
Ata da 3a Sessao Ordinaria do  10 Periodo Legislativo da  12a Legislatura da Camara
Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia  19  de  margo  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
Jose   da   Silva,    Jos6   Rog6rio   Silva,    Jos6   Arruda   Lira   Neto,   Jos6   Francisco
Cavalcante  Marinho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.
Ocorrendo  a  ausencia justificada  do Vereador Antonio  Machado  de Aradjo  Jtlnior.
Havendo   ntlmero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente  declarou  aberta  a  3a
sessao   ordinaria.   Prosseguindo   foi   feito   a   chamada   dos   Vereadores   que   em
seguida   assinaram   o   livro   de   presenga.   Ocupa   a   cadeira   de   10   Secretario   o
Vereador    lvan    Barbosa    Gomes.    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.
Iniciando   os   trabalhos,   o   Presidente   registrou   a   Presenga   do   Secretario   de

Finangas Municipal Ldcio Mario e da Senhora Tereza Cavalcanti,  primeira  Dama do
municipio,  convidou a Mesa o Exmo Senhor Argemiro Cavalcanti  Pimentel,  Prefeito
Municipal.  Dando  continuidade  o  Presidente  convidou  o  1°  Secretario  para fazer a
leitura   do   Oficio   061/2013   e   Projeto   de   Lei   n°.   001/2013,   de   parte   do   Poder
Executivo   Municipal.   Em   seguida   autorizou   que   o  Autor  da   materia,   fizesse   a
apresentagao  da  mesma.  Usou  da  palavra  o  Prefeito Argemiro  Cavalcanti,  que de
forma   sint6tica   fez   referencia   ao    Projeto,    quanto   ao   seu   teor   de   valia,    e
tempestivamente  necessario.  Concluiu  pedindo  aos  Edis  a  aprovagao  do  mesmo.
Tratando-se de materia d.a carater de urgencia, o Presidente encaminhou o referido
Projeto  as  Comiss6es  pertinentes,  suspendendo  a  reuniao  por  15  minutos  para
analise   e   parecer.   Cumprido   o   prazo   determinado   declarou   reabertos   os
trabalhos  e  convidou  o  10  Secretario  para  fazer  a  leitura  do  Parecer  Conjunto
001/2013,  das  referidas  comiss6es.   Levado  a  Discussao,   usou  da  palavra  o
Vereador Antonio  Jos6,  que  elogiou  a  iniciativa  do  Prefeito  em  mandar a  essa
Casa  uma  Mensagem tao  importante,  e que sua atuagao como  Parlamentar
restringi-se apenas em ajudar a Administragao a engrandecer e desenvolver
o  municipio,  reafirmando  que aqui  e  a  Casa do  Povo.  0 Vereador Francisco
Jose, fez referencia quanto ao Projeto e aproveitou o ensejo para enfatizar a
presenga   do   Prefeito,   fato   in6dito   em   toda   legislatura,   mostrando   que   o
Vereador  e  importante  no  contexto  da  administragao,  finalizou  encaminhando
seu   voto   de   aprovagao.   Com   a   palavra   o   Vereador   lvan   Barbosa   que
liderando a bancada oposicionista, disse do compromisso do Vereador nao 6
com  o  Prefeito  e  sim  com  o  desenvolvimento  social,  e  oposigao  deve  ser
feita  com  responsabilidade  e  coerencia  e  encaminhou  o  voto  favoravel.  0
Vereador  Luciano  Jose,  iniciou  elogiando  a  iniciativa  do  Governo  Estadual,
quanto  ao  programa  de  combate  a  seca,  feliz,  e  agradecido  publicou  que  a
verba mencionada no Projeto nao sera destinada a esse fim,  referiu-se ainda
sobre  a  desordem  em  legislag6es  anteriores,  mas  que,  no  entanto,   Essa
Camara  mudou a  mentalidade e estao em comum acordo em  desenvolver o
municipio,  finalizou  anunciando seu voto  pela aprova?ao.  Posto em votagao,
o   Projeto   n°.   001/2013   re.cebeu   a   unanimidade   de   votos.   Seguindo   o///



Presidente solicitou  do  10 Secretario a  leitura do  Requerimento  n°.  003/2013
de   autoria   da   Vereadora   Valdiene   Vicente   do   Nascimento.    Que   com
autorizaeao   fez   sua   apresentaeao.   Que   de   forma   sucinta   mostrou   a
necessidade do pedido, que vein baseado em  Lei Municipal em consonancia
com   a   Constituieao   Federal,   e   pediu   apoio  aos   nobres   pares.   Usou   da
tribuna o vereador Luciano Jos6, que ap6s breve referencia ao requerimento,
pediu    vistas   da    materia.    0   Vereador    lvan    Barbosa   conscientemente
ponderou  as -considerag6es dos Vereadores  Luciano e Valdiene,  e disse da
clareza   do   requerimento   da   Vereadora,   considerando   desnecessario   o
pedido   de   vistas.   Com   a   palavra   o  Vereador  Antonio   Jos6,   que   pediu
harmonia entre os  Pares e que o requerimento por seu teor dispensa vistas.
Volta a se pronunciar a Autora da  mat6ria que reforgou seu  pedido,  pedindo
apoio   extensivo   a   toda   populagao.   0   Vereador   Jos6   Arruda   elogiou   a
Vereadora  quanto  ao  requerimento,  enfatizando  que  o  Prefeito  por  ser  urn
Homem sensato clara total atengao ao pedido.  De volta a Tribuna o Vereador
Luciano  reforeou  seu   pedido  de  vistas,   embora  consciente  do  direito  da
Vereadora  em  apresentar  a  referida  proposigao.  Encerrada  a  discussao  o
Presidente  de  forma  democratica,  consultou  a  soberania  do  Plenario  que
decidiu  pela  votagao  do  requerimento  na  sessao  em  andamento.  Posto  em
votagao  a  mat6ria  foi  aprovada  por  unanimidade  de  votos.  E  nao  havendo
mais   nenhuma   mat6ria   a   tratar,   o   Presidente   declarou   encerrada   a   sessao,
convidando os`vereadores para a pr6xima no dia 02 de abril 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  10  Secretario,  lavrei  a  presente  ata  que  depois  de
lida  e  achada  conforme,. vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores
presentes.  Plenario da Camara Municipal de Machados em  19 de margo de 2013.
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