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Ata  da  2a  Sessao  Ordinaria  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal  de  Machados,  realizada no  dia 25  de  fevereiro  de  2014,  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  dos  Machados,  Estado  de  Pemanbuco.
Reuniu-se  em  Sessao  Ordinaria  sob  a Presidencia do  Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra
Filho,  presentes  os  Senhores  Vereadores:  Ivan  Barbosa  Gomes,  Antonio  Machado  de
Aradjo Jtinior, Antonio Jose da Silva, Jos6 Rog6rio Silva, Jose Arruda Lira Neto, Silvio
Borba Guerra Filho, Valdiene Vicente do Nascimento e Luciano Jose da Silva. Havendo
ntim'ero  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
presenca. Ocupam as cadeiras de 1° e 2° Secretarios os Vereadores: Ivan Barbosa Gomes
e Antonio Machado de Aratjo Jdnior. Em seguida o Presidente solicitou que a Secretdria
Joseleide fizesse a leitura da Ata da sessao anterior. Nao havendo nenhuma retificagao, a
Ata  foi  posta  em  votagao  que  recebeu  o  apoio  uninime  do  Plenario.  Continuando  os
trabalhos o Presidente solicitou do Primeiro Secretario a leitura do Projeto de Resolugao
001/2014,    da   Mesa   Diretora   desta   Casa   Legislativa.    Em   seguida   o   Presidente
encaminhou o  referido  Projeto  a comissao  de  Legislagfro  Justiga e  Redagao  Final  para
analise  e parecer,  suspendendo  os trabalhos por dez minutos.  Reabertos  os trabalhos o
Primeiro  Secretario  fez  a leitura do  Parecer 002/2014,  da referida comissao.  Posto  em
discussao e nao havendo nenhum dos Vereadores que fizesse uso da palavra, a votag5o
ao Projeto recebeu o apoio unanime do Plenario pela aprovagao. Dando continuidade aos
trabalhos   o   Presidente   solicitou  do   Primeiro   Secretario   a  leitura  do   Requerimento
001/2014,   coletivo   concede,ndo   Titulo   Honorifico   ao   Senador   Armando   Monteiro,
declarado  em  discussao,  a  Vereadora  Valdiene  fez  alusao  ao  pedido  enaltecendo  as
ag6es executadas pelo laureado para o desenvolvimento do municipio. Posto em votapao
o   requerimento   recebeu   a   aprovacao   por   unanimidade   de   votos.   Na   seqti6ncia   o
Presidente  passou  a  presidencia  ao   Primeiro   Secretario,   que   solicitou  do   Segundo
Secretario  a  leitura  do  Requerimento  002/2014  de  autoria do  Vereador Ivo  Cavalcanti
Guerra  Filho  que  depois  de  autorizado,  fez  a  apresentagao  da  mat6ria,  mostrando-se
bastante  imbuido  em  viabilizar  melhores  condig6es  ao  atendimento  aos  pacientes  de
necessidades especiais da Clinica Fisioterapica.  Seguido do Vereador Antonio Jose que
teceu elogios ao Autor pela iniciativa se mostrando urn aliado no sentido de atender cada
vez  melhor  esses  pacientes.  Em  votacao  o  Requerimento  recebeu  a  aprovagao  por
unanimidade  de  votos.  Repassada a presidencia ao  Titular  o  Primeiro  Secretario  fez  a
leitura do Requerimento 003/2014, de autoria do Vereador Antonio Jose da Silva que fez
a apresentagao da Mat6ria solicitando condig6es de transporte para alunos de Faculdades
em  Vit6ria  de   Santo  Antao,  aos  sabados,  usou  da  palavra  a  Vereadora  Valdiene,
reforgando  o  pedido  do  Autor,  enfatizando  a  aprovagao  no  vestibular,  de jovens  em
Faculdades da Capital, e que precisa de urn local de abrigo no Recife. 0 Vereador Silvio
Borba.  Apoiando  o  Requerimento,  fez  saber  que  apesar  de  nao  ser  de  obrigagao  do
municipio fomecer transportes a alunos de Faculdades, o Govemo municipal desde 2013
dobrou o transporte para esses estudantes,  destacou que  a Casa do  Estudante ja 6 uma
realidade  e  esta  a  disposigao  de  qualquer  estudante  que  assim  o  deseje.  0  Vereador
Luciano, tamb6m, fez uso da palavra dizendo em resposta ao Vereador que o antecedeu
que nao  se  deve discutir se  e  obrigagao  ou nao,  quando  se trata de  investimentos para
melhorar a educagao do municipio, pois s6 assim havera desenvolvimento. Em votapao a
Mat6ria recebeu a unanimidade dos votos pela aprovagao. E nao havendo mais nenhuma
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Mat6riaatrataroPresidentedeclarouencerradaaSessaoeconvidouosVereadorespara
apr6xima,aserrealizadanodia11demargode2014.Estasessaoencontra-seem
gravagaonoprogramaespecificonosarquivosinformatizadosdaCasa.Eparatudo
constar  eu,  Joseleide  Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a
supervisaodo1°Secretario,1avreiapresenteataquedepoisdelidaeachadaconforme,•     `      .I--+^  a  ^c  hfimais  Vereadores  presentes.  Plenario  da  Camara\>uP,LY|,WV   -_    _

vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  vereaui
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