
Ata  da  18a  Sessao  Ordinata  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal de Machados, realizada no dia  18 de novembro de 2014, ds 20:00 h.  (vinte)
horas no Plenalo da Camara Municipal de Machados, "Casa Flavio Pessoa Guerra" sito
a  Run  Sao  Sebastiao  n°.  317,  nesta  cidade  dos  Machados,  Estado  de  Pemambuco.
Reuniu-se em Sessao Ordinalia sob a Presidencia do Vereador Ivo  Cavalcanti Guerra
Filho,  presentes  os  Senhores  Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes,  Antonio  Machado  de
Aratjo Jiinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos6 Rog6rio Silva, Jose Arruda Lira Neto, Silvio
Borba Guerra Filho, Luciano Jos6 da Silva e Valdiene Vicente do Nascimento. Havendo
ninero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 18a Sessao Ordinaria.
Prosseguindo foi feito a chanada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de
presenga.  Ocupam  as  cadeiras  de  1°  e  2°  Secretatos  os  Vereadores:  Ivan  Barbosa
Gomes e Antonio Machado de Araljo Jiinior.  Continuando,  solicitou que a Secretaria
Joseleide fizesse a leitura da Ata da Sessao anterior. Nao havendo nenhuna retificagao,
a Ata foi posta em votapao que recebeu o apoio Uninime do Plenalo.  Continuando os
trabalhos o Presidente solicitou do Primeiro  Secretario que fizesse a leifura do Parecer
n°.  004/2014  da  Comissao  Permanente  de  Legislapao  Justiga  e  Redapao  Final.  Em
seguida informou que apesar da Comissao Permanente de Finangas e Oxpamento nao ter
emitido Parecer ao Projeto de Lei n°. 005/2014, com base no Regimento Intemo da Casa
o  Projeto  seguiria o  tramite  legal  e  p6s  o  mesmo  em  discussao,  antes  da Mat6ria  ser
discutida o Presidente solicitou a funcionala Joseleide que fizesse a leitura da Ata da
Comissao Pemanente de Legislapao Justiga e Redapao Final da 5a Reuhiao do dia 04 de
novembro de 2014. Usou da palavra o Vereador Antonio Jos6, que iniciou dizendo que
pela  primeira  vez  iria  votar  contra  o  Organento  do  Municfpio,  mediante  a  falta  de
prestagao  de  contas  das  obras  executadas  pelo  Prefeito  do  Municipio,  al6in  de  achar
exorbitantes  os  valores  constantes  no  Projeto  ora  em  discussao.  Posto  em  votapao  o
Projeto de Lei n°.  005/2014, recebeu a aprovapao por 5 votos a favor e 3  votos contra.
Na sequencia o  Presidente consultou o  Plendrio  sobre  a antecipaeao  das  duas tiltimas
Sess6es Ordinarias, que foi acordado para os dias 25 de novembro e 02 de dezembro do
ano em curso. E nada mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao e
convidando  os  Senhores Vereadores para a pr6xima no  dia 25  de novembro  de 2014.
Esta    Sessao    encontra-se    em    gravapao    no    prograna    especffico    mos    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 conforme, vai assinada pelo Presidente e os demais Vereadores
presentes. Plenario da Camara Municipal de Machados em 18 de novembro de 2014.
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