
Ata  da  2a  Sessao  Ordinaria  do   1°  Periodo   Legislativo  da   12a   Legislatura  da
Camara Municipal de Machados,  realizada no dia 05 de mango 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 Aratljo Junior, Antonio Jos6 da  Silva,  Jose  Rog6rio
Silva,   Jose  Arruda   Lira   Neto,   Jos6   Francisco   Cavalcante   Marinho,   Valdiene
Vicente do  Nascimento e  Luciano Jose da  Silva.  Havendo  ntlmero  regimental  de
Vereadores o Presidente declarou aberta a 2a sessao ordinaria.  Prosseguindo foi
feito a chamada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de presenga.
Ocupam  as  cadeiras  de  1°  e  2°  Secretarios  os  vereadores:   lvan  Barbosa
Gomes e Antonio Machado de Aratljo Jtlnior. Antes de iniciar os trabalhos o
Presidente solicitou urn minuto de silencio pelo falecimento do Ex. Vereador
Prisciliano da Mota Silveira, ocorrido no dia  12 de fevereiro do corrente ano.
Em  seguida  o  Presidente solicitou  que a funcionaria  Janeide fizesse  a  leitura  da
ata  da  sessao  anterior.  Nao  havendo  nenhuma  retificagao  a  ata  foi  posta  em
votagao  recebendo a  unanimidade de votos.  Continuando o  Presidente  levou  ao
conhecimento  do   Plenario  o   Relat6rio  da   Prestagao  de  Contas  do   Exercicio
Financeiro 2008,  tendo como  Ordenador de  Despesas o Senhor Manuel  Placido
da Silva  Filho e o Relat6rio do Exercicio 2002 do Ordenador de Despesa Senhor
Manoel   Cust6dio  de   Oliveira.      Encaminhou   os   Processos  de   Prestag6es  de
Contas  a  Comissao  de  Finangas  e  Orgamento e  solicitou  do  Funcionario  Eraldo
que  fizesse  a  distribuigao  das  c6pias  dos  referidos  Relat6rios  aos -Vereadores.
Posteriormente,   registrou  a   Presenga   de   Familiares   do   Senhor   Prisciliano   e
solicitou   que   a   Funcionaria   Janeide   procedesse   a   leitura   do   hist6rico   do
Homenageado.  Prosseguindo Passou a palavra ao  1° Secretario e solicitou que o
mesmo  fizesse  a   leitura  do   Requerimento   n°.   001/2013.   Depois  da   leitura   o
Presidente  deixou  a  disposigao  do Autor da  materia  para fazer a  apresentagao.
Usou    da    palavra    o    Autor    Vereador    lvo    Cavalcanti    Guerra    Filho,    que
cumprimentando  os  presentes,  fez  referencia  ao  homenageado  sintetizando  sua
atuagao  como   membro  de   urn  grupo  que   muito   lutou   pela   Emancipagao  de
Machados,   seu   envolvimento  tamanho   no   enfrentamento   ao   coronelismo   da
6poca.  No momento,  pediu  permissao  para estender a  homenagem  a todos que
participaram daquele movimento, que a partir do qual hoje vivemos numa Cidade
Livre,  Independente e que a cada dia se desenvolve com  a fonga e coragens de
Homens  que  como  o  senhor  Priciliano,   luta  por  uma  sociedade  mais  justa  e
igualitaria.     Em    seguida    usou    da    Tribuna,     representando    a     Familia    do
Homenageado, a senhora Rosangela, agradeceu aos Vereadores e fez alusao as
virtudes de seu  Pai,  deixando  urn  incentivo de que os Vereadores sejam  de fato
representantes   do   Povo   e   busquem   a   cada   dia   honrar   o   voto   recebido,
contribuindo  principalmente  no  desenvolvimento  humano.   0  Vereador  Antonio
Jos6,  tamb6m  fez  pronunciamento,  enfatizando,  a  agao  do  Homenageado  no
processo de emancipagao de Machados, disse ainda que se sentia orgulhoso em
ter  como  conterraneos  os  membros  dessa  familia.  Levado  a  votagao  o  referido
Requerimento  recebeu  o apoio  unanime do  Plenario.  Na sequencia  o  Presidente
repassou a palavra ao Presidente Titular que suspendeu a sessao por 05 ( cinco )
minutos,  para cumprimentar a. Familia  do  Homenageado.Reaberta  a  sessao deu
continuidade aos trabalhos, apresentando a Mesa o Requerimento  002/2013,  de
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autoria  do Vereador Antonio  Jos6  da  Silva,  solicitando do  1°  Secretario  a  leitura
do  mesmo.  Em  seguida  o Autor da  mat6ria fez a  apresentagao  da  mesma,  que
levada  a  votagao,  em  tempo,  o  Vereador  Luciano  Jose  fez justificativa  do  seu
voto; salientando que para o objeto do requerimento se tornar eficiente e eficaz se
faz necessario a contratagao de urn T6cnico em Radiologia o que produzira mais
despesa  na  Administragao.   Feito  isto  a  materia  recebeu  o  apoio  unanime  do
Plenario.  E  nao  havendo  mais  nenhuma  materia  a  tratar,  o  Presidente  declarou
encerrada  a  sessao,  convidando  os  vereadores  para  a  pr6xima  no  dia  19  de
mar9o  de  2013.  Esta  sessao  encontra-se  em  gravagao  no  programa  especifico
nos arquivos  informatizados da  Casa.  E  para tudo constar eu,  Janeide  Maria da
Conceigao,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  1°  Secrefario,
lavrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai  assinada  pelo

:rae;£::tsegs££T¥+¥£2:r]e&##:tr:a::n,aj¥,d{;;,a;in:;#~n,a:a*%,

2


