
Ata  da  7a  Sessao  Ordinata  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Cinara
MuricipaldeMachados,realizadanodia06demaiode2014,ds20:00h.(vinte)horas
no  Plendrio  da Cfroara Municipal  de Machados,  "Casa Flavio Pessoa Guerra"  sito  a
RuaSaoSebastiaon°.317,nestacidadedosMachados,EstadodePemambuco.Reuniu-
se  em  Sessao  Ordindria  sob  a Presidencia  do  Vereador Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho
presentes os Senhores Vereadores: Ivan Barbosa Gomes, chtonio Machado de Aratjo
Jhior, AItonio Jos6 da Silva, Jose Rog5rio Silva, Jos6 Amda Lira Neto, Silvio Borba
Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Havendo
ninero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 7a Sessao Ordinata.
Pro'sseguindo foi feito a chanada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de
presenga.  Ocupan  as  cadeiras  de  10  e  2°  Secretatos  os  Vereadores:  Ivan  Barbosa
Gomes e Antonio Machado de Aratjo Jhior. Em seguida o Presidente solicitou que a
Secretina Joseleide fizesse a leitura da Ata da Sessao anterior. Nao havendo nenhuna
retificagao,  a  Ata  foi  posta  em  votapao  que  recebeu  o  apoio  Unanme  do  Plenato.
Continundo  os  trabalhos  o  Presidente  solicitou  do  Primeiro  Secretalo  a  leitura  da
Mensagem n°.  012/2014 e o Projeto de Lei n°.  001/2014,  oriundo do Poder Executivo
Municipal.  Em  seguida  por  se  tratar  de  Projeto  de  Carater  de  Urgencia  Especial,
encaminhou  o  mesmo  as  Comiss6es  Permanentes  de  Legislagao  Justiga  e  Redagao
Final,  Finangas  e  Orgamento  e Educapao  Satde  e  Assistencia  Social,  suspendendo  a
Sessao por 15 minutos. Reaberto os trabalhos o Presidente pediu ao Primeiro Secretato
que procedesse a leitura do Parecer Conjunto n°. 003/2014, das Comiss6es pertinentes.
Em   discussao,   0   Vereador  Antonio   Machado   complementou   os   esclarecimentos
referentesaoProjetoinformandoquenaodeterminaovaloraserrepassadoalemdeque
6  trimestral   e  nfo   tern  efeito   retroativo,   neste  momento   usou  da  Tribuna  rna
Funcionata  da  Classe  beneficiada que  por ter participado  de  uma reuniao  onde  foi
tratadooassuntoemdiscussaoreforcouaindamaisoentendimentodoreferidoProjeto.
Concedido   o   aparte   usou   da   palavra   a   Vereadora   Valdiene,   buscando   melhor
entendimentoquantoavigenciadobeneficio.0VereadorSilvioBorbainformouqueo
Projeto  6  muito  importante,  pois,  regulariza un  direito  do  funcionato  que  a  muito
almejava e que desta foma nenhun Prefeito podera desobedecer ao determinado em
Lei,equeamesmasejapublicadanoPortaldaTransparenciaafimdequeoPovotenha
conhecimento  das  Leis  e  conseqtientemente  saber de  seus  direitos.  Com  a palavra  o
Vereador  Antonio  Jose  que  endossou  as  palavras  do  Vereador  Antonio  Machado,
defendendo que esse beneficio deva ser recebido apenas por aqueles que efetivamente
trabalhem na area, que jamais votara contra un aunento a funcionario independente se
o Prefeito precise ou nao dos Vereadores, e que ficaria mais feliz se tambch os Garis
passassem  a  receber  a  insalubridade  que  ten  direito.  Encerrou  seu  pronuncianento
dizendo  que  sera  sempre  o primeiro  a votar a favor desde  que  seja em beneficio  do
Povo.  A  Vereadora  Valdiene  tamb6m  usou  da  palavra,  informando  ser  a  favor  do
Projeto,pois6umaconquistadosAgentesdepoisdeunagrandelutaporseusdireitos,
encerrou dizendo que ficaria bern mais feliz se tanb6m fosse pago insalubridade a todos
os  Funciondrios  que  tern  direito  por  Lei.   0  Vereador  Luciano  Jose,   iniciou  seu
pronuncianento  dizendo  que  se  todos  os  Requerimentos  ja  aprovados  nesta  Casa
tivessem sido atendidos noss8 municipio seria o mais desenvolvido do Pals,  anunciou
que no Projeto existia rna coisa errada, que un Projeto de tal natureza nao deveria ser
encaninhadoemCaraterdeUrgencia,encerrouinformandoquenaovotariaafavordo/



Projeto, pois existe rna enganagao e nao  seria capaz de enganar nenhum trabalhador
que  cumpre  seus  deveres  funcionais.  Pela  lideranga  o  Vereador  Silvio  Borba  volta  a
Tribuna para esclarecer que esse Projeto  expressa o  direito  dos Agentes,  os quais tern
conhecimentos dos  valores repassados pelo  Govemo  Federal.  Apenas  o  Prefeito toma
Oficial  esse  direito  para  que  nenhum  dos  pr6ximos  Prefeitos  possa  agir  de  forma
desonesta,  como  acontece  em  vdrios  municipios  do  Brasil,  a  exemplo,  em  2012  esse
dinheiro  que deveria ser repassado  aos  Agentes,  foi  gasto  em Palestras,  isto  porque  a
Lei da essas brechas.  Em votagao o Projeto foi aprovado por 7 (sete) votos a favor e  1
(un)  voto  contra.  Continuando  foi  feito  a  leitura  do  Requerimento  n°.  010/2014  de
Autoria  da  Vereadora  Valdiene  Vicente,  que  trata  da  insalubridade  dos  Agentes  de
Satide, que depois de autorizada fez a apresentagao, iniciou dizendo que os mesmos sao
merecedores  mediante  o  risco  de  vida  que  esta  exposto  no  cunprimento  de  suas
fung6es,  desejando  que o  Chefe  do  Executivo  cumpra as  Leis  que  dao  direitos  a es:e
beneficio.  Finalizou  dizendo  que  talvez  o  Prefeito  nao  precise  dos  Vereadores,  mars
com certeza nosso Povo precisa. 0 Vereador Antonio Jos6 no uso da palavra fez alguns
esclarecimentos  quanto  ao  procedimento  de  registro  de  proposig6es  na  Secretaria  da
Casa.  Quanto  ao  que  se  refere  o  Requerimento  em  pauta,  se  posicionou totalmente  a
favor.  Em votagao,  o  Requerimento  recebeu  a aprovapao  por unanimidade  dos  votos.
Continuando foi  lido  o Requerimento  n°.  011/2014,  de Autoria da Vereadora Valdiene
Vicente, que trata do calgamento das Ruas Jos6 Casula da Silva e Dr.  Ivan Barbosa da
Fonseca,  que  com  a  palavra  disse  que  atrav6s  desse  pedido  transmite  o  desejo  dos
moradores daquelas localidades, pois 6 fato a necessidade  desse  servigo  o mais rapido
possivel.  0 Vereador Antonio Jos6, elogiou a Vereadora pelo  Requerimento, torcendo
que o Prefeito atenda esse pedido que 6 de grande  importancia para os moradores das
referidas Ruas. Em votapao o Requerimento recebeu a aprovagao por unanimidade dos
votos. A pedido do Presidente foi lido pelo Primeiro Secretario o convite da Par6quia de
Sao Sebastiao. E nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao e
convidou os Vereadores para a pr6xima, a ser realizada no dia 20 de maio de 2014. Esta
sessao encontra-se em gravapao 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,  1avrei  a presente  ata que  depois  de  lida e
achada  conforme,  vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.
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