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Ata  da  la  Sessao  Ordinaria  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal  de Machados,  realizada no  dia  18  de  fevereiro  de  2014,  as  20:00 h.  (vinte)
horas no Plendrio 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 Jthior, Antonio Jos6 da Silva, Jose Rog6rio Silva, Jos6 Arruda Lira Neto, Silvio
Borba Guerra Filho, Valdiene Vicente do Nascimento e Luciano Jos6 da Silva. Havendo
ninero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente  declarou aberta  a  la  Sessao  Ordinaria.
Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de
presenca. Ocupam as cadeiras de  1° e 2° Secretdrios os Vereadores: Ivan Barbosa Gomes
e Antonio Machado de Aratjo Jdnior. Em seguida o Presidente 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  Plenario.  Continuando  os
trabalhos o  Presidente  solicitou do  primeiro  Secretario  a leitura do  Projeto  de  Emenda
Modificativa   n°.    001/2014,    da   Mesa   Diretora   desta   Casa   Legislativa,    que    foi
encaminhado a Comissao de Legislagao Justiga e Redagao Final para analise e emissao
de parecer,  suspendendo  a sessao por  15  (quinze) minutos.  Reabertos os trabalhos,  foi
lido pelo Primeiro Secretario o Parecer n°. 001/2014, da referida Comissao. Em seguida
foi posto em discussao, porem, nenhum dos Vereadores fez uso da palavra. Em votacao
o Projeto foi aprovado pela Unanimidade dos votos. Prosseguindo o Primeiro Secretario
fez  a  leitura  do  Projeto  de  Lei  n°.  001/2014,  oriundo  da  Mesa  Diretora  desta  Casa
Legislativa; o qual foi encaminhado as Comiss5es de Legislagao Justiga e Redacao Final
e Finangas e Orgamento para analise e parecer. Na seqtiencia o Primeiro Secretdrio fez a
leitura  do  Convite  do  Grupo  Frango  Dourado.  Posteriormente  o  Presidente  declarou
encerrada a Sessao e convidou os Vereadores para a pr6xima, a ser realizada no dia 25
de fevereiro de 2014.  Esta sessao encontra-se em gravapao 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,  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
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