
Ata  da  2a  Sessao  Ordinala  do  2°  Pen'odo  Legislativo  da  12a  Legislatura  da  Cinara
Municipal de Machados, realizada no dia 20 de agosto de 2013, ds 20:00 h. (vinte) horas
no Plenalo 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 Ordinala sob a Presidencia do Vereador Ivo Cavalcanti Guerra Filho, presentes
os Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo mnior, Antonio Jos6
da Silva, Jos6 Rogerio Silva, Jos6 Arruda Lira Neto, Silvio Borba Guerra Filho, Valdiene
Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.   Havendo  ninero  regimental  de
Vereadores o Presidente declarou aberta a 2a sessao ordinala. Ocupam as cadeiras de 1° e
2° Secretarios, os Vereadores Ivan Barbosa Gomes e Antonio Machado de Aratjo Jthior
respectivanente.  Antes  de  iniciar  os  trabalhos  o  Presidente  informou  que  se  fazia
presente no recinto da Casa a Ilma Sr@. Leila Carvalho, Secretaria Municipal de Sande,
que atendendo convocapao do Presidente da Comissao Permanente de Legislapao Justiga
e   Redapao   Final,   fica   a   disposigao   dos   Senhores   para   prestar   esclarecimentos
concementes  aos  Projetos  em pauta nesta  sessao,  e  convidou-a para  sentar-se  a Mesa.
Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de
presenga.  A funcionala Joseleide fez a leitura da Ata da sessao anterior. Nao havendo
nenhuma  retificapao,  a  Ata  foi  posta  em  votapao  que  recebeu  o  apoio  unanime  do
Plenario.   Por  solicitapao  do  Presidente  foi  proferida  a  leitura  do  Perecer  conjunto
004/2013,  ao  Projeto  de  Lei  004/2013.  Posto  em  discussao  thica.  Usou  da  palavra  o
Vereador  Antonio  Jos6,  que  iniciou  seu  pronuncianento  informando  ser  contra  ao
Projeto,  pois  considerava  o  mesmo  incompleto,  mediante  o  fato  de  que  o  quadro  de
Funcionarios da Sadde 6 composto de outros profissionais que nao foram contemplados
no referido Projeto. Com a palavra o Vereador Silvio Borba Guerra Filho, que depois de
cumprimentar   a   Mesa,   Fqucionalos   e   Populares   presentes,   com   propriedade   de
conhecimento mostrou de forma global a situapao da Satde, nao s6 no Municipio como
tanbem do cenalo Nacional. Essa decisao do Executivo foi feita de forma emergencial,
pois a concorrencia entre os Municipios e muito grande para segurar Medicos, disse ainda
do  desejo,   que  todos  os  Funcionarios  sejan  contemplados  com  reajustes   salariais.
Concluiu, referindo-se ao pronuncianento do Vereador Antonio Jos6 que tanb6m ja foi
Vereador de Oposigao e mesmo assim nunca votou contra nenhum Projeto que viesse ao
encontro dos anseios da populapao. 0 Vereador Luciano Jos6, seguindo a mesma linha de
raciocinio do Vereador Antonio Jos6 declarou tamb6m ser contra ao Projeto. Aproveitou
o ensejo da presenga da Secretaria para fazer algumas queixas com referencia a alguns
medicos  que  nao  cumprem  sua  carga  horaria  de  atendimento, justificando  que  nao  e
Vereador para agradar Grupo ou Chefe Politico, e sim para fazer jus a confianga recebida
pelo  Povo.  No  uso  da palavra,  a  Vereadora Valdiene  Vicente,  ap6s  cunprimentar  os
presentes, nao obstante ao Pronuncianento do Vereador que a antecedeu,  salientou que
algo deveria ser feito para completar o quadro de Medicos no municipio. Sugeriu ainda,
que a Mesa retirasse de pauta a mat6ria, retomasse-a a origem para que fosse incolporado
tamb6m  aumento  as  outras  categorias  nao  contempladas  na  original.   Seguindo  em
discussao, desta, fez uso da palavra o Vereador Ivan Barbosa, informando do prazer em
fazer parte das Comiss6es Permanentes da Casa, pois e nas reuni6es de Comiss6es que se
tern  a  oportunidade  de  analisar  minuciosamente  a  Materia.  E  conforme  o  Parecer;
concordou  com  o  relator  no  aspecto  de  nao  encontrar  nada  que  tomasse  o  Projeto
incorreto. Como 1° Secretario informou a Vereadora que seu pedido era impossfvel; o que
foi confirmado pelo Presidente atrav6s da leitura do Art.  120, §  1° do Regimento Intemo
da  Casa.  Com  a  palavra  o  Vereador  Jos6  Arruda,  atendo-se  a  materia,  reafirmou  o
compromisso com o Povo, pois suas promessas foram de reivindicar melhorias para a /////

RE„g              i_+    ee  .....ly~          gin+      \%v,.Teeo+ng+i:+      .;+   ty.At\+§^¥:vi`+,{„        fj\.+<               ly    ;+,+i+\     i    4,i            `       ir       .      +i:.    „      t..gaese+ee{.ce;      `ee~griREREREB



dJl  corJt5>

populapao, e junto a sua bancada ira levar propostas ao Chefe do Executivo, para tanb6m
dentro  do possivel  enviar a esta Casa mensagens de igual teor contemplando todas  as
classes que comp6e o Funcionalismo Publico Municipal. Finalizou apelando aos nobres
colegas a aprovapao por unanimidade. Com a palavra o Vereador Antonio Machado, fez
referencia  ao  Parecer  do  Projeto,  com  citap5es  do  contetido  quarto  a  carga horata e
vencimentos, finalizou acenando pela aprovapao da materia. Posto em votapao a materia
recebeu a aprovapao por 6 votos a favor e 2 votos contra.  Seguindo os trabalhos, desta
vez  em pauta o  Requerimento  n°.  015/2013.  A materia foi  apresentada pelo  Vereador
Ivan  Barbosa,   que  pela  bancada  se  mostrou  responsavel   em  representar  o   Poder
Legislativo  de  forma  coerente  em  dar  condie6es  de  o  Executivo  trabalhar;  por6m,
fiscalizar e reivindicar melhorias, por isso, essa materia e de grande relevancia. Finalizou
solicitando  a  aprovapao  pelos  Edis.   0  Vereador  Antonio  Jose,  Autor  conjunto  do
Requerimento deu explicapao de que a materia em pauta 6 urn pedido que sera analisado
pelo Prefeito, e dal ser elaborado ou nfro urn Projeto de Lei, e contava com o apoio de
todos.  0  Vereador  Luciano  Jos6,  considerou justo  o  pedido,  levando  em  conta  que  a
sadde e  composta de profissionais de vdrias categorias.  A Vereadora Vadiene Vicente,
tanb6m Autora, enfatizou a Materia fazendo referencia ds classes profissionais da Sadde
e Educapao, sugerindo do Govemo Municipal un Plano de Cargos e Carreira tamb6m na
Satide.  Com  a  palavra,  o  Vereador  Silvio  Borba,  elogiou  a  iniciativa  do  Autor  da
proposigao,  anunciando  a  posigao  coerente  da  bancada  em  aprovar  o  Requerimento.
Levada a votapao a materia foi aprovada por unanimidade. Por solicitapao do Presidente
o Primeiro Secretario fez a leitura do Parecer Conjunto n°. 005/2013 referente ao Projeto
de  Lei  n°.   006/2013  do  Poder  Executivo.  Mesmo  posto  em  discussao  nenhuni  dos
presentes fez uso da palavra. Em votapao o Projeto recebeu aprovapao por unanimidade.
Representando   a   Classe   dos   Profissionais   da   Satde,   a   Secretina   Leila   Carvalho
agradeceu  aos  Legisladores  pelo  apoio,  fez  explanapao  com  referencia  a  Grade  de
Medicos,  comprometendo-se  a dar  o  melhor para  avangar  cada vez  mais  a  Satide  de
Machados.   Em   seguida  o   Presidente   declarou   encerrada   a  sessao,   convidando   os
Vereadores para a pr6xima no dia 03  de setembro de 2013. Esta sessao encontra-se em
gravapao  no  prograna  especifico  mos  arquivos  informatizados  da  Casa.  E  para  tudo
constar  eu,  Joseleide  Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a
supervisao do  1° Secretalo, lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme,
vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.  Plenario  da  Cinara
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