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Ata da  la Sessao Ordinaria do 2° Periodo Legislativo da  12a Legislatura da Camara
Municipal  de Machados, realizada no  dia 06  de agosto  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 Pernambuco.
Reuniu-se   em   Sessao  Ordinaria  sob  a  Presidencia  do  Vereador  lvo  Cavalcanti
Guerra Filho, presentes os Vereadores:  lvan Barbosa Gomes, Antonio Machado de
Arahjo  Jtinior,  Antonio  Jose  da  Silva,  Jos6  Rog5rio  Silva,  Jose  Arruda Lira Neto,
Silvio  Borba  Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jose  da
Silva. Havendo ntimero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a  la
sessao  ordinaria.  Ocupam  as  cadeiras  de  1°  e  2°  Secretarios,  os  Vereadores  Ivan
Barbosa  Gomes  e  Antonio  Machado  de  Aratijo  Jtinior  respectivamente.  Antes  de
iniciar os trabalhos  o Presidente desejou urn born retorno ao 2° Periodo Legislativo
aos Vereadores e Funcionarios.  Seguido pelo Vereador Silvio Borba, que expressou
sua  alegria  em  voltar  a  exercer  seu  mandato  eletivo,  ap6s  ter  se  afastado  para
exercer cargo na administragao municipal.  Mais uma vez reafirmou o compromisso
em   legislar   de   forma  responsavel   como   sempre   foi.   Prosseguindo   foi   feito   a
chamada   dos   Vereadores   que   em   seguida   assinaram   o   livro   de   presenga.   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.
Mediante   solicitagao   do   Presidente   foi   publicado   o   Calendario  `das    Sess6es
Ordinarias  do  2°  periodo..Legislativo  e  em  seguida  a  distribuigao  de  c6pias  aos
Vereadores.  Prosseguindo o Presidente, pediu ao  1° Secretario que fizesse a leitura
das    Portarias    n°.    029    e    030/2013    da    Presidencia    da    Camara    Municipal.

posteriormente   a   leitura   da   mensagem   n°.   004/2013   e   do   Projeto   de   Lei   n°.
004/2013,  que  no  riiomento  encaminhou  as  Comiss6es  Pertinentes.  Na  sequencia
solicitou  do  1°.  Secretario  a  leitura  do  Oficio  n°.   189,'2013  e  do  Projeto  de  Lei  n°
006/2013   de  parte   do  Poder  Executivo,   substituido  pelo  Funcionario   Severino
Eraldo  a  leitura  foi  proferida,   e  na  sequencia  encaminhado  pelo  Presidente  as
Comiss6es Permanentes de Legislacao Justiga e Redagao Final e Educagao  Satide e
Assistencia  Social.  Prosseguindo  o Presidente  solicitou a leitura do  Oficio  192;'213
e do Projeto de I,ei n°.  007/2013  oriundo do Poder Executivo, que foi encaminhado
as Comiss6es Permanentes da Casa. Em seguida foi feito a leitura do Requerimento
n°.  013/2013,  que  foi  apresentado  de  forma  coerente  pelo  Vereador Antonio  Jose.
Seguido   do   Vereador   Silvio   Borba   que   teceu   comentario   com   referencia   a
ilegalidade   do   concurso  ptiblico   mencionado   no   Requerimento,   acenando   pela
rejeigao. Ainda dentro da discussao o Autor da materia contestou o pronunciamento
do Vereador que o antecedeu dizendo que o interessante 6 que apesar de haver urn
processo  em  andamento:  o  Tribunal  de  Contas  ainda  nao  fez  com  que  o  Prefeito
demitisse  os  c.oncursados.  1ndagado pelo  2f'  S€cretario  se  existia  aigum  documerii.o

que comprovasse a dentincia,  o Vereador Silvio Borba, respondeu que nao,  porem,
se necessario providenciaria. Posto em vota?ao a materia foi aprovada por 5  (cinco)
\-otos  a  favor  e  3  (tres) votos  contra.  Dartdo  prosseguimento,  o  1°  Secretar.io  fez  a
ieitara    do  Requerimento  n3.  014,'2013` autorizado  pelo  Presidente  o  Autor  da
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mat6ria fez a apresentagao da mesma e pediu o apoio dos nobres Pares. 0 Vereador
Silvio  Borba  elogiando   a  iniciativa  do  Autor,   informando   que  providencia  no
sentido do Requerimento ja foi tomada.  acenando pela aprova€ao da materia. Ap6s
posta  em  votagao,  a  mat6ria  foi  aprovada por  unanimidade  de  votos.  Em  seguida
declarou encerrada a sessao, convidando os Vereadores para a pr6xima no dia 20 de
agosto  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,  1avrei a

presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e os
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