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Ata  da  6a  Sessao  Ordindria  do  2°  periodo  Legislativo  da   12a  Legislatura  da
Camara  Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia  15  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  dos
Machados,   Estado   de   Pemambuco.   Reuniu-se   em   Sessao   Ordinaria   sob   a
Presidencia  do  Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  presentes  os  senhores
Vereadores: Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo Jtinior, Antonio
Jos5 da  Silva,  Jose 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  6a  Sessao
Ordinalia.   Ocupam  as   cadeiras  de   1°  e  2°   Secretarios   os  Vereadores:   Ivan
Barbosa Gomes e Antonio Machado de Aratjo Jthior, 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.  Em homenagem aos Professores o Presidente enfatizou o  falecimento
da Professora Izolda, que pelo fato solicitou urn minuto de silencio, Continuando,
o   Primeiro   Secretario   fez   a   leitura   do  Parecer   Conjunto   n°.   008/2013   das
comiss6es pertinentes. Nao havendo discussao ao Projeto de Lei Complementar
n°. 003/2013, que Institui Normas Relativas ao Micro Empreendedor Individual,
Micro Empresa e a Empre,sa de Pequeno Porte, conforme Lei Complementar 123
de  14 de dezembro de 2006, Lei Complementar 127 de 14 de agosto de 2007, Lei
Complementar 128 de  19 de dezembro de 2008 e da outras providencias.    o qual
foi  aprovado  por  unanimidade  de  votos.  Na  sequencia  o  1°.  Secretdrio  leu  a
Mensagem n°.  09/2013  a qual encaminha o Projeto de Lei n°.  008/2013  que  foi
enviado  a  Comissao  Permanente  de  Finangas   e  Orgamento  para  Analise   e
Parecer. Ap6s a leitura da Mensagem n°. 010/2013 que encaminhou o Projeto de
Lei n°.  009/2013, o Presidente encaminhou a Mat6ria a Comissao de Finangas e
Orgamento para ser Analisada e emitido o Parecer. Continuando o  1°. Secretdrio
procedeu a leitura do requerimento n°. 029/2013, do Vereador Luciano Jos6, que
fez  a  apresentagao  do  mesmo  explanando  eficazes  argumentos.  Em  votagao  o
Requerimento  recebeu  a unanimidade  dos votos pela  aprovagao.  Seguindo,  foi
apresentado o Requerimento n°. 030/2013, de autoria do Vereador Luciano Jos6,
que fez a apresentagao do mesmo justificando a necessidade de  sua aprovagao,
mediante  a  seguranga  que  trara para  cidade  a  efetiva realizagao  desse  Projeto.
Coma  palavra  o  vereador  Antonio  Jos6,   iniciou  parabenizando  o  Autor  da
Materia, informando que ja recebeu indmeras dendncias de populares e realmente
a  Mat6ria  veio  em  born  momento.  Na  sequencia  o  Vereador  Silvio  Borba,
apoiando  a Mat5ria fez observag5es  dizendo  que  as causa que gerou  o caos na
iluminagao  pdblica municipal  e  heranga  maldita  de  administradores  anteriores,
tanto na esfera Federal, Estadual quanto Municipal e que os esforgos do Prefeito
sao constantes em melhorar a iluminagao do municipio.  De volta ao uso da

RLia SIC S-a.-Qao Nr` &tT..-`.bel-in : pE
Email: cmmachaeo.egmaiJ.com FBm-/axxer } 3eJ9-t777  C`N.P.J  Oe.eee.e7apooolso



_±==_._..I..\ENE.nluxp.==
Tribuna, o Vereador Luciano Jos6 sintetizou sua posigao na Camara, que
nao estava Vereador pra agradar ningu6m se nao o Povo que o elegeu, pois
assumiu  a  Cadeira  em  01  de janeiro  de  2013  e  nao  da  importincia  as
administrap5es  passadas,  e  que  o  Vereador  que  nao  estivesse  de  acordo
com a mat6ria votasse contra a aprovagao e assumisse sua responsabilidade
diante da populagao. Posto em votapao a mat6ria recebeu apoio unanime
dos   Vereadores   pela   aprovapao.   Em   seguida   o   Presidente   declarou
enoerrada a sessao, convidando os Vereadores para a pr6xima no dia 29 de
outubro  de  2013.  Esta  sessao  encontra-se  em  gravagao  no  programa
especifico mos  arquivos  informatizados  da Casa.  E para tudo  constar eu,
Joseleide  Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a
supervisao  do  10  Secretdrio,  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  15  de outubrode=fl&f#rfnerferndedcknfljfb3
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