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Ata   da  3§  Sessao  Ordinaria  da   3a  Sessao   Legislativa  da   12§   Legislatura  da  Camara   Municipal  de

Machados,  realizada  no  dia  24  de  marco  de  2015,  as  20:00  h.  (vinte)  horas  no  Plenario  da  Camara

Municipal  de  Machados,  ``Casa  Flavio  Pessoa  Guerra"  sito a  Rua S5o Sebastiao  n9.  317,  nesta  cidade

dos   Machados,   Estado   de   Pernambuco.   Reuniu-se   em   Sessao   Ordinaria   sob   a   Presidencia   do

Vereador   lvan   Barbosa   Gomes   presentes  os  Senhores  Vereadores:   lvo   Cavalcanti   Guerra   Filho,

Valdiene  Vicente  do  Nascimento,  Antonio  Jose  da  Silva,  Jos6  Rog6rio  Silva,  Jose  Arruda  Lira  Neto,

Silvio   Borba   Guerra   Filho,  Antonio   Machado  de  Aratljo  Jdnior  e   Luciano  Jose   da   Silva.   Havendo

ntlmero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 3a Sess5o 0rdinaria.  Prosseguindo

foi  feito  a  chamada  dos  Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presen¢a.  Ocupam  as

cadeiras  de  19  e  29  Secretarios  os  Vereadores:  lvo  Cavalcanti  Guerra  Filho  e  Valdiene  Vicente  do

Nascimento.  Prosseguindo solicitou da Secretaria Joseleide a  leitura da Ata da Sessao Anterior.  E.n5o.

havendo nenhuma observacao a Ata foi posta em vota¢ao e obteve a aprovacao por unanimidade de

votos.  Iniciando  os  trabalhos,  o  Presidente  anunciou  aos  presentes,  que  por  solicitacao  de  alguns

Vereadores,  convocou  a  Secretaria  da  Previdencia  Municipal  e  o  Procurador  Municipal  para  prestar

esclarecimentos  acerca  dos  Projetos  de  Leis  oriundos  do  Poder  Executivo  Municipal,  em  seguida

pediu  que  a  Secretaria  tomasse  assento  a  Mesa  e  fizesse  a  apresenta€5o  da  Mat6ria,  que  iniciou
fazendo referencia as publica¢6es em  Rede Social de perfis falsos, caluniando, denegrindo o Prefeito,

mentindo quanto aos valores existentes no Fundo Previdenciario Municipal, e concluiu dizendo que a

Previdencia   Municipal   tern   saldo   positivo.   Prosseguindo,   distribuiu   c6pia   de   documentos   que

comprovam a necessidade dos Projetos em discuss5o. E seguiu fazendo explana¢ao ponto a ponto de

cada  documento entregue a  cada Vereador, falou  ainda  sobre a  irresponsabilidade do ex-gestor em

nao  cumprir  a  Lei  que  Ele  pr6prio  criou  no  ano  2010.  Ap6s  as  explanac5es  tecnica`mente  expostas

ficou  a  disposi€5o  para  maiores esclarecimentos aos Vereadores,  finalizou  entregando  urn Oficio  ao

Presidente  da  Casa  que  diz  respeito  a  uma  Audiencia  Ptlblica  que  sera  realizada  no  dia  16  de  abril.

Facultada a  palavra  pelo  Presidente, fez uso da Tribuna o Vereador Luciano Jose,  iniciou dize.ndo-qde

gostava  de  ser justo em  suas ac6es, fez  referencia  quanto a  rna elabora¢ao dos  Projetos enviados a
esta   Casa,   disse   ainda   que   solicitou   atrav6s  de  Oficio  algumas   informac5es  sobre  os   referidos

Projetos, afim de auxiliar no entendimento dos mesmos. Continuou discordando do saldo anunciado

pela  Secretaria,  pediu  explicacao  sobre  contratacao  de  urn  Vefculo  e  de  uma  Empresa  para  realizar
Prestacao de  Contas da  Referida  Secretaria.  Com  a  Palavra  a  Secretaria  da  Previdencia  Municipal  de

forma  sucinta  mais  uma  vez  explicou  tecnicamente  a  Materia  em  discussao.  0  Vereador  Luciano

Jose,  voltou  a  se  pronunciar dizendo  que  iria  receber  os  documentos  solicitados,  pois  buscaria  os

recursos    Legais.    Depois   de   facultada    a    palavra,    o    Procurador    Municipal   fez    referencia    ao

pronunciamento do Vereador Luciano, quanto a rna elaboracao dos Projetos, dizendo que a  redacao
do  Projeto 6  pre-concedida  no site do  Minist6rio da  Previdencia Social  no sistema  CADPREV Sistema

de  lnformacao de  Regime  Pdblicos de  Previdencia Social, e que o Governo  Municipal apenas junta as

informa¢6es  que  sao  consolidadas  pelo  CADPREV  -  Ministerio  da  Previdencia  e  que  toda  an5lise

t6cnica ja  havia  sido feita  pelo  Ministerio,  portanto,  nao  aceitava  a  critica  do Vereador e  pediu  que

enviasse  Email  para  a  Governan¢a,  para  o  Portal  de  Transparencia  do  Governo  Federal.  Finali.±6u

informando  que  estaria  a  disposicao  dos  Senhores  Vereadores  para  maiores  esclarecimentos.  0

Vereador Luciano Jose voltou a se pronunciar enfatizando a n5o entrega dos documentos solicitados,

atribuindo  urn prazo de mais 20 dias para o envio dos mesmos por parte do Poder Executivo. Com a

palavra  o  Procurador  Municipal,  informou  ao  Vereador  que  o  antecedeu  que  nao  existe  nenhum
interesse  em  nao  fornecer  informacao  sobre  o  Regime  de  Previdencia,  pois o  nosso  Regime  talvez

seja  o  mais  capitalizado  da  Regiao  e  tern  uma  6tima  satlde  financeira,  a  preocupacao  do  Governo

Municipal   6   regularizar  a  CRP  -Certificado  de   Regularidade   Previdenciaria,   pois  o   Municipio  s6
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recebera  dinheiro  de  Transferencia  Voluntaria  do  Governo  Federal  se  a  CRP  estiver  regularizada,  e

tudo  isso  s6  esta  acontecendo  porque  no  Minist6rio  havia  uma  Lei  Atuarial  de  2010  que  nao  foi

cumprida,  nao 6  urn  problema causado  pe!a Administrac5o atual.  0 Vereador Silvio  Borba  no  uso da

palavra fez referencia a forma como est5 sendo repassada ao Pdblico 6 que o atual Prefeito nao esta
repassando  os valores  recolhidos  dos funcion5rios,  e  isso  nao  e verdade.  Apoiado  pelo  Procurador

que  mais uma vez enfatizou que a causa  n5o foi do  Prefeito atual e sim do  Ex-Prefeito que  instituiu a
Lei e  n5o cumpriu. 0 Vereador Luciano mais uma vez solicitou o extrato bancario atualizado do  RPPS

do  Municfpio,  obtendo  a  resposta  do  Procurador  que  n5o  tern  nenhum  problema  em  atender  o

pedido e convidou-o para a Audiencia  Ptlblica  no dia  16 de abril. Com a  oalavra a Vereadora Valdiene
Vicente que ap6s cumprimentar os presentes, disse de sua posicao enquanto Vereadora tern o clever

de  pedir  esclarecimentos  acerca  da  Materia  em  discuss5o,  fazendo  indagac6es  sobre  como  esta

sendo  administrada  a  Previdencia,  e  se  6  possivel  que  sem  os  repasses  se  possa  adquirir  Certidao

Negativa,  a  Secretaria   respondeu  que   nao,  se   isso  acontecer  6   porque   h5   urn  desencontro  de

informacao.  No  momento  a  Vereadora  mostrou  uma  Certidao  adquirida  atrav€s  da  INTERNET,  o

Procurador  mais  uma  vez  informou  que  a  descoberta  foi  feita   pelo  Minist6rio,   n5o  pe!a  equipe

t6cnica  da  Prefeitura.  Com  a  palavra  o  Vereador Antonio  Jos6,  cumprimentando  os  presente,  deu

boas  vindas  aos  convidados,  seguindo  o  pronunciamento,  fez  explanacao  de  valores  deixados  pela

Administra¢ao  anterior,  mostrando-se  ainda  em  dtividas  quanto  os valores apresentados cio  d6bito.

0  Vereador  Antonio  Machado  buscou  maiores  informa€ao  quanto  ao  tempo  de  parcelamento,  e

obteve  informac5es  dos convocados.  0  Presidente  agradeceu  a  presen¢a  dos Convidados,  dizendo

que sua  posi¢ao quanto ao Projeto 6 de entendimento  particular, votara de acordo suas convicg5es,
0   Vereador  Antonio   Jos6   pediu   que   o   Presic!ente   so!icitasse   do   Prefeito   o   envio   cie   extratc.s

peri6dicos  dos  valores  da   Previdencia   Municipal,  o  Vereador  Luciano  agradeceu  a   presen€a  dos
convidados  e  mais  uma  vez  pediu  que  o  enviassem  os  documentos  solicitados.  0  Vereador  SiMo

Borba tambem  usou  da Tribuna, declarando que ja  havia votado em  urn  Projeto  de  mesmo teor na

administra€5o  passada,  pois,  nao  iria  impedir ou  prejudicar o futuro  do  Municlpio,  e  que  o  que  n5o

admitia  era  o  desvio  de  Recursos  Ptlblicos.  Com  a  palavra  o  Presidente  informou  que  o  Projeto  s6

seria  votado  na  pr6xima  Sessao.  E  nada  mais  havendo  a  tratar o  Presidente  declarou  encerrada  a

Sess5o  e  convidando  os  Senhores Vereac!ores  para  a  pr6xima  a  ser  reaiizada  no  dia  07  de  abril  cio

corrente    ano.    Esta    Sessao   encontra-se   em   grava€ao    no    programa    espec!'fico    nos   arquivos

informatizados da Casa.  E para tudo constar eu, Joseleide Salustiano de Andrade, tendo secretariado

os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  19  Secretario,  lavrei  a  presente  ata  que  depois  cie  iida  e  achada

conforme,  vai  assinada   pelo   Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.   P!enario  da   Camara
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