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Ata   da   43   Sessao   Ordin5ria   da   3a   Sessao   Legislativa   da   123   Legislatura   da   Camara   Municipal   de

Machados,  realizadanodia07de   abril   de   2015,   as   20:00   h.   (vinte)   horas   no   Plenario   da   Camara

Municipai  de  Machados,  ``Casa  F15vio  Pessoa Guerra" sito a  Rua S5o Sebastiao n9. 317,  nesta cidade dos

Machaclos,  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 jos6  da  Silva,  Jos6  Rog6rio  Silva,  Jos6  Arruda  Lira  Neto,  Silvio  Borba  Guerra  Filho,

Antonio  Machado  de Aradjo Jtinior e  Luciano Jos6 da  Silva.  Havendo  ntimero  regimental  de Vereadores

o  Presidente  declarou  aberta  a  4a  Sess5o  0rdinaria.  Prosseguindo foi  feito  a  chamada  dos Vereadores

que   em   seguida   assinaram   o   livro   de   presenca.   Ocupam   as   cadeiras   de   19   e   29   Secret5rios   os
Vereadores:  lvo  Cavalcanti  Guerra  Filho  e  Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Prosseguindo  solicitou  da

Secretaria  Joseleide  a  leitura  da  Ata  da  Sessao  Anterior.  E  nao  havendo  nenhuma  observa€ao  a  Ata  foi

posts  em  vota¢ao  e  obteve  a  aprova€ao  por  unanimidade  de  votos.  Dando  continuidade  a  Sessao  o
Presidente so!icitou  a  leitura  do  Parecer ng. 001/2015 da  Comissao de  Legisla¢ao Justica  e Redac5o Final

referente ao Projeto de Lei  n9. 006/2014 e em seguida o Parecer n9. 001/2015 da Comiss5o de Finaneas

e Or€amento  referente ao  Projeto `de  Lei  ng.  006/2014.  Ap6s  a  leitura  a  Vereadora  Valdien6 V`i€ent6` -do . -

Nascimento   pediu   Vistas   a   Mat6ria   alegando   possiveis   irregularidades   no   processo   da   emiss5o   do

Perecer e falta de clareza ao  referic!o Projeto.  0 Presidente informou a Vereadora que nao aceitaria seu

pedido,  pois, o tramite da  Mat6ria ja estava sendo conclui'do com  base no Regimento  lnterno da  Casa  e

j5  n§o  era  tempestivo tal  pedido.  0 Vereador SiMo  Borba  fez  uso  da  palavra  chamando  a  atenGao  dos

presentes  que  a  Mat6ria  ora  em  discussao  foi  pelo  Presidente  liberado  c6pia  a todos  os Vereadores,  e

Gue  antes  nessa  Casa  a  mando  do  Ex  Prefeito  nao  se  obtinha  nenhuma  informacao  sobre  a  Gestao

MLinicipai,   mas,   que   nessas   duas   ultimas   legislaturas   isso   mudou,   finalizou   enfatizando   a   Lisura   e

Simpiicic!ade   do   Projeto.   Com   a   palavra   o   Vereador   Luciano  Jose  voltando-se   ao   Vereador  que   o

antecedeu,  dizendo  ter  Vereadores  que  nao  fazia  nada  pelo  Povo  nem  pela  Casa,  e  que  o  mesmo

sempre se  contradiz,  dizendo  que  nao gosta  de  desvio  de dinheiro,  no  entanto  n5o  pagou`o  139 sal5rio

em   sua   Gest5o  co.mc   Prefeito,  e  que  em   seu   discurso  alegou   que  s6  os  dois  dltimos  Presidentes

liberaram  c6pias de documentos,  votando-se a  Mesa  disse  esta  envergonhado pelo  Presidente,  pois  na

Gestao  passada  Fie  tambem  era  o  entao  Presidente  da  Casa,  e  perguntou  se  era  verdade  o  que  c.

Vereador S!`Mo  havia  dito,  e obteve a  resposta  do  Presidente que sim,  pois o  Ex Prefeito  pedia  para  nao

cintregar.  Cont!nuou  dizendo  que j5  havia  alertado  ao  Presidente  que  nao  admitia  manob.ras-e.  rTunca'`

c!isse  que  nao  aprovaria  o  Projeto,  mas,  desejava  que  seu  Ofi`cio  enviado  a  Prefeitura  fosse  atendido

para   me!hor   esclarecimento,   no   entanto,   conseqijencia   vir5   caso   este   Projeto   seja   aprovado.   G
Presider`te   esciareceu   que   caso   aigum   dos   vereadores   ache   o   Projeto   ilegal   procure   a   Justi€a.   0

\Jereador  Antonio  Jos€,  iniciou  seu  pronunciamento  dizendo  que  n5o  era  obrigado  a  votar  em  coisas

errac!as   e que a  Projetc  6 voltado aos  Funcionarios da  Prefeitura,  informou  que enviou  Requerimento a

Prefeitij'ra  pedindo  dGc!jmento  que  comprovasse  a  necessidade  do  referido  Projeto  e  ate  a  data  r:ao

havia recebido rienhuma resposta, mas, nao era obr:gado a votar como o Prefeito quer nao; pois nao era

Vereac!or  fantoche,   e  que   muitas  vezes  o   Prefeito   disse  que   n5o   precisava   de  Vereador,   finalizou

6nunciando   seu   vote   contrario   ao   Projeto.   0   Vereador  Antonio   Machado,   iniciou   informando   aos

presentes que desc!e o ano passado  nao fazia  mais parte do Grupo Cara  Nova,  como tamb6m  nao fazia

parte do Grupo  do  atual  Prefeito,  no entanto  essa  posi¢ao  n5o influenciaria  na  decisao  de seu voto.  Fez
algumas  Observas5es  quanto  ao  Or€amento  do  Gabinete  do  Prefeito  e  do  repasse  a  Camara  e  que

c±iante  das  ir,forma€6es dadas  pela  Secret5ria  da  Previdencia  Municipal,  na  Sessao  passada  ficou  clara  a

existencia  de  Debito tanto da Gestao  Passada  quanta da Atual. J5  em votac5o o Vereador  !vo Cavalcanti

j:jstificou  sew  vote dizendo que antes de tomar sua  decis5o  buscou  informac5es em d!versos 6rgaos,tais . _
conr:o:  Minist6rio  Ptib!ico,  U  V  P,  Tribuna:  de  Contas  dci  Estado  e  Outros,  finalizou  aprovando  a  Projeto

em  Pauta.  A  Vereaciora  Va!diene  `/icente  justificou  seu  vcto  contra  ao  Projeto,  pela  falta  de  clareza  e

transparencia  por  parte  c!o  Prefeito.  0  Vereador Antonio Jose tamb6m justificou  seu  voto  contr5rio  ac.

Projeto  dizendo  nao  ser  contra  aos  Funcion5rios,  rnas  sim,  pe!a  falta  de  transparencia  por  parte  dc

L`oder Executivo. 0 Vcreador Jos6 Rog§rio votou a favor do Projeto, seguicio pe!o `v`ereac!or Jose Arrucia.
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Continuando  o  Vereador  Si'lvio  Borba  votou  sim  ao  Projeto,  justificando  seu<voto  com  a  leitura  de  urn

texto  constante  no  material  deixado  aos  Vereadores  pelo  Procurador  do  Munici'pio,  onde  constavam

dados  de  valores  de  descontos  dos  funcionarios  e  Parte  Patronal  e  Repasse  ao  Fundo  Previdenci5rio

Municipal.   0   Vereador   Antonio   Machado   votou   sim   ao   Projeto,   o   Vereador   Luciano   Jos6   votou

contr5rio,  justificou  seu  voto  dizendo  que  o  d6bito  n5o  e  do  Prefeito  e  sim  da  Prefeitura.  Finalizado  a

vota¢5o 0  Presidente  publicou  que o  Projeto  de  Lei  n9.  006/2014 foi  aprovado  por  5  votos  a  favor e  3

votos contra.  Em  seguida,  foi  lido  o  Parecer  n9.  002/2015  da  Comissao  de  Legisla¢ao  Justi¢a  e  Reda¢ao

Final  e  o  Parecer n9.  002/2015  da  Comissao  de  Finan¢as e Orcamento  ambos  referentes  ao  Projeto  de

Lei n9. 007/2014.  Em vota¢5o o Projeto n9. 007/2014 recebeu  a aprova¢5o por 5 votos a favor e 4 votos

contra,   observando-se   o   voto   do   Presidente.   Justificou   o   voto,   a   Vereadora   Valdiene   Vicente,   os

Vereadores Antonio Jos6, Jos6 Arruda, SI'lvio  Borba  e  Luciano Jos6.  Continuando  a  o  Presidente solicitou

a  Leitura  do  Parecer  n9.  004/2015  da  Comiss5o  de  Legisla¢5o Justi¢a  e  Reda¢5o  Final  e  do  Parecer  n9.

001/2015  da  Comissao  de  Educacao  Sallde  e  Assistencia  Social,  ambos  referentes  ao  Projeto  de  Lei  ng.

001/2015.   Em  votacao   a   Mat6ria  foi   aprovada   por   unanimidade  de  votos.   Dando   continuidade,   o

Presidente consultou  o  Plen5rio quanto a  elabora¢ao dos Pareceres aos pr6ximos  Projetos serem feitos

em Sessao Conjunta com todas as Comiss6es Permanentes que sejam  pertinentes a  Mat6ria, obtendo o

resultado  de  7  votos  a  favor  e  1  contra.  Continuando foi  feito  a  leitura  o  Projeto  de  Decreto  Legislativo

oriundo   da    Mesa    Diretora    desta   Casa    n9.   001/2015,    em   votac5o   a    Mat6ria   foi    aprovada    por

unanimidade  de  votos.   Na  sequencia  foi  feito  a   leitura   do   Requerimento   n9.   002/2015,  o  qual  foi

apresentado pelo Autor Vereador Silvio  Borba que teceu  elogios ao homenageado. 0 Vereador Antonio

Jos6  elogiou  a  iniciativa  do  Autor  em  homenagear  a  Familia  do  Senhor  lnacio  em  denominar  uma  Rua

com  seu   nome.   Em  votac5o   a   Mat6ria   recebeu   a   unanimidade  dos  votos.   Desta   vez  em   pauta   o

Requerimento  n9.  003/2015  que  trata  de  asfalto  de  Rua  no  Bairro  Machadinho,  que  depois  de  lido  foi

apresentado  pela Autora, Vereadora  Valdiene Vicente.  0 Vereador Antonio Jos6  enalteceu  a  Mat6ria  e

acenou  voto  favoravel.  Tamb6m  fez  uso  da  palavra  o  Vereador  Silvio  Borba   Elogiando`  a  Autoria  do

Requerimento,  informando  a  conclusao  e o  andamento  de  algumas obras  que  estao  sendo  executadas

pelo  Governo  Municipal  atrav6s  FEM.  Em  votac5o  a  Mat6ria  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos.
Antes de encerrar a Sess5o o  Presidente lnformou ao  Plenario que na  pr6xima  n5o tratara  de nenhuma

outra  Mat6ria  a  nao  ser  a  entrega  do  Ti'tulo  Honorifico.  E  nada  mais  havendo  a  tratar  o  Presidente

declarou  encerrada  a  Sess5o  convidando  os Senhores Vereadores  para  a  pr6xima  a  ser  realizada  no  dia

22 de abril do corrente ano.  Esta Sessao encontra-se em grava¢ao em  programa  especifico nos arquivos

informatizados  da  Casa.  E  para  tudo  contar  Eu, Joseleide  Salustiano  de Andrade,  tendo  secretariado  os

trabalhos sob a supervis5o do 19 Secretario, lavrei a presente Ata que depois de lida e achada conforme,

vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.   Plenario  da  Camara   Municipal  d   e
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