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Ata  da  4a  Sessao  Ordinaria  do  2°  Periodo  Legislativo  da   12a  Legislatura  da
Camara   Municipal  de  Machados,  realizada no  dia  17  de  setembro  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 Ivo  Cavalcanti  Guerra Filho,  presentes  os  Vereadores:
Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo Jtinior, Antonio Jose da Silva,
Jose Rogerio  Silva, Jose Arruda Lira Neto,  Silvio Borba Guerra Filho, Valdiene
Vicente do Nascimento e Luciano Jose da Silva. Havendo numero regimental de
Vereadores   o   Presidente   declarou   aberta   a   4a   sessao   ordinaria.   Ocupam   as
cadeiras  de  1°  e  2°  Secretarios,  os  Vereadores  Ivan  Barbosa  Gomes  e  Antonio
Machado  de  Aratijo  Jtinior  respectivamente.  Prosseguindo  foi  feito  a  chamada
dos  Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenga.  A  funcionaria
Joseleide   fez   a   leitura   da   Ata   da   sessao   anterior.   Nao   havendo   nenhuma
retificagao, a Ata foi posta em votagao que recebeu o apoio unanime do Plenario.
Por  solicitagao  do  Presidente  o   1°  Secretario  fez  a  leitura  do  Projeto  de  Lei
001/2013   de  autoria  da  Mesa  Diretora  desta  Casa  legislativa  e  em  seguida  o
encaminhou  a Comissao Permanente de Legislagao Justiga e Redagao Final para
Analise a emitir Parecer. De posse do Perecer n°. 001/2013 da referida Comissao,
o Presidente pediu que fos§e proferida a leitura do mesmo. Nao havendo nenhum
dos  presente  que  quisess;  discutir.  o  Projeto  foi  posto  em  votacao  e  recebeu

apoio unanime pela aprovagao.  Em pauta o requerimento n°.18/2013  de autoria
da Vereadora Valdiene  Vicente,  que  fez  a apresentagao  dizendo  da  importancia
das  ag6es  dos  Conselheiros  Tutelares  e  da necessidade  de  serem  contemplados
com urn aumento salarial,  alem de que seja reestruturado o  setor para melhores
condig6es de trabalhos aos servidores do Conselho Tutelar do Municipio. Com a

palavra  o  Vereador  Antonio  Jose   elogiou   a  autora,   ensejando,  pediu  que  o
aumento atingisse ao memos urn salario e meio. 01°. Secretario Ivan Barbosa fez
alusao ao Requerimento  como tambem  ao Projeto  anteriormente votado por ser
urn  seguimento   ao   contexto   do  pedido,   elogiando   a   agao   e   acenando  pela

aprovagao   do   mesmo.   Posto      em      votagao   a   mat6ria   foi   aprovada   por
unanimidade de votos.  0 Vereador   Silvio   Borba   apresentou   o   Requerimento
n°.   019/2013   da   Instituigao   do   Dia   do   Aniversario   do   Funcionario   Ptiblico

Municipal,    na    sequencia    o    Vereador    Antonio    Jose    concordou    com    o
Requerimento e acrescentou o pedido de uma diaria  ao   funcionario beneficiado.
Depois  de  colocado  em  votagao  o  Requerimento  recebeu  a  unanimidade  dos
votos,  a pedido do Presidente  foi  lido o Requerimento nc'.  020/2013,  de   autoria
do   Vereador Silvio Borba,  que   solicita   denominagao   e   reforma   da Praga   de
Alencar.    Ap6s  uma  detalhada  apresentagao  pelo  autor,  apoiando  a  Mat5ria,  a
Vereadora valdiene  Vicente  aproveitou  o  momento  para  solicitar  que /////////



provid6ncias   tamb6m   fossem   tomadas   em   relapao   a   iluninapao   do
monumento do Cristo na entrada da COHAB. Em seguida usou da palavra
o Vereador Antonio Jos6 apoiando o pedido da Vereadora. Em votapao o
Requerimento   recebeu   a   unanimidade   dos   votos.   Na   sequencia   foi
apresentado o Requerimento n°.  021/2013  de autoria dos Vereadores Ivan
Barbosa  e  Valdiene  Vicente  referente  a  instalapao  de  Internet  gratis  na
Cidade,  que depois de muito bern apresentada pelos Autores,  foi apoiada
pelo  Vereador  Silvio  Borba.   Em  votagao,  o  Requerimento  recebeu  a
aprovapao    de    todos    Vereadores.    Ap6s    leitura    e    apresentagao    do
Requerimento  n°.  022/2013,  de  autoria  dos  Vereadores  Ivan  Barbosa  e
Valdiene Vicente, que trata da Instalagao de uma Lombada Eletr6nica, que
obteve  a  aprovagao  dos  Vereadores;  o  Presidente  declarou  encerrada  a
sessao, convidando os Vereadores para a pr6xima no dia 01  de outubro 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 supervis5o do
1° 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 17 de setembro de 2013.
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