
Ata da 5a Sessao Ordinala da 2a Sessao Legislativa do  12a Legislatura da Camara Municipal de Machados,
realizada  no  dia  08  de  abril  de  2014,  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  dos  Machados,
Estado de Pemambuco. Reuniu-se em Sessao Ordinaria sob a Presid6ncia do Vereador Ivo Cavalcanti Guerra
Filho, presente os Senhores Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo Jthior, Antonio
Jose  da  Silva,  Jose  Rogerio  Silva,  Jos6  Arruda  Lira Neto,  S{lvio  Borba Guerra Filho,  Valdiene  Vicente  do
Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Havendo  numero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente  declarou
aberto a 5a Sessao Ordinaria. Prosseguindo foi feita a chamada dos Vereadores que em seguida assinaram o
livro de presen¢a.  Ocupam as cadeiras de  1° e 2° Secretdrios os Vereadores Ivan Barbosa Comes e Antonio
Machado  de  Aratijo  Jthior.  Em  seguida o  Presidente  solicitou  que  Secretaria Joseleide  fizesse  a  leitura da
Ata, da  Sessao  anterior.  Nao  havendo  nenhuma retificagao,  a Ata  foi  posta  em  votae5o  que  recebeu  apoio
unanime  do  Plenario.   Continuando  os  trabalhos  o  Presidente  pediu  que  fosse   lido  o  Requerimento  n°.
008/2014 de Autoria do Vereador Antonio Jose, que fez a apresentagao da Materia que tratava do asfalto da
Rua Antonio Emidio, enfatizando as pessimas condic6es em que se encontra o calgamento, devido ao transito
de veiculos pesados que transportam produtos para fabrica de racao do Grupo Frango Dourado, ocasionando
danos inineros as casa   dos moradores daquela rua, al6m disso o transtomo no verao devido a poeira e da
lama  durante  o  invemo.  Posto  em  votagao  a  Mat6ria  recebeu  aprovaeao  por  unanimidade  dos  votos.  Na
sequencia, foi lido o Requerimento 009/2014, de Autoria da Vereadora Valdiene, que iniciou a apresentagao
da Mat6ria dizendo a respeito ao cumprimento da Lei que disponibiliza transportes a Professores as Unidades
de Ensino, pois 5 sabedora de que pelo memos duas Escolas a dos Tavares e Desengano, ainda nao disp5e do
devido servigo, e como representante da Classe nao poderia deixar de exigir do Poder Executivo esse direito,

pois  s6  assim  poderemos  ter  uma  Educagao  de  qualidade  no  nosso  Municipio.  Em  votagao  a  Materia  foi
aprovada  por  unanimidade  de   Votos.  Nao  havendo  mais  nenhuma  Mat6ria  a  tratar,   o  Presidente  por
solicitagao, concedeu a palavra a Vereadora Valdiene para levantar questao de ordem pessoal, a qual iniciou
abordando  que  foi  desrespeitada  por  alguns  Funcionarios  da  Casa,  solicitando  ao  Presidente  medidas  no
sentido de que fato como o ocorrido nao volte a se repetir, caso contrario tomara as medidas cabfveis. Com a

palavra  o  Presidente  esclareceu  que  entendia  a  posigao  da  Vereadora,  no  entanto  o  fato  ocorrido  nao  6
assunto  de  Plenario,  pois  a Administraeao  do  Pessoal  da  Camara  e  de  exclusividade  do  Presidente,  regido

pelo  Regimento  lnterno  do  Poder  Legislativo,  por tanto  esse  assunto  esta encerrado.  Em  seguida  declarou
encerrada a Sessao e convidou os Vereadores para pr6xima,  a ser realizada no dia 22  de abril de 2014.  Esta
Sessao  encontra-se  gravada em parte,  no programa especifico nos  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 lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e os demais
Vereadores presentes. Plendrio da Camara Municipal de Machados em 08 de abril de 2014.
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