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Ata  da  7a  Sessao  Ordinaria  do  2°  Periodo  Legislativo  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal  de  Machados,  realizada no  dia  29  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   Pemambuco.
Reuniu-se  em  Sess5o  0rdinaria  sob  a Presidencia  do  Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra
filho,  presentes  os  Vereadores:  Ivan  Barbosa  Gomes,  Antonio  Machado  de  Aratijo
Jtinior, Antonio Jos5 da Silva, Jos5 Rog6rio  Silva, Jos6 Arruda Lira Neto,  Silvio Borba
Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos5  da  Silva.  Havendo
ntimero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente  declarou  aberta  a  7a  sessao  ordinaria.
Oc'upam   as  cadeiras  de   1°  e  2°  Secretarios`  os  Vereadores  Ivan  Barbosa  Gomes  e
Antonio  Machado  de  Aratijo  Jtinior.  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.  Ao  iniciar  os  trabalhos  o  Presidente  fez
alusao  a presenga da Secretaria Municipal  de Agao  Social  e membros  do  Grupo  da 3a,
Idade.  Continuando,  o  primeiro  Secretario  fez  a  leitura  da  Mensagem  011/2013  e  do
Projeto  de  Lei   005/2013,  de  Parte  do  Poder  Executivo  Municipal.  Por  se  tratar  de
Mat6ria  de  Regime  de  Urg6ncia  Especial,  o  Presidente  encaminhou  as  Comiss6es  de
Legislacao Justi?a e Redagao Final e Finangas e Orcamento, suspendendo a reuniao por
15   minutos  para  Analise  e  Parecer  Conjunto.  Retomando  aos  trabalhos,  foi  lido  o
Parecer  Conjunto  009/2013,  em  discussao  o  Projeto,  fez  uso  da  palavra,  o  Vereador
Antonio  Jos6,  que  agradeceu  a presenga  dos  representantes  da  3a  Idade,  confirmando
que  em  seu  5°  mandato  nesta  Casa  sempre  votou  a  favor  dos  Projetos  que  veio  a
favorecer o Povo, sem queapra isso, houvesse algum tipo de pressao e que independente
da   presenga   do   Grupo   o   Projeto   seria   aprovado.   0   Vereador   Antonio   Machado,
informou que o Projeto ira beneficiar em parte, a Secretaria de Agao Social, no entanto;
e  nei`essario  fiscalizar  se  o  recurso  sera  bern  aplicado.  A  Vereadora  Valdiene,  com
muita   propriedade    explanou   de   forma   esclarecedoi.a   a   origem   do    recurso    ora
suplementado  e  os  beneficio  que  o  mesmo  podera  gerar  aos  usuarios  da  Secretaria de
Acao  Social,  terminou  agradecendo  a  presenga  de  todos.  Com  a  palavra  o  Vereador
Sil\Ji()  Boi.ba,  consciente  em  abordar  o  assunto,  esclareceu  alguns  pontos  t5cnicos  com
referencia  a  verba  destinada  ao  cr6dito  especial,  e  o  quanto  seria  constrangedor  caso
Essa  Casa  nao   aprovasse  o  referido  Projeto,  pois;   o  Prefeito  teria  que  devolver  o
recurso.   Falou   ainda   da   importancia   da   Camara   junto   ao   Poder   Executivo   no
desenvolvimento  do  municipio,  por6m  acreditava na  aprovagao  e  citou  alguns  setores
onde   esse   recurso   sera   aplicado   influenciando   na   melhor   condigao   de   vida   dos
machadenses.  0  Vereador  Luciano  Jos6,  fez  comentario  sobre  os  Direitos  dos  ldosos
em  seu  Estatuto  Pr6prio,  fez  algumas  criticas  da  atuagao  atual  da  Secretaria  de  Agao
Social,  deixou  clara  ainda  a  dtivida  se  esse  recurso  sera  mesmo  aplicado,  terminou
acenando  voto  contrario  a  Materia.  No  uso  da  Tribuna  a  Secretaria  de  Acao  Social
explicou  de  forma  clara  e  objetiva  de  que  se  tratava  o  movimento  ora  realizado,  fez
esclarecimento  aos  presentes,  quanto  as  dificuldades  de  funcionamento  do  Centro  de
Convivencia, por ainda nao dispor de recursos. Por6m, com a aprovagao desse Projeto a
Secretaria desempenhara intimeras  atividades nos  setores  de  formagao,  entretenimento,
lazer.  cliversao  etc.  alem  de  investimentos  em  estrutura  fisica  para  melhor  abrigar  os
beneficiados  dessa  Secretaria,  terminou  agradecendo  a  recepgao  da  Casa.  Posto  em
votagao o Projeto obteve 7 (sete) votos a favor e  1  (urn) voto contra. Continuado, o ///////



primeiro  Secretario  procedeu  a  leitura  do  Requerimento  n°.  031/2013,  de  Autoria  do
Vereador Luciano Jose, que fez a apresentagao do mesmo, mostrando a necessidade em
cumprir a Lei que determina a Criagao de Aterro Sanitario no municipio, e dessa foma
contribuir  na  melhor  condigao  de  vida  da  populagao.  Em  votagao  o  Requerimento
recebeu   a   unanimidade   dos   votos   pela   aprovagao.    Seguindo,   foi   apresentado   o
Requerimento   n°.    032/2013,    de   autoria   do   Vereador   Antonio   Jos5,    que   fez   a
apresentagao do mesmo mostrando a importancia de seu pedido  ser atendido, pois;  em
alguns pontos da cidade, toma-se impraticavel o trafego de veiculos.  0 Vereador Ivan
Barbosa  endossou  a preposigao  do  Autor,  pois;  com  certeza ira atender  os  anseios  da
populagao  em  especial  aos  condutores  de  veiculos.  Ap6s  a  leitura  do  Requerimento
033/2013  de Autoria do Vereador Luciano Jos6,  que enfatizou alguns pontos em que o
Projeto  set.a  de  grande  benesse  a  Crianga  e  a juventude,  pois;  ira  agregar  intimeras
atividades. tanto  fisicas quanto psicol6gica e social.  Seguido  do Vereador Ivan Barbosa
a materia recebeu total apoio. A Vereadora Valdiene parabenizou a iniciativa do Autor e
declarou-se favoravel a mat6ria. Em votagao a mat6ria recebeu a aprovagao unanime do
Plenal.io.   0   Vereador  Ivan  Barbosa  apresentou   o   Requerimento   n°.   034/2013,   que
solicita a colocacao  de corre-mao  na escadaria da travessa Amaro  Lino,  demonstrando
sua  preocupagao  em  garantir melhor acessibilidade  aos  usuarios  daquela localidade.  0
qual  recebeu o apoio em pronunciamentos dos Vereadores Antonio Jose, Luciano Jos6,
Silvio   Borba   e   Valdiene   Vicente.   Em   votagao   o   Requerimento   foi   aprovado   por
unanimidade   dos   votos.   Em   seguida   o   Presidente   declarou   encerrada   a   sessao,
convidando os Vereadores para a pr6xima no dia  12 de novembro de 2013.  Esta sessao
encontra-se em gravagao no programa especifico nos arquivos informatizados da Casa.
E para tudo constar eu, Josgleide Salustiano de Andrade, tendo secretariado os trabalhos
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.  Plenario  da
Camara Municipal de Machados em 29 de outubro de 2013.
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