
Ata  da   8a   Sessao  Ordinaria  do   1°  Periodo  Legislativo  da   12a  Legislatura  da
Camara Municipal  de Machados,  realizada no dia 28  de maio 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  Pernambuco.  Reuniu-se  em  Sessao  Ordinaria  sob  a  Presidencia  do
Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  presentes  os  Vereadores:  Ivan  Barbosa
Gomes, Antonio Machado de Aratijo Jtinior, Antonio Jose da Silva, Jos6 Rogerio
Silva,  Jos5  Arruda  Lira  Neto,  Jose  Francisco  Cavalcante  Marinho  e  Valdiene
Vicente  do  Nascimento.  Ocorrendo  a  ausencia justificada  do  Vereador Luciano
Jos.e da  Silva.  Havendo ntimero regimental  de Vereadores  o Presidente declarou
aberta  a  8a  sessao  ordinaria.  Prosseguindo  foi  feito  a  chamada  dos  Vereadores

que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenga.  Ocupam  as  cadeiras  de  10  e  2°
Secretarios,  os  Vereadores  Ivan Barbosa  Gomes  e Antonio  Machado  de  Aratijo
Jrinior  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 o Presidente solicitou do  1° Secretario a leitura da c6pia do Boletim
Diario  da  Prefeitura  Municipal  de  Machados  de  28  de  Dezembro  de  2012.  0
Vereador  Antonio   Jose   da   Silva   fez  referencia  ao  Boletim  justificando   seu
compromisso     em    cobrar     do     Governo     providencias     em     cumprir     suas
responsabilidades,  enquanto  Gestor Municipal.  Em seguida o  1° Secretario  fez a
leitura  do  Requerimento  N°  008/2013  do  Vereador  Antonio  Jos6  da  Silva.  Na
oportunidade  o  Autor  da Mat5ria  fez  a  apresentacao,  dizendo  que,  embora  esse
pedido ja tivesse sido feit6 na gestao passada, volta com o mesmo teor esperando
que  dessa vez  seja  realizado pela  atual  administragao.  0  Vereador  Jose  Arruda
Neto.  elogiou  a  iniciativa  do  Autor  do  Requerimento  e  confirinou  seu  apoio.
Posto  em  votagao;  obteve  o  apoio  unanime.  Depois  da leitura do  Requerimerito
N°  009;'2013   de  autoria  do  Vereador  Antonio  Jose  da  Silva,   o  qual   fez  sua

apresentagao.  0  1° Secretario usando da tribuna falou que embora o contetido do
Requerimento  encontra-se  incluso  no  Projeto ja  aprovado  do  Poder  Executivo.
atraves  do  FEM,  e  muito  importante,  e  pediu  que  o  Vereador  Jos5  Francisco,
Lider  do  Governo  desse  maior  esclarecimento  do  referido  Projeto.  0  Vereador
Jose  Francisco  fez  explanagao  do  assunto  reafirmando  que  o  Prefeito  tern  total
interesse em realizar todos os Projetos e Requerimentos que venham de encontro
aos anseios  do Povo, para desenvolver cada dia mais o nosso municipio.  Depois
de colocado em votagao o Requerimento foi aprovado por unanimidade de votos.
Na sequencia  o  Primeiro  Secretario  fez  a  leitura  do Requerimento  N°  010/2013
do Vereador Jos5 Arruda Lira Neto.  0 Autor da Materia ap6s autorizagao fez a
apresentagao,  esclarecendo que o pedido se faz necessario, ja que a rede  eletrica
encontra-se  totalmente  instalada  faltando  apenas  a  instalagao  das  luminarias.  A
Vereadora Valdiene Vicente, demonstrando apoio a mat6ria.  aproveitou o ensejo
e  fez  referencia  tamb6m  a  ilumina¢ao  ptiblica  no  centro  e  area  periferica  da
cidade.   0   Vereador  Antonio   Jos5  tamb5m   apoiou   a  iniciativa   do  Autor   da
materia.    dizendo    que    uma    das    prerrogativas    do    Vereador    6    reivindicar
melhoramento para populagao. No moiriento o Vereador Ivan Barbosa, cobrou do
Vereador Jose Francisco, que junto a Secretaria de lnfraestrutura contate a /;'/,'r', /,J'/



CELPE,  e procure informar a situagao  em que  se  encontra a iluminagao ptiblica
do   municipio.   Com   a   palavra   o   Vereador   Jos6   Francisco.   fez   urn   longo

pronunciamento  dizendo  de  sua  responsabilidade  como  Vereador  e  pediu  que
toda  Camara  se  posicione  como  responsavejs     pelo  municipio  e  nao  espere
apenas pelos representantes do Governo, e que ira junto com seus companheiros
de bancada procurar solucionar essa  situagao.  Ainda discutiiido o Requerimento
o   Vereador  Antonio   Machado,   disse   da   importancia   do  Requerimento,   que
embora seja urn pedido escrito em papel,  cabe ao Prefeito atender ou nao,  e que
sua posi€ao no Plenario nao 5 de Situagao ou Oposigao, nao tern cor Hem partido,
e   sim   compromisso   com   a   sociedade   que   o   elegeu.   Levado   a   vota€ao   o
Requerimento   foi   aprovado   por   unanimidade   dos   presentes.   Prosseguindo
solicitou  do   1°  Secretario  a  leitura  do  Convite  da  Secretaria  de  educagao.  a
Presidente  informou  a todos  a Festa Junina  da Escola Joao  Barbosa  de  Lucena
que   se   realizara   no   dia   01    de   junho   na   Quadra   Municipal   as    17:00   hs.
Finalizando, o Presidente consultou o Plenario referente as pr6ximas reuni6es do
1° periodo,  que ficou assim definida:  serao realizadas sess6es ordinarias iic)s dias
04  e   11   de  junho  no  recinto  desta  Casa  Legislativa  no  horario  normal.  Em
seguida declarou encerrada  a  sessao,  convidando  os  Vereadores  para a pl.6xima
no  dia  04  de junho  de  2013.  Esta  sessao  encontraLse  em  grava€ao  no  programa
especlfico nos arquivos informatizados da Casa. E para tudo constar eu,. Joseleide
Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  1°
Secretario.,   lavrei  a  presente  ata  que  depois   de  lida  e  achada  conforme9  vai
assinada pelo Presidente e os  demais Vereadores presentes.  Plenario  da Camara
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