
Ata  da  4a  Sessao  Ordinala  da  2a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Cinara
Municipal de Machados, realizada no dia 25 de margo de 2014, as 20:00 h. (vinte) horas
no  Plenato  da Camara Municipal  de  Machados,  "Casa Flavio Pessoa Guerra"  sito  a
Rua Sfro Sebastiao n°. 317, nesta cidade dos Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-
se  em  Sessao  Ordinata  sob  a  Presid6ncia  do  Vereador Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho
presentes os  Senhores Vereadores: Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aradjo
Jiinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos5 Rogerio Silva, Jose Arruda Lira Neto, Silvio Borba
Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Havendo
niinero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 4a Sessao Ordinaria.
Prosseguindo foi feito a chanada dos Vereadores que em seguida assinaram o livro de
presenga.  Ocupam  as  cadeiras  de  1°  e  2°  Secretalos  os  Vereadores:  Ivan  Barbosa
Gomes e Antonio Machado de Aratjo Jiinior. Em seguida o Presidente 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  Plenario.
Continuando os trabalhos o Presidente Infomou que conforme a Resolugao 001/2014
da Camara Municipal de Machados seria realizada a Eleieao para Mesa Diretora desta
Casa Legislativa, para o Bienio 2015 -2016. Prosseguindo apresentou a Chapa Unica,
constituida  pelos  Vereadores  Ivan  Barbosa  Gomes,  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho  e
Valdiene Vicente do Nascimento Candidatos aos Cargos de Presidente,  1° Secretdrio e
2° Secretdrio respectivamente. Seguindo as normas Regimentais, convocou `os Senhores
Francisco  Jos6  Cavalcante  Marinho  e  Os6as  Ferreira  da  Silva  para  compor  a  Mesa
Coletora  de  Votos.  Fez  a '^dpresentapao  das  C6dulas  de  votapao  e  esclareceu  que  a
votapao  seria de foma  Secreta e obedeceria a ordem de chanada pelo  Presidente  da
Casa.  Iniciou  a  votapao  chanando  o  Vereador  Ivan  Barbosa,  na  seqtiencia  fez  a
chanada do Vereador Antonio  Machado  de Aratjo J\inior,  que  solicitou espago para
justificar seu voto,  que  foi  negado pelo  Presidente, poiem,  o Vereador apelou para a
decisao do Plenario e obteve autorizapao de justificar seu voto, dizendo que embora seja
anigo do Vereador Ivan, iria votar em branco devido motivos politicos e nao pessoal.
Seguindo as Nomas foi realizada a votagao. Ap6s convocapao dos  Senhores Luciano
Jos5 da Silva Junior e Mariano Jos6 de Souza Neto, para formar a Mesa Apuradora de
votos, o Presidente solicitou a contagem; que resultou no seguinte: 7 (sete) votos a favor
da Chapa Unica e 2 (dois) votos em branco. Depois de lido o Boletim de Apurapao, o
Presidente  fez  a  seguinte  Publicapao:  Em  virtude  do  resultado  obtido  na  Eleigao
realizada  em  25  de  mango  de  2014,  no  pr6dio  da  Camara  Municipal  de  Machados,
situado  a  Run  Sao  Sebastiao  n°.  317,  para  Renovapao  da  Mesa Diretora  da  referida
Camara.  Conforme  o Regimento  Intemo da Instituigao,  a Nova Mesa Diretora para o
Exercicio do Bi6nio 2015-2016 flea assim constituida: Presidente Ivan Barbosa Gomes,
Primeiro Secretalo Ivo Cavalcanti Guerra Filho e Segundo Secretario Valdiene Vicente
do Nascimento, e que os mesmos assumirao seus respectivos Cargos a partir de  1° de
janeiro de 2015. Refeita a Mesa Diretora, o Presidente continuou facultando a Palavra a
quem quisesse fazer uso. Com a palavra o Vereador lvan Barbosa, que fez referencia ao
mandato  anterior  como  Presidente  nesta  Casa,  dando  €nfase  a  forma  responsavel  e
imparcial  de  conduzir  os  trabalhos  Legislativos,  e  como  Presidente  novamente  ira
manter a Ordem e o Respeito por todos que fazem essa Casa, finalizou agradecendo aos
que confiaram a Ele o voto e aos que de alguma maneira contribuiu para sua Vit6ria. Na
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seqtiencia o  Vereador Antonio  Jos6,  com  firmeza disse  da alegria  em  ter  de  volta o
Vereador Ivan como  Presidente, e de fazer parte do Grupo de Gestores que mudaram o
conceito  de  Administrar  Essa  Casa,  diante  o  autoritarismo  e  a  arrogancia  como  era
anteriormente,  atraves  de  companheirismo,  e valorizapao  dos  representantes  do  Povo
independente de posieao politica, pois todos sao anigos.  0 Presidente Ivo Cavalcanti,
agradeceu os votos recebido, justificando que estara ao lado do Presidente eleito durante
toda  legislatura,   e  que   seu  compromisso   maior  6   lutar  pelo   Desenvolvimento   e
Crescimento  do  Municipio.   E  nada  mais  havendo  a  tratar  o  Presidente  declarou
encerrada a Sessao e convidou os Vereadores para a pr6xima, a ser realizada no dia 08
de  abril  de  2014.  Esta  sessao  encontra-se  em  gravapao  no  programa  especifico  mos
arqriivos  informatizados  da  Casa.  E  para  tudo  constar  eu,  Joseleide  Salustiano  de
Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  1°  Secretalo,  lavrei  a
presente ata que depois  de lida e achada conforme, vai assinada pelo Presidente e os
demais  Vereadores presentes.  Plenino  da Camara Municipal  de Machados  em 25  de
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