
Ata   da   4a   Sessao   Ordinaria   do   1°   Periodo   Legislativo   da   12a   Legislatura   da
Camara  Municipal de Machados,  realizada  no dia  02  de abril 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 Aradjo  Junior,  Antonio  Jose  da  Silva,  Jose  Rogerio
Silva,   Jose   Arruda   Lira   Neto,   Jos6   Francisco   Cavalcante   Marinho,   Valdiene
Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Havendo  numero  regimental  de
Vereadores o  Presidente declarou  aberta a 4a sessao ordinaria.  Prosseguindo foi feito
a  Qhamada  dos Vereadores  que em  seguida  assinaram  o  livro de  presenga.  Ocupam
as  cadeiras  de  1°  e  2°  Secretarios,  os  Vereadores  lvan  Barbosa  Comes  e  Antonio
Machados de Aradjo Jtlnior respectivamente.  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,   solicitou  do   10  Secretario  a  leitura  do   Requerimento  n°  004/2013  de
autoria  do Vereador Luciano Jose da  Silva,  que  com  autorizagao fez a  apresentagao
da  referida  proposigao,  com muita propriedade e conhecimento a  respeito da  mat6ria.
Enalteceu   a   importancia   da   homenagem   requerida,   externando   desta   forma   o
sentimento de  admiragao e  respeito a  familia  do  homenageado.  Seguindo  no  mesmo
tom  de  sentimento,  o  Vereador  Antonio  Jose,   parabenizou  a  iniciativa  do  Autor  e
acenou   a   aprovagao   pela   bancada   de   oposi?ao.   0   Vereador   Jose   Francisco,
serenamente,  elogiou  o  colega  Luciano Jose,  pela forma  que  conduziu  seu  pedido,  e
tempestivamente se solidarizou  com  a familia do Jovem  homenageado.  A Vereadora
Valdiene,   iniciou   parabenizando   o   Autor   da   materia   e   continuou,   enfatizando   a
importancia da criagao da,^Orquestra  Municipal e seu efeito por trazer o  nome de  uma
pessoa  de  procedimentos  exemplar  na  sociedade  e  que  teve  seu  percurso  de  vida
interrompido.  Antes  de  colocar  em  vota?ao  o  Presidente  lvo  Cavalcanti,  tamb6m  se
referiu  a  materia  se  solidarizando  com  a  familia  e  Autor  da  materia.  Colocado  em
votagao   o   requerimento   foi   aprovado   por   unanimidade   de   votos.   Continuando   o
Presidente  autorizou   que  o   Pai  do   homenageado   usasse  da  Tribuna,   e   pudesse
expressar   a   gratidao   aos   Vereadores   que   aprovaram   a   mat6ria.   Em   pauta   o
Requerimento   n°.    005/2013,    de   autoria   do   Vereador   Antonio   Jos6,    que   ap6s
autorizagao  do  Presidente  fez  a  apresenta?ao  da  materia  com  muita  convicgao  da
importancia   que  tera   a   construgao   do   Pr6dio  da   Prefeitura   Municipal   em   terreno
pr6prio.   No   uso   da   palavra   o   Vereador  Jose   Francisco   discorda   do   pedido   do
Vereador Antonio Jose,  alegando que  no  local citado para constru?ao do  predio,  deva
ser  reativada  a  Fabrica  de  Confecgao,  que  ate  o  ano  passado  se  encontrava  em
funcionamento  e  que   no  ato   inconsequente  do   Ex  Prefeito  foi  fechada,   deixando
muitas  profissionais  sem  atividade.  Retomando  a  palavra  o  Vereador  An{onio  Jos6,
disse  que  por necessidade da  administragao  anterior,  o  referido  pr6dio,  foi  solicitado,
por6m  as  profissionais  nao  foram  desamparadas,  porque,  foi  construl'do  urn  galpao
condicionado   a   comportar   as   mesmas   e   suas   produ?6es.   0   Vereador   Jose
Francisco  retoma  a  palavra  e  diz  que  como  Machadense,  tern  conhecimento  de
todas  as  obras do  municipio,  e  essa  qual  o Vereador se  referiu,  al6m  de  espago
fisico pequeno,  localiza-se em  local  impr6prio para carga e descarga dos produtos
a  serem  industrializados.  Seguindo  o  debate  o  Vereador  Luciano  Jose,  de  forma
tranquila, disse que reconhece a preocupagao do Autor da materia em querer que
a  Prefeitura tenha  sua sede  pr6pria,  no entanto 6 do conhecimento de todos que
na  Gestao  anterior,  a  situagao  dispunha  de  6  (seis),  Vereadores  de  situagao  e
nenhum   teve   essa   iniciativa.,   e   porque   em   apenas   3   (tres),   meses   da   atual
administragao,  surge essa  reivindicagao.  0 Vereador Antonio Machado`  ateve-se /
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apenas  em  explanar  a  questao  legal,  com  referencia  ao  Registro  no  CNPJ  em
relagao ao endereeo de instalagao da  lnddstria.  0 Vereador lvan enfatizou o valor
que tern a Proposigao, em se tratar de urn pedido que se submete a avaliagao do
Chefe  do   Poder  Executivo.  A  Vereadora  Valdiene  de  forma   imparcial,   por6m
atenta  aos  avangos  que  deve  ocorrer  na  Administragao,  mostrou  uma  especial
atengao   no   ambito   de   economizar   recurso   financeiro   com   pagamentos   de
alugu6is  de  pfedios, ja  que  o  municipio  nao  disp6e  de  ptedios  pr6prios  capazes
de   comportar   todos   os   Departamentos   e   Secretarias   municipais.   Posto   em
votagao a  mat6ria foi aprovada por 5  (cinco) votos favoraveis e 4  (quatro)  contra.
Prosseguindo,-o  Presidente solicitou  do  1°.  Secretario  a  leitura do  Requerimento
n°.,  006/2013,  de  autoria  do  Vereador Antonio  Jos6,  que fez  a  apresentagao  do
mesmo,  mostrando a necessidade do Destacamento da Policia Militar voltar a ser
instalado  no centro da  Cidade.  No  momento,  recebeu  o apoio  do Vereador  lvan,
que  cobrou  do  lider  da  situagao  explicag6es  com  referencia  ao  assunto.  Com
autorizagao  o Vereador Jose  Francisco,  informou  que  providencias  estao  sendo
tomadas e tranquilizou a populagao que brevemente esse problema sera sanado.
0  Vereador  lvan  Barbosa  satisfeito  com  a  explicagao  agradeceu.  0  Vereador
Luciano  Jos6  reforgando  o  pronunciamento  do  Vereador  Francisco  Jos6,  disse
que ja ha urn enderego em negociagao para satisfagao de todos os Machadenses.
Fechando   o   bloco  de  discussao,   a  Vereadora  Valdiene,   elogiou   o  Autor  da
Materia, e agradeceu o esclarecimento dos Vereadores Jose Francisco e Luciano
Jos6   ao   assunto   em   pauta.   Levada   a   votagao   a   materia   foi   aprovada   por
unanimidade de votos.  Continuando,  o  1°.  Secretario fez a leitura do Oficio s/n do
Vereador Antonio  Jos6  da  Silva  a  Mesa  Diretora  desta  Casa  Legislativa.  E  nao
havendo  mais`  nenhuma  mat6ria  a  tratar,   o   Presidente  declarou  encerrada  a
sessao,  convidando  os  Vereadores  para  a  pr6xima  no  dia  16  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   1°  Secretario,   Iavrei   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  02  de  abril  de  2013.  Em  tempo  o  Ver.  Antonio  Jose  da  Silva  disse  em  seu
pronunciamento  que  na  construgao  do  Pfedio  da  Prefeitura,  sejam  incluidas  as
Secretarias de Educagao e Agao Social.  E in tempo ainda se faz constar a leitura
do  Oficio  S/N  do Vereador Antonio  Jose  da  Silva,  solicitando  a  Mesa  Diretora  a
presengadosecretariode  satldenestepoderLegislativo*  /`      /       /         /          /
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