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Ata da 3a Sessao Ordindria do 2° Periodo Legislativo da  12a Legislatura da Cinara Municipal  de
Machados, realizada no dia 03 de setembro de 2013, as 20:00 h. (vinte) horas no Plendrio da Cinara
Municipal de Machados, "Casa Flavio Pessoa Guerra" sito a Rua Sao Sebastiao n°. 3 17, nesta cidade
de Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-se em Sessao Ordindria 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  Rog6rio  Silva,  Jos6  Arruda  Lira Neto,  Silvio  Borba
Guerra Filho e Valdiene Vicente do Nascimento. Ocorrendo a ausencia do Vereador Luciano Jos6 da
Silva, justificada atrav6s de Atestado Medico datado de 03/09/2013. Havendo ninero regimental de
Vereadores  o  Presidente  declarou  aberta  a  3a  sessao  ordinina.  Ocupam  as  cadeiras  de  1°  e  2°
Secretalios,   os   Vereadores   Ivan   Barbosa   Gomes   e   Antonio   Machado   de   Aradjo   Jdnior
respectivamente. Prosseguindo foi feito a chanada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro
de presenga. A funciondria 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 Plendrio. Por solicitapao do
Presidente foi proferida a leitura do Parecer Conjunto n°. 006/2013 das Comiss6es Permanentes desta
Casa. Nao havendo nenhuma discussao, o Projeto 007/2013, recebeu a unanimidade de votos por sua
aprovapao. Continunndo, o Primeiro Secretario fez a leitura do Oficio n°.  225/2013  e do Projeto de
Lei Complementar n°. 001/2013 de parte do Poder Executivo Municipal; por se tratar de Mat6ria que
exigia o Regime de Urgencia Especial o Presidente encaminhou o referido Projeto as Comiss6es de
Legislapao Justiga e Redagao Final e Finangas e Ongamento, suspendendo a sess5o por  15  minutos
para apreciapao  da Materia  e  elaborapao  de  Parecer Conjunto.  Reaberto  os  trabalhos,  o  primeiro
Secretdrio procedeu a leitura do Parecer Conjunto 007/2013. Isto feito, Presidente declarou o Projeto
em  discussao.  Usou  da  palavra  o  Vereador  Antonio  Jos6  que  elogiou  a  iniciativa  do  Executivo
acenando por sua aprovapao. Como nenhum dos demais Vereadores quis usar da Tribuna da Casa, o
Projeto foi posto em votapao, que recebeu a aprovapao dos presentes. Em seguida, foi posto em pauta
o  Requerimento  n°.  016/2013,  que  foi  apresentado  pelo  Vereador  Antonio  Jos6,  que  pede  ao
Executivo para nao mudar a feira livre de onde 6 instalada. Com a palavra o Vereador Silvio Borba,
elogiou a preposigao em tela, fez algumas observap6es e publicou sua posigao a favor da Mat6ria. A
Vereadora Valdiene se consolidou com o Autor, no entanto, entendeu que realmente deveria haver
uma  reorganizagao  da  referida  feira  livre.  Posto  em  votapao  a  Materia recebeu  a  aprovapao  por
unanimidade  de Votos.  Dando  continuidade,  foi  feito  a leitura do Requerimento  n°.  017/2013,  de
autoria  do  Vereador  Antonio  Jos6  da  Silva  que  fez  a  apresentapao,  solicitando  ao  Executivo  a
concessao de Vantagens aos Funciondrios da Sadde e Garis em carater de Insalubridade. 0 Vereador
Silvio Borba fez referencias  a Materia,  lembrando que esse Direito ja existe ha muito tempo,  e o
Vereador Autor nunca se preocupou em reivindicar tal Direito, finalizou acenando pela aprovapao.
Depois  de  colocado  em  votagao  a  Materia  recebeu  aprovapao  por  unanimidade.  Prosseguindo  0
Presidente convidou o Primeiro Secretino para fazer a leitura do Oficio n°. 004/2013, da Vereadora
Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Em  seguida  se  procedeu  a  leitura  do  Convite  da  Secretaria
Municipal  de  Educapao  deste  Municfpio  Em  seguida  o  Presidente  declarou  encen.ada  a  sessao,
convidando os Vereadores para a pr6xima no dia  17 de setembro de 2013. Esta sessao encontra-se
em gravapao no programa especifico mos arquivos informatizados da Casa. E para tudo constar eu,
Joseleide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisao do  1° Secretalio,
lavrei a presente ata que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e os demais
Vereadores presentes. Plendrio da Camara Municipal de Machados em 03 de setembro de 2013.


