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Machados - PE
Ata da 20a Sessao Ordinalia da 3a Sessao Legislativa da  12a Legislatura da Cinara Municipal de
Machados, realizada no dia 01  de dezembro de 2015, as  19:00 h. (dezenove) horas no Plenario 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  Ordindria  sob  a
Presid6ncia do Vereador Ivan Barbosa Gomes, presentes os Senhores Vereadores: Ivo Cavalcanti
Guerra Filho,  Valdiene Vicente  do Nascimento,  Antonio Jos6 da  Silva,  Jos6  Rog6rio  Silva,  Jos6
Arruda Lira Neto,  Silvio Borba Guerra Filho, Antonio Machado de Aradjo Jdnior e Luciano Jos5
da  Silva.  Havendo  ndmero Regimental  de Vereadores  o  Presidente  declarou  aberta a 20a  Sessao
Ordinaria. Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores, que em seguida assinaram ,o 1ivro de

presenga. Assumem as cadeiras de  1° e 2a Secretarios os Vereadores Ivo Cavalcanti Guerra Filho e
Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Prosseguindo  o  Presidente  solicitou  da  Secrefaria  Joseleide  a
leitura da Ata da Sessao Anterior. E nao havendo nenhuma observagao a Ata foi posta em votapao
e obteve a aprovapao por unanimidade de votos. Prosseguindo o Vereador Luciano Jose solicitou
dispensa  da  Sessao  ao  Presidente  por  nao  esfa  se  sentindo  bern,  a  qual  foi  concedida.  Dando
continuidade foi feito a leitura do Oficio n°.  016/2015  e em seguida o Despacho da Comissao de
Educagao  Saride e Assist6ncia Social.  Com a palavra o Presidente que informou ao Plenario  que
conforme  o  que  determina  o  Artigo  53  do  Regimento  Intemo  desta  Casa  o  Plendrio  deve  se
manifestar sobre  a Dispensa do  Parecer da Comissao,  que  foi Aprovada por 5  Votos  a Favor  1
Abstengao e  2 Votos Contra.  0 Vereador Antonio Jos6 Justificou sua Abstengao  com repridio a
agao das Comiss6es em nao se reunirem para analisarem os Projetos. Da mesma forma o Vereador
Sflvio Borba justificou seu voto a favor da Dispensa por o projeto esfa correto e 6 responsabilidade
dos  Vereadores  votarem.  Em  seguida  foi  posto  em  votagao  o  Projeto  de  Lei  n°.  005/2015,  que
recebeu a Aprovagao por 5 Votos a Favor  1  Abstengao e 2 Votos Contra. A Vereadora Valdiene
Vicente justificou seu voto contralio, por nao ter conseguido que sua Emenda fosse incoxporada ao
Projeto Original, expressou indignapao por saber que ouve manobra para que isso nao acontecesse.
0 Vereador Antonio Jos6 tamb6m justificou sua Abstengao dizendo que nunca foi contra a nenhum
Projeto que viesse a trazer beneficio ao povo, mesmo quando Fez Oposigao em outros Governos. 0
Vereador Jos6 Rog6rio, por ter sido citado no pronunciamento da Vereadora informou que como
Presidente  de  Comissao  cumpriu  com  sua  responsabilidade  em  convocar  as  reuni6es,  porem  os
Membros   nao   compareciam.   0   Presidente   usando   da   palavra   fez   observagao   quanto   a
responsabilidade dos Membros das Comiss6es com refer6ncia ao andamento das Mat6rias, e que;
no pr6ximo Periodo Legislativo ira cobrar mais, conforme a determinagao do Regimento Intemo da
Casa Legislativa.  Dando prosseguimento, o Presidente autorizou que a representante da Igreja da
localidade Cha dos Tavares fizesse pedido de doagao aos presentes.  E nao havendo mais nenhuma
Materia a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao desejando a todos urn Feliz Natal. Esta
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,  lavrei  a  presente  ata  que  depois  de  lida  e  achada  conforme,  vai
assinada  pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.  Plendrio  da  Camara  Municipal  de
Machadosemoidedezembrode2°]5..,flfv/prrEedpeamcttrulwidadS
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