
Ata  da  13a  Sessao  Ordinaria  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da
Camara Municipal de Machados, realizada no dia 19 de agosto de 2014, as 20:00
h.  (vinte)  horas no Plenino  da Camara Municipal  de Machados,  "Casa Flavio
Pessoa  Guerra"  sito  a Rua  Sao  Sebastiao n°.  317,  nesta cidade  dos  Machados,
Estado  de  Pemambuco.  Reuniu-se  em  Sessao  Ordinaria  sob  a  Presidencia  do
Vereador Ivo  Cavalcanti  Guerra Filho, presentes  os  Senhores  Vereadores:  Ivan
Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo Jtinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos6
Rog6rio Silva, Jos6 Armda Lira Neto, Silvio Borba Guerra Filho e Luciano Jos6
da ' Silva.   Foi   registrada   a   ausencia   da   Vereadora   Valdiene   Vicente   do
Nascimento.  Havendo ndmero regimental de Vereadores  o Presidente declarou
aberta a  13a Sessao Ordinaria. Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores
que  em  seguida assinaran  o  livro  de presenga.  Ocupam as  cadeiras  de  1° e 2°
Secretdrios os Vereadores: Ivan Barbosa Gomes e chtonio Machado de Aratjo
Jtinior.   Ao   iniciar   os   trabalhos   o   Presidente   solicitou   que  todos  presentes
ficassem  de  p6  para  1  minuto  de  silencio  em  homenagem    p6stima  ao  Ex
Govemador   Eduardo    Campos    que    faleceu   em    13    de   agosto,   passado.
Continuando,  solicitou  que  a  Secretaria  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 Plendrio. Continuando os trabalhos o Presidente
solicitou do Primeiro  Secretario a leitura do Parecer Conjunto n°.  004/2014 das
Comiss6es Permanentes, referente ao Projeto de Lei n°.  002/2014  (LDO-2015),
oriundo do Poder Executiyo Municipal, que foi posto em discussao e em seguida
em  votagao  recebendo  a  aprovagao  por  6  (seis)  votos  a  favor  e  1  (urn)  voto
contra. E nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao e
convidando os Senhores Vereadores para apr6xima no dia 26 de agosto de 2014.
Esta  Sessao  encontra-se  em  gravagao  no  programa  especifico  mos  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. Plenario da Camara Municipal de Machados em


