
Ata da 7a  Sessao Ordinaria do  1° Periodo Legislativo da  12a Legislatura da
Camara Municipal  de Machados, realizada no dia  14 de maio  de 2013,  as
20:00  h.  (vinte)  horas  no  Plenario  da  Camara  Municipal  de  Machados,
"Casa F15vio Pessoa Guerra" sito a Rua Sao Sebastiao n°. 317, nesta cidade

de Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-se em  Sessao Ordinaria sob
a   Presidencia  do   Vereador  Ivo   Cavalcanti   Guerra  Filho,   presentes   os
Vereadores:  Ivan  Barbosa  Gomes,  Antonio  Machado  de  Aratijo  Jtinior,
Antonio  Jos6  da  Silva,  Jos6  Rog5rio  Silva,  Jos5  Arruda  Lira  Neto,  Jose
Francisco Cavalcante Marinho, Valdiene Vicente do Nascimento e Luciano
Jose  da  Silva.  Havendo  ninero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente
declarou aberta a 7a sessao ordinaria. Prosseguindo foi feito a chamada dos
Vereadores  que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenga.  Ocupam  as
cadeiras  de   1°  e  2°  Secretarios,  os  Vereadores  Ivan  Barbosa  Gomes  e
Antonio   Machado   de   Aratijo   Jtinior   respectivamente.   Em   seguida   o
Presidente  solicitou que a funcionaria 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, registrou a
presenga  dos  Alunos   Concluintes   do  EJA  da  Escola  Joao  Barbosa  de
Lucena,  que  atrav6s  do  lider  fez  explanagao  a respeito  da  festa junina  da
referida  turma.  E  nao  havendo  nenhuma  mat6ria  a  tratar  o  Presidente
declarou encerrado o primeiro  expediente,  e  abril  o  segundo,  facultando a
palavra  a  quem  quises.se  fazer  uso  da  mesma.  Usaram  da  Tribuna  os
Vereadores: Antonio Jos6, Jos6 Francisco, Valdiene Vicente, Luciano Jos6,
Ivan  Barbosa,  Ivo  Cavalcanti,  Jos5  Rog6rio  e  Jos5  Arruda,  a  convite  do
Presidente,    o    Assessor    Jurfdico    da    Casa,    Dr.    Bruno,    fez    alguns
esclarecimentos   sobre   assunto   inerente   as   Prestag6es   de   Contas   do
Executivo,   em   tramite   nesta   Casa   Legislativa.   Em   seguida   declarou
encerrada a sessao9 convidando os Vereadores para a pr6xima flo dia 28 de
maio de 2013. Esta sessao encontra-se em gravagao no programa especffico
nos  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. Plenai-io da
Camara Municipal de Machados em 14 de maio de 2013
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