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Ata  da   lla   Sessao   Ordindria  da  2a   Sessao   Legislativa  da   12a  Legislatura  da  Camara
Municipal de Machados, realizada no dia 05 de agosto de 2014, as 20:00 h. (vinte) horas no
Plenario  da Camara Munici_pal  de Machados,  "Casa Flavio Pessoa Guerra"  sito a Rua Sao
Sebastiao n°. 317, nesta cidade dos Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-se em Sessao
Ordindria sob a Presidencia do Vereador Ivo Cavalcanti Guerra Filho presentes os Senhores
Vereadores:  Ivan  Barbosa  Gomes,  Antonio  Macriado  de  Aratjo  Jtinior,  Antonio  Jos6  da
Silva,  Jos5  Rogerio  Silva,  Jose  Arruda  Lira  Neto,  Silvio  Borba  Guerra  Filho,  Valdiene
Vicente do Nascimento e Luciano Jos5 da Silva. Havendo tliin_ero regimental de Vereadores
o Presidente declarou aberta a  1 la  Sessao  Ordiriaria.  Prosseguindo foi  feito a chamada dos
Ver'eadores  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.
Antes de da iricio aos trabalhos, o Presidente consultou o Plenario quanto a possibilidade de
serem  realizadas  as  sess6es  ordinarias  dos  meses  de  agosto  e  setembro,  todas  em  agosto.
Enquanto  que  o  mss  de  setembro  ficaria  exciusivo  para  o  processo  de  Campanha  das
Eleig6es Gerais do ano  em cLLrso.  Em resposta9 For unanimidade o Plendrio concordou. Em
seguida o  Presidente  solicitou a_ue  a  Secretaria JoseleicLe fizesse  a leitura cia Ata da Sessao
anterior. Nao havendo nenhaa retificapao, a Ata foi posta em votagao que recebeu o apoio
Unanime do Plenalio.  Continuando os trabalhos foi lido o Oficio n°.163/2014, Mensagem e
Ementa  do   Projeto  de  Lei  n°.   002/2014,   oriun`do   do  Poder  Municipal.   Em  seguida  o
Presidente   encamichou   a   referido   Projeto   as   Comiss6es   Pemanentes   deste   Poder.
Prosseguindo  o  Primeiro  Secretario  fez  a  leitura  Projeto  de  Lei  n°.   001/2014  da  Mesa
Diretora   desta   Casa   Legislativa,   o   a_ual   foi   encaminhado   as   Comiss6es   pertinentes.
Continuando  foi  lido  o  Projeto  de  Lei  _r_°.  002/2014  da  Mesa  Diretora.  Em  seguida  foi
aDresentado ao Plenario o Requerimento n°.  014/2014 de Autoria do Vereador Antonio Jos6
da Silva, que ap6s autorizagao fez uma justificativa referente ao pedido sobre a instalagao de
rna Estagao de Absorgao de Esgoto Hospitalar. C,olocado em votagao, recebeu a aprovagao
pela  unanimidade   dos   Vereadores.   Na  oportunidade,   foi   feita  a  leitura  do   Oficio  flo.
050/2014  do  Sindicato  dos  Professores  de  Pemanbuco.  I  nada  mais  havendo  a  tratar  a
PL residente declarou encerrada a Sessao e convidando os Senhores Vereadores para pr6xima
no  dia  12  de agosto de 2014.  Esta Sessao encontra-se em gravagao no programa especifico
jros  arquivos  informatizados  da  Casa.   E  para  tiedo  coristar  eu,  Joseleide  Salustiano  de
Aadrade, tendo secretariado os trabalhos sob a supervisao do  i ° Secretario, lavrei a presents
ata  que  depois  de  lid~a  e  achada  ccilifo_rae,  vai  assinada  pelo  Presidente  e  os  demais
Vereadores  presentes.  Plenario  da  Camera  Municipal  de  Machados  em  05  de  agosto  de
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