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Ata  da  6a  Sessao  Ordinaria  do   1°  Periodo  Legislativo  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal de Machados, realizada no dia 30 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  Pemambuco.  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 Jos5
da Silva, Jos5 Rog6rio Silva, Jose Arruda Lira Neto, Jos6 Francisco Cavalcante Marinho.
Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Havendo  ntimero  regimental
de Vereadores o Presidente declarou aberta a 6a sessao ordinaria. Prosseguindo foi feito a
chamada  dos  Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenga.  Ocupam  as
cadeiras  de  1° e 2°  Secretarios,  os  Vereadores Ivan Barbosa Gomes  e Antonio  Machado
de  Aratijo  Jtinior  respectivamente.  Em  seguida  o  Presidente  solicitou  que  a  funcionaria
Joseleide fizesse 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,
solicitou do  1°  Secretario  a leitura do  Parecer Conjunto n°.  002/2013,  das  Comiss6es  de
Legislagao Justiga e Redagao Final e Educagao  Satide e Assistencia Social, ao Projeto de
Izei   n°.   002/2013,   do  Poder  Executivo  Municipal.   Levado   a  discussao,   nenhum  dos
Vereadores fez uso da palavra, posto em \'otagao o Projeto recebeu a apro\'agao unanime.
Na sequencia o Presidente solicitou que o  1° Secretario fizesse a leitura do Requerimento
n°.  007/2013,  de  autoria  da  Vereadora Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Autorizada.  a
Autora  fez  a apresentagao  da materia,  dizendo  da importancia em reativar o  sistema de
abastecimento  de  agua  na  comunidade  da  Cha  dos  Gomes.  Seguida  do  Vereador  Jos5
Francisco,  que elogiou a agao  da Vereadora justificando,  que  apesar de o problema nao
ter  sido  gerado  nesse  Governo,  as  providencia ja  estao  sendo  tomadas  para  o  efetivo
fomecimento  de  agua  para `^aquela  comunidade.  0  Vereador  Antonio  Jose,  enalteceu  o
pedido da Vereadora, fazendo referencias a administragao anterior em relagao as obras de
abastecimento  de agua em diversas localidades  do municipio.  0 Vereador Luciano Jose,
fez referencia a mat6ria e em  seguida algumas indagag6es  sobre assunto  alheio  a pauta.
No  momento,  o  primeiro  Secretario  fez  observag6es  quanto  a  ordem  das  mat6rias  na
sessao.  Por5m.  o  senhor Presidente fez  questao  de  esclarecer a solicitagao  do  Vereador.
Em seguida. posto em votagao o Requerimento foi aprovado por Unanimidade de Votos.
Continuando,  o  1°  Secretario fez a leitura do  Oficio  68/2013  da Secretaria de  Satde,  da
solicitagao do Grupo Fazendo Arte.  Como tamb6m a leitura dos convites da Par6quia de
Sao Sebastiao de Machados e da Capela Nossa Senhora das Dores. Em seguida declarou
encerrada a sessao, convidando os Vereadores para a pr6xima no dia 14 de maio de 2013.
Esta sessao encontra-se em gravagao no programa especifico nos arquivos informatizados
da Casa.  E para tudo  constar eu,  Joseleide  Salustiano  de Andi-ade, tendo  secretariado  os
ti.abalhos  sob  a  supervisao  do  1°  Secretario,  1avrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e
achada   conforme,   vai   assinada   pelo   Presidente   e   os   demais   Vereadores   presentes.
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