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Apesar da pandemia do novo Coronavírus
(Covid-19), que impossibilitou a realização de
vários projetos da Casa Legislativa, os vereadores
na gestão 2020 realizaram várias ações em prol
dos munícipes machadenses.
1,7

Milhões de reais
aprox. devolvidos ao
Poder Executivo até o
final de 2020

46

Leis Ordinárias
aprovadas pelo
Poder Legislativo,
além de outras 4 leis
complementares

5

Decretos Legislativos
aplicados

9443

Atendimentos realizados
pelo CEAC

Entre estes, 4657
atendimentos são referentes
ao auxílio emergencial

COM A PALAVRA,
O PRESIDENTE:
O ano de 2020 foi um ano de muitas
dificuldades e enfrentamentos. Começamos
o ano com enchentes que assolaram a parte
baixa de nosso município. Em março, iniciouse a pandemia do novo Coronavírus (Covid-19)
e com isso surgiu mais uma preocupação: a
saúde do povo machadense. Nesta gestão,
prezamos pela responsabilidade para melhor
servir a nossa população, ações foram
realizadas para combater as adversidades
e apoiar a economia nesse momento
conturbado.
A Casa Legislativa foi transparente
e cobrou o mesmo do Poder Executivo:
fiscalizamos e tomamos as medidas
necessárias para que a gestão fosse a mais
assertiva para nossos munícipes. Podem ter
a certeza que sempre estarei à disposição do
povo de Machado.
Agradeço a confiança em nós depositada e
desejo sucesso a 36ª legislatura!

Ilton Lino Filho (Alexandre Piquira)
Presidente da Câmara Municipal
de Machado
1º Vice-Presidente: José Pereira
Lima Filho (Alemão)
2º Vice-Presidente: Alvina Ferreira
1º Secretário: Matheus Martins
Domingues
(Matheus Jovem de Deus)
2º Secretário: José Seraﬁni
Assessoria de
Comunicação e Imprensa
Luis Gustavo Alves Campos
Diagramação e Imagens
Dionatan Santos Coelho
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PARCEIRIA COM O
SISTEMA PRISIONAL
Qualiﬁcação para egressos

A Casa Legislativa
estabeleceu uma parceria
com o sistema prisional e
gerará oportunidades aos
egressos
desse
sistema
para se qualificarem, por
meio de cursos de pintura e
barbearia, oferecidos pelo
SENAC, com o objetivo de
diminuir a reincidência em
crimes. A parceria está
confirmada
e
continuará
assim que a pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19)

SEGURANÇA PÚBLICA
O Comando da Polícia Militar esteve
reunido com representantes da
Casa Legislativa para avaliar e fazer
uma parceria voltada a melhorias
para a segurança pública na cidade,
em 2020, por meio do aumento de
efetivo policial.
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CURSOS DE
CAPACITAÇÃO:
A Câmara Municipal de
Machado firmou uma parceria
com o SENAC para ofertar à
população,
gratuitamente,
cursos de capacitação que
seriam realizados no CEAC.
Os cursos serão executados,
e a parceria aguarda a
contenção da pandemia do
novo Coronavírus (Covid-19).

4 | Informativo do Poder Legislativo - 21/12/2020

PROCESSOS LICITATÓRIOS
O Legislativo ao alcanse de todos
Sempre prezando por uma
gestão transparente, neste
ano, a Câmara Municipal de
Machado passou a transmitir
seus processos licitatórios
presenciais ao vivo, por meio
de sua página no Facebook.

DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS

1,7 milhões
Neste
ano
de
2020,
aproximadamente 1,7 milhões
de reais foram devolvidos
aos cofres públicos de nosso
município. Essa devolução foi
de grande importância para o
combate à pandemia do novo
Coronavírus (Covid-19), além
de possibilitar a compra de
câmeras de segurança que
deverão ser instaladas por toda
a cidade a partir do próximo ano.

Enchentes
No começo deste ano, devido
às fortes chuvas em nosso
município,
alguns
pontos
da cidade ficaram alagados,
gerando prejuízos a diversos
munícipes.
Diversas ações foram realizadas
pela Câmara Municipal de
Machado, algumas destas foi
criação dos Projetos de Leis que
permitiu ao Executivo isentar
os afetados pela enchente do
pagamento de IPTU e Taxa de
Água e Esgoto e também um
Projeto de Lei que criou um
benefício de ajuda de custo para
amparo destes munícipes.

5 |

Informativo do Poder Legislativo - 21/12/2020

CORONAVÍRUS

Vereadores participaram de reuniões junto ao Comitê de Covid-19 Municipal
Desde o mês de março, quando se iniciou a pandemia
do novo Coronavírus (Covid-19), a Câmara Municipal de
Machado vêm realizando ações para o combate dessa
enfermidade.
A devolução de dinheiro aos cofres públicos permitiu a compra
de respiradores e todos os Vereadores se empenharam em
captar emendas parlamentares, que trouxeram grande
benefício para a Secretaria Municipal de Saúde e para a
Santa Casa de Machado, além de participarem de decisões
junto ao Comitê do Covid-19.

Durante a pandemia, medidas de segurança foram
adotadas nas reuniões da Câmara Municipal
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CASSAÇÃO DO PREFEITO

Vereadores membros da Comissão Processante
Denúncias realizadas em maio deste ano, pontuando infrações
político-administrativas em face do então Chefe do Executivo, Julbert
Ferre de Morais, culminou em sua cassação com uma votação de dez votos
favoráveis a três, para as três infrações das quais foi acusado. A Comissão
Processante contou com a participação dos Vereadores Luiz Gonzaga Xavier
(Luizinho da Emater), posteriormente substituído por Messias Ferreira
Martins (Melão), como Presidente, tendo Ilton Lino Filho (Piquira) como
relator e Matheus Martins Domingues (Matheus Jovem de Deus) como
membro.

Prefeito Julbert Ferre durante
audiência na Câmara Municipal

Vereador Prof. Clayton Nery foi o denunciante do processo
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Além
do dever de fiscalizar,o Vereador
também deve criar leis para atender as
necessidades da população. Confira algumas leis
Lei Ordinária 3114/2020

Lei Ordinária 3115/2020

Autoriza o Poder Executivo
a conceder isenção total
da tarifa de água e esgoto
às famílias vítimas de
enchentes no Município de
Machado durante período
determinado e dá outras
providências.

Autoriza o Poder Executivo
a
conceder
isenção
do
Imposto
Predial
e
Territorial Urbano (IPTU)
às famílias vítimas de
enchentes no Município de
Machado durante período
determinado.

Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade do envio
à
Câmara
Municipal
de
Machado, de cópia integral
de
todos
os
processos
licitatórios
e
compras
realizadas
pelo
Poder
Executivo Municipais para
o combate dos efeitos da
COVID-19.

Lei Ordinária 3151/2020

Lei Ordinária 3172/2020

Lei Ordinária 3183/2020.

Dispõe
sobre
a
vedação
à
nomeação
de
candidato
aprovado
via
processo
seletivo, que seja cônjuge,
companheiro,
parente
em
linha reta ou colateral, por
consanguinidade ou afinidade,
até o terceiro grau, de
secretários,
procuradores,
controladores e assessores

Institui
a
Declaração
Municipal
de
Direitos
de
Liberdade
Econômica
Machadense,
estabelece
normas para atos de liberação
de
atividade
econômica
e a análise de impacto
regulatório
e
dá
outras
providências

Autoriza
abertura
de
Crédito
Especial
objetivando a aquisição de
máquina para beneficiamento
e classificação de tomate,
e dá outras providências.

Lei Ordinária 3192/2020

Lei Ordinária 3195/2020

Dispõe
sobre
a
obrigatoriedade
da
divulgação
eletrônica
das cartas de intenção
protocoladas
junto
ao
município deMachado dos
beneficiários das doações
de lotes empresariais.

Autoriza o Poder Executivo
a
criar
o
programa
permanente de vacinação em
modalidade “drive-thru” e
dá outras providências.

Lei Ordinária 3150/2020

Lei Complementar
191/2020
Dispõe sobre a nomeação de
diretores e conselheiros,
bem como a modificação e
criação de Estatutos e
Regimentos Internos das
entidades
pertencentes
a Administração Pública
Indireta do município de
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Conheça algumas ações
da Câmara Municipal

CONTRIBUIR COM A SOCIEDADE É PRIORIDADE DA CASA LEGISLATIVA.
PARA TANTO, A CÂMARA DESENVOLVEU PROJETOS AO LONGO DESSES
QUATRO ANOS DE LEGISLATURA.

Projeto Esporte Cidadão

01

Com cerca de 400 crianças e jovens beneficiados, o “Projeto
Esporte Cidadão” atendeu os bairros Santa Luíza, Santo Antônio
I e II, Santa Helena, Douradinho, Centenário, Jardim Chamonix.
Proporcionado pela parceria da Câmara Municipal com a
AMACA (Associação Mariana de Apoio a Criança e Adolescente),
Rotary Club e a Prefeitura de Machado o projeto contou com
modalidades como futebol, muay thai, jiu jitsu e karatê.

Geloteca

02

Com o intuito de difundir a leitura e promover a interação, foram
instaladas três “Gelotecas”, localizadas na Praça Antônio Carlos,
Rodoviária de Machado e no Centro de Educação Infantil Madre
Carmen Salles (Santo Antônio II). Os livros são disponibilizados
e as pessoas podem retirar os exemplares, assim como
disponibilizar outras obras para a comunidade.

Parlamento Jovem

03

Ao debater sobre política, os estudantes do Ensino Médio são
estimulados a transformar a sociedade, reforçando esse objetivo

do Parlamento Jovem. O último tema trabalhado nas oficinas e
nos encontros foi a “Violência contra a mulher”.

Projeto Pé no Bairro

04

CEAC

05

Um contato mais próximo dos vereadores com a população
é possibilitado por meio do “Projeto Pé no Bairro”. A Vila
Centenária, o distrito de Douradinho e o bairro Santo Antônio
II receberam os representantes do Legislativo para abordarem
as dificuldades de cada localidade e estes puderam participar
de momentos de lazer com brinquedos infláveis, sorteios de
brindes, campeonatos, dentre outras atividades.

Reorganizado em 2018, o Centro de Atendimento ao Cidadão
(CEAC) disponibilizou, nestes últimos três anos, mais de 25
cursos em diversas áreas, capacitando mais de 350 pessoas.
Além dos cursos, o CEAC também presta serviços de impressão,
digitação, emissão de taxas, atendimento de apoio ao auxílio
emergencial, entre outros. No total, foram realizados mais de
9.000 atendimentos ao longo destes três anos.
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Agradecemos aos Vereadores da 35ª Legislatura da Câmara
Municipal de Machado pelos serviços prestados à população
machadense e desejamos êxito aos próximos representantes da
Casa Legislativa

35ª Legislatura

Adriano Viana (Peixinho do

Ilton Lino Filho (Alexandre

Maycon Willian da Silva

Aline Frois

Alvina Ferreira

José Pereira Lima Filho

Messias Ferreira Martins

José Serafini

Renata Teixeira Dias

Clayton Magalhães Nery

Erivelton Angelo

Luiz Gonzaga Xavier (Luizinho da Matheus Martins Domingues (Jovem de Deus)

Dr.Evâneo Franco Caixeta
(In memorian)

36ª Legislatura

Antonio Ribeiro

Cleuber da Oficina

Erivelton Angelo

José Miguel

Juliano Campos

Laudiceia Ribeiro

Prof. Clayton Nery

Prof. Dirce

Prof. André Hadaka Ki

Prof. David Bornelli

Reinaldo Conti Canela

Robson Amano

Roger Botelho Rojão
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