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Ata  da  5a  Sessao  Ordinaria  do  2°  Periodo  Legislativo  da  12a  Legislatura  da
Camara  Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia  1°  de  outubro  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
Presid6ncia   do   Vereador   Ivan   Barbosa   Gomes,   por   ocasi5o   da   ausencia
justificada  do  Titular  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  presentes  os  Vereadores:
Antonio Machado de Aratijo Jtinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos5 Rog6rio Silva,
Jos6   Arruda   Lira  Neto,   Silvio   Borba   Guerra  Filho,   Valdiene   Vicente   do
Nascimento   e   Luciano   Jos6   da   Silva.    Havendo   ntimero   regimental   de
Vereadores o Presidente declarou aberta a 5a sessao ordinaria.  Ocupa a cadeira
de  1° Secretario, o Vereador Antonio Machado de Aratijo Jtinior. Prosseguindo
foi  feito  a  chamada  dos  Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de
presenca.  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.  Continuando,  o  Presidente  solicitou  do  1°  Secretario  a
leitura da Mensagem 08/2013 e da Ementa do Projeto de Lei Complementar n°.
003/2013,  que  foi  encaminhado  as  Comiss6es  Pertinentes.  Agora em pauta a
leitura   do   Requerimento   n°.   023/2013   de   autoria   da   Vereadora   Valdiene
Vicente   do   Nascimento,   que   fez   a   apresentagao   do   mesm6   com   muita
veemencia.  Em  votagad\  a  mat6ria  recebeu  a  aprovagao  por  unanimidade  dos
votos.  Dessa  vez,  o  Requerimento  n°.  024/2013,  que  foi  apresentado  por  seu
Autor   Vereador   Antonio   Jos5,   que   desenvolveu   uma  justificativa   muito
convincente.  Posto  em  votag5o  a  mat5ria  foi  aprovada  por  unanimidade  dos
votos.   Continuando,   foi   feito   a   leitura  do   Requerimento   n°.   025/2013,   de
Autoria do Vereador Luciano Jos6 da Silva,  que  fez sua apresentagao pautada
de  intimeros dados estatisticos e exemplo concemente a Mat6ria.  Teve o apoio
da Vereadora Valdiene  que  no  uso  da Tribuna,  ressaltou  o  sentido  do  pedido,
acompanhada do Vereador Antonio Jos6, que fez relato de visita feita a Centro
que cuida de Idosos no Recife. Posto em votagao a Mat6ria recebeu aprovagao
de   todos   Vereadores.   Em   pauta   o   Requerimento   n°.   026/2013,   que   foi
apresentado  por  seu  Autor  Luciano  Jose  da  Silva,  destacando  alguns  pontos
descritos no teor do pedido.  Seguido pelo Vereador Silvio Borba, que apoiou a

proposigao; ensejando, comentou sobre o Estorno de Verba a Caixa Econ6mica
pela  Administragao  anterior.  Com  a  palavra  o  Vereador  Antonio  Jose,  que
discordou do pronunciamento do Vereador que o antecedeu, fazendo referencia
a  assunto  discutido  em  sess6es  anteriores.  Ap6s  a  discussao  o  Requerimento
foi  posto  em  votacao  e  recebeu  a  unanimidade  dos  votos.  Em  seguida  foi
apresentado  o  Requerimento  n°.  027/2013   de  Autoria  do  Vereador  Luciano
Jose  que  fez  apresentagao  do  mesmo,  comentando  com  muita  seguranga  a
Mat5i.ia, mostrando o efeito positivo que tera a efetiva realizagao desse ///////////
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Requerimento.   0  Vereador  Antonio  Jos6  elogiou  a  iniciativa  do  Autor  da
Mat5ria,  relembrando  que ja  entrou  com pedidos  de  teor voltado  a  esse  fim,
por6m, nao foi atendido. 0 Vereador Silvio Borba no uso da Tribuna, disse da
pertinencia  da  Mat6ria  visto   que,   o  municipio   esta  na  eminencia   de   ser
contemplado   com   obras   nas   rodovias   de   acesso;    e   providencias   nesse
seguimento  deve  ser tomada.  0  Vereador  Ivan Barbosa  sugeriu  ao  Autor da
Mat5ria  que  enviasse  documento  de  igual  teor  a  COMPESA  o  que  nao  foi
ace,ito pelo mesmo.  0 Vereador Antonio Machado afirmou que ap6ia o Autor
em  quaisquer  circunstancias  referente  ao  pleito.  Posto  em  votagao  a  Mat5ria
recebeu  a  aprovagao por unanimidade.  Continuando  foi  lido  o  Requerimento
n°.    028/2013    de    Autoria    da    Vereadora   Valdiene    Vicente,    que    fez    a
apresentagao  da mesma citando  alguns  exemplos  e pediu  o  apoio  dos  nobres
Pares.  Seguida  do  Vereador  Antonio  Jos6,  que  sugeriu  a  compra  de  terreno
para execugao  da obra, ja que no  Cemit6rio nao  disp6e  de  espago para tal.  0
Vereador Jos6 Arruda discordou da funcionabilidade da obra, por o munic{pio
ser  pequeno  e  localizado  no  interior  do  Estado.  Com  a  palavra  o  Vereador
Luciano  Jos6,  se  mostrando ter urn grande  conhecimento  do  teor da Materia,
fez uma longa explanagao mostrando as muitas dificuldades em atender as Leis
e Normas  determinadas para implantagao e  funcionamento da Obra.  De volta
ao  uso  da  palavra  a  Vereadora  foi  sucinta  na  proposigao  e  pediu  apoio  aos
Colegas Vereadores pela^` a aprovag5o. Posta em votagao a Mat5ria foi aprovada
por  unanimidade  de  votos.  Em  seguida  o  Presidente  declarou  encerrada  a
sessao,  convidando  os  Vereadores  para  a  pr6xima  no  dia  15  de  outubro  de
2013.   Esta   sessao   encontra-se   em   gravagao   no   programa   especifico   nos
arquivos  informatizados da Casa.  E para tudo  constar eu, Joseleide  Salustiano
de Andrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisao 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
Machadosem01deoutubrode2013.I/4ZOfy„usthc(fa/ayl
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