida o
Presidente passou para o EXPEDIENTE. Quando foram lidas as correspondência
endereçadas a esta Casa Legislativa, Indicação de N". 011/05. projeto de Resolução 01/05. Em
seguida passou o Presidente para INDICAÇÕES E REQUERIMENTOS.Neste momento a
ver". Juliana Cavalcante Barbosa Calado, utilizou a palavra, quando disse que deveria haver
wna parceria entre a Câmara e o Executivo para conjuntamente com a Compesa acompanhar
e agilizar as providencias no sentido de que se amplie a barragem para que no próximo ano
Brejão não venha a sofrer os mesmos problemas de falta de água. Pois a atual barragem tem a
vazão muito pequena. Em seguida o Presidente passou para ASSUNTOS DIVERSOS. Neste
momento o Presidente registrou a presença do Sr.Alisson Cordeiro Gomes, que foi convidado
para participar da Mesa Diretora e que se fez representar o Gerente da Compesa Sr.Marcone.
que foi convocado a comparecer nesta Casa, pelo oficio de n°. 011/05, em seguida o Sr.
Alísson explicou todos os motivos que levaram o sistema de fornecimento de água nesta
cidade, a precariedade ou racionamento excessivo em Brejão. Logo após colocou-se a
disposição para perguntas, neste momento, o Ver. Erivan Lopes Peixoto, perguntou se há
possibilidade de suspensão das faturas de água no período da escassez. Respondeu o indagado,
que mesmo sendo fornecido água I (um) dia por mês será divida a taxa de manutenção, a Ver"
Juliana Barbosa Calado perguntou qual possibilidade de colapso total de água na cidade,
respondeu o Sr.Alisson. que apesar da precariedade há esforço da Empresa no sentido de que
isso não aconteça, agradeceu a todos pela a oportunidade de ter feito a representação de sua
Empresa junto aos Vereadores. Neste momento o Presidente passou para ORDEM DO DIA.
Quando foram votados as seguintes matérias: Projeto de Resolução de N°. 01/05 e a indicação
de N°.011/05. Que aprovaram a prestação de contas do Exercício Financeiro do ano de
2001, do Municípío de Brejão e a construção de 1 (um) parque recreativo na Escola
Intermediaria João Cabral da Silva Filbo. Aprovação de forma de di per si. Em seguida o
Presidente passou para EXPLICAÇÕES PESSOAIS. Não havendo quem utilizar-se a
palavra o Presidente agradeceu a todos e os convocou para a próxima reunião do dia 08 de
abril próximo. Mandou que fosse lavrada a ATA que depois de lida e achada de conformidade
fosse pela Comissão Executiva assinada. Eu I° Secretario da Mesa Diretora, Erivan l.-opes
Peixoto, que a fiz, digitei e assino.
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EM TAMPO: A VeI" Juliana Cavalcante Barbosa Calado, absteve-se de votar no projeto de
Resolução de N°. OI/OS. O vereador. Lindoberto Nascimento de Lima fez indicação oral no
sentido de que a erosão está destruindo uma residência localizada na vila Mandacaru, nesta
cidade, para que seja tomadas as devidas providencias .
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PEIXOTO
retario
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