
Ata da 9a Sessao Ordinaria do  1° Periodo Legislativo da 12a Legislatura da Camara
Municipal de Machados, realizada no dia 04 de junho 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 Presid6ncia  do  Vereador Ivo
Cavalcanti  Guerra Filho, presentes  os  Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio
Machado de Arahjo Jtinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos5 Rog5rio Silva, Jos6 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  9a  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.  Em  Questao  de  Ordem  o  Presidente permitiu  que  o  Vereador Antonio
Jos6  concluisse  a  mat6ria  comentada  na  sessao  anterior,  pertinente  a  c6pia  do
boletim  diario  do  exercicio  financeiro  de  2012,  da Prefeitura  Municipal.  0  qual
usando  da tribuna dirigiu-se  ao Vereador Luciano Jos5,  que  em  sessao  anterior o
desafiou a mostrar saldo suficiente para que  seja usado para pagamento de rateio
aos  Professores  Municipals.  Em  seguida  fez  distribuir  c6pias  aos  Vereadores  do
referido  boletim.  Com  a  palavra  o  Vereador  Luciano  Jos6,  disse  que  pediu  ao
Vereador Antonio Jos6, saldo atrav6s de documento oficial tipo extrato bancario, e
nao    atraves    de    c6pia    de    boletim    diario.    Continuando,    fez    urn    longo
pronunciamento referindo-se a forma de como o Vereador de oposigao deve fazer
politica.   A   vereadora   Valdiene   Vicente,   referindo-se   ao   pronunciamento   do
Vereador Luciano  Jos5, justificou  que  6  de  direito  o recebimento  do  rateio pelos
professores,  que 6 papel  do Vereador ir de encontro aos  anseios  do povo  e  que  o
requerimento  6  necessario,  pois  os  erros  de  administragao  passada  devem  ser
corrigidos pelo govemo atual. 0 Vereador Jos5 Francisco, seguindo o inesmo tom
de  discussao,  disse nao se  convencer do  argumento do Vereador Antonio Jos6,  o
desafiando a trazer urn extrato bancario referente que mostre o valor que o mesmo
insiste  em  dizer  que  existe;  para  que  dai  possa  tomar  providencias  cabiveis.  0
Vereador Jos6 Arruda, de forma a tranquilizar o Vereador Antonio Jose, disse que
se houver esse valor que Ele afirma o Prefeito com certeza ira pagar o rateio, pois:
alem   disso,   sua  principal   intengao   5   pagar   o   Piso   Nacional   da   classe,   aos
Professores  da Rede Municipal  de Ensino.  Voltando  a se pronunciar  o  Vereador
Antonio  Jos5,  disse  que  faz  17  anos  que  exerce  cargo  eletivo  de  Vereador nesse
municipio,  e nao precisa de orientagao de ningu5m para desenvolver suas  fung6es
e nao  ira trazer mais nenhum documento,  vai procurar a Promotoria Pdblica que
tomara as providencias necessarias. Dando continuidade o  10 Secretario fez a leitura
do Oficio n°. 006;'2013 do Vereador Jose Francisco. Em seguida o  1° Secretario fez /////////



-

aleituradoRequerimentoN°011/2013doVereadorAntonioJos6.AutorizadooAutorda
mat6ria fez a apresentagao informando que ha tempo, havia no municipio un agente, que
fomecia  o  servigo  de  qualificagao  atrav6s  do  RG  e  que  esse  servigo ja  nao  mais  esta
sendo realizado. Com a palavra o Vereador Jos6 Francisco informou aos presentes que a
providencia ja foi tomada, pois un funcionario esta sendo qualificado para exercer esse
servigo  de  forma  profissional,  nao  atrav6s  de  improviso  nem  gambiarra  como  era  a
pratica   em   administrag6es   passadas.   Posto   em   votagao   o   requerimento   recebeu   a
aprovapao  uninime.   Depois   da  leitura  do  Requerimento  N°   012/2013   a  Vereadora
Valdiene Vicente Autora da Mat6ria fez a apresentagao,  afirmando  que  o vereador 6 o
Politico  mais  pr6ximo  do  povo.   Seguindo  disse  que;  tern  ido  buscar  os  anseios  da
populagao,  ate  porque  e  bastante  procurada.  Esse  apelo  realmente  se  faz  necessdrio,
porque  a comunidade  6  carente  e  sente  dificuldade  de  acesso.  Conto  com  o  apoio  dos
nobres  colegas  para  aprovapao  da  mat6ria.  Pronunciou-se  o  Vereador  Jose  Francisco,
elogiandoorequerimentodaVereadora,dentrodocontextoinformouqueasprovidencias
nesse sentido serao tomadas para a realizagao, al6m de muitas outras obras que ja estao
em andamento.  0 Vereador Jos6 Arruda fez pronunciamento,  assegurando  a Vereadora
quetantoessaquantooutras,seraorealizadas,s6precisadetempoparaissoacontecer.0
Vereador  Antonio  Jos6,  elogiou  a  iniciativa  da  Vereadora,  dizendo  que  6  papel  do
Vereador;requererefiscalizar.Postoemvotapfrofoiaprovadoporunanimidadedevotos.
Finalizando o Presidente, infomou que a Festa Junina da EREMSAG sera realizada no
dia08dejunhoas19:00hs.naareadopr6prioPr6dio.Emseguidadeclarouencerrada
a sessao,  convidando osvereadores para a pr6xima no dia  11  de junho  de 2013.
F_sta   sessao   encontra-se   em   gravagao   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
ataquedepoisdelidaeachadaconforme,vaiassinadapeloPresidenteeosdemais
Vereadores  presentes.  Plenario  da  Camara  Municipal  de  Machados  em  04  deiuuwh#effl#flfroprpeu##A
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