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Ata  da  8a  Sessao  Ordinaria  do  2°  Periodo  Legislativo  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia  12  de  novembro  de  2013,  as  20:00  h.  (vinte)
horas no Plenario da Camara Municipal de Machados, "Casa Flavio Pessoa Guerra" sito a
Rua Sao Sebastiao n°.  317, nesta cidade de Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-se
em Sessao Ordinaria sob a Presidencia do Vereador Ivo Cavalcanti Guerra Filho, presentes
os Vereadores: Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo Jtinior, Antonio Jose da
Silva,  Jos6  Rogerio  Silva,  Jos6  Arruda  Lira Neto,  Silvio  Borba  Guerra  Filho,  Valdiene
Vicente   do   Nascimento   e   Luciano   Jos6   da   Silva.   Havendo   ntimero   regimental   de
V6readores o Presidente declarou aberta a 8a sessao ordinaria. Ocupam as cadeiras de  1° e
2° S6cretarios, os Vereadores Ivan Barbosa Gomes e Antonio Machado de Aradjo Jtinior.
Prosseguindo  foi  feito  a  chamada  dos  Vereadores  que  em  seguida assinaram  o  livro  de
presenca.  A  funcionaria  Joseleide  fez  a  leitura  da  Ata  da  sessao  anterior.  Nao  havendo
nenhuma retificagao, a Ata foi posta em votagao que recebeu o apoio unanime do Plenario.
Continuando os trabalhos o Presidente solicitou do primeiro Secretario a leitura do Projeto
de   Decreto   Legislativo   n°.   001/2013,   referente   a  Prestagao   de   Contas   da  Prefeitura
Municipal  de  Machados,  Exercicio  2008,  do  Ordenador  de  Despesa  Manuel  Placido  da
Silva  Filho  -Processo  TC  N°.1104085-3  (Recurso  Ordinario)  -Oriundo  do  Processo
Originario  TC N°.  0960071-1.  E do Projeto  de Decreto  Legislativo  002/2013, referente a
Prestagao de Contas da Prefeitura Municipal de Machados, Exercicio 2009, do Ordenador
de   Despesa  Manuel   Placido   da   Silva  Filho   -   Processo   TC  N°.   1204666-8   (Recurso
Ordinario) -Oriundo do Processo Originario TC N°.1060072-3 e em seguida os Pareceres
das  Comiss6es  de  Finangas  e  Orgamento  e  Legislagao  Justiga  e  Redagao  Final.   Em
discussao usou da palavra o Vereador Silvio Borba que iniciou fazendo urn -apelo a Mesa
Diretora  na  Pessoa  do   Pregidente,  por  ser  membro   de   Comissao   e   nao  ter  tomado
conhecimento da reuniao  onde seria relatado e dado parecer aos Projetos hora discutidos
referentes ao julgamento das Contas dos anos 2008 e 2009 do Poder Executivo. 0 que foi
levado  ao  Plenario  a decisao,  que votou contra ao pedido  do Vereador.  Continuando,  de
posse da palavra o Vereador Silvio Borba fez explanagao de alguns pontos relatados pelo
TC-PE, onde recomendava a Rejeigao das Contas, pediu que o Presidente esclarecesse de
que  forma  seria  realizada  a  votacao  da  mat6ria,  terminou  solicitando  c6pia  da  gravagao
dessa sessao.  0  Vereador Jos6 Arruda,  iniciou dizendo  se  sentir triste por fazer parte das
Comiss6es e nao ter sido informado;  finalizou pedindo aos colegas que votasse de acordo
com o  Tribunal  de  Contas.  0  Presidente numa questao  de  ordem informou ao Vereador
que  o  antecedeu  que  o  mesmo  nao  foi  informado  por  nao  fazer  parte  das  Comiss6es
evolvidas.  A  Vereadora  Valdiene  tamb6m  usou  da  palavra  dizendo  que  alguns  pontos
julgados    irregulares    pelo    Tribunal,    foi    simplesmente   urn   desencontro    a   Lei    de
Responsabilidade   Fiscal   o   que   nao   significa   roubo.   Pois   todos   os   recursos   foram
destinados  aos  Pobres.   Seguindo,   o  Vereador  Antonio  Jose,   que  nao   era  preciso   se
polemizar essa votagao, pois 6 urn processo normal e que todos sabem do trabalho do ex
Prefeito  e  que  os  Vereadores  tern  responsabilidades  e  iriam  aprovar  as  contas.  Com  a
palavra  o  Vereador  Luciano  se  referindo  ao  pronunciamento  do  Vereador  Silvio  Borba
disse ser Vereador a partir de janeiro de 2013, fez leitura de alguns textos do relat6rio do
Tribunal,  defendendo  a aprovacao  das  contas pela Camara,  demonstrando  que  os pontos
apontados  pelo  Tribunal  sao  considerados  erro  administrativo  e  nao  fraude.  Terminou
dizendo  que  nao  vota  por  emogao  e  sim  pela razao.  0  Presidente  fez  esclarecimento  de
que forma seria conduzida a votagao. Iniciou a votagao obedecendo a ordem de chamadas
nominal  dos Vereadores.   Finalizada a votagao,  foi publicado pelo Presidente o resultado
de seis (6) votos pela aprovagao 6 tres (3) em branco, as Contas referentes ao Exercicio ///



Financeiro  de  2008.  Continuando,  o  primeiro  Secretdrio  iniciou  a  leitura  do  Projeto  de
Decreto  Legislativo  002/2013,  referente  as  Contas  do  Exercicio  Financeiro  de  2009,
por6m, o Presidente atendendo ao pedido da Vereadora Valdiene, indagou ao Plendrio se
era necessario que fosse lido na integra o Projeto de Decreto, obtendo uma resposta pela
maioria que nao era necessario a leitura total, entao o primeiro Secretario complementou a
leitura com a conclusao do Projeto.  Posto em discussao, o Vereador Silvio Borba usou da
Tribuna,  iniciou relatando  seu sentimento  de indignacao, por sentir que  o  Regimento  da
Casa foi alterado, que essa votapao tinha o carater politico, emocional, tendo em vista que;
ate as vestes da Presidente da Comissao demonstrava isso, pois; essas contas continuavam
com'as mesmas irregularidades que a de 2008. Finalizou pedindo licenca ao Presidente e
se  retirou  da  sessao.  A  Vereadora  Valdiene,  em  resposta  ao  Vereador  que  o  antecedeu
disse que a cor de  sua roupa nao  significava nada, o que significava era o  cora9ao.  E que
os Vereadores tinham compromisso com o povo e que analisaram com o Jurfdico da Casa,
finalizou pedindo  o  voto pela aprovagao  das  contas do  exercicio  2009.  Com a palavra o
Vereador  Luciano,  informou  que  seu  voto  era  puramente  t6cnico,  e  citou  texto  onde
demonstrava diverg€ncia entre a Auditoria e relator do Tribunal de Contas com referencia
as contas em votagao e iria votar pela razao e nao por emogao.  0 Vereador Antonio Jos6,
disse que todos precisavam urn do outro, e que em breve as contas do atual tamb6m virao
a essa  Casa e  Ele  tamb6m vai  precisar  do  voto  dos  Vereadores,  finalizou agradecendo  a
presenga de todos. Em seguida o Projeto foi posto em votagao pelo Presidente que tamb6m
fez registrar a ausencia do Vereador Silvio Borba Guerra Filho, finalizada a votagao, com
a palavra o presidente, publicou o resultado da apuragao, sendo de seis (6) votos a favor e
dois  (2)  votos  em  branco,  aprovando  as  contas  do  Exercicio  Financeiro  de  2009.  Em
seguida  o  Presidente  declar,ou  encerrada  a  sessao,  convidando  os  Vereadores  para  a
pr6xima  no  dia   19   de  novembro  de  2013.   Esta  sessao  encontra-se  em  gravagao  no
programa  especifico   nos   arquivos   informatizados   da   Casa.   E   para  tudo   constar  eu,
Joseleide  Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  1°
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 de Machados
em  12 de novembro de 2013.
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