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Machados - PE
Ata da 7a Sessao Ordinaria da 4a Sessao Legislativa da  12a Legislatura da Cinara Municipal de
Machados,  realizada no  dia  10  de  maio  de  2016,  as  19:00  h.  (dezenove)  horas  no  Plenalio  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
Presid6ncia  do  Vereador  Ivo   Cavalcanti   Guerra  Filho,   presentes  os   Senhores  Vereadores:
Valdiene Vicente do Nascimento,  Antonio Jos6 da Silva, Jos6 Rog6rio  Silva, Jos6 Armda Lira
Neto,  Silvio Borba Guerra Filho, Antonio Machado de Aratjo Jdnior e Luciano Jos6 da  Silva.
Havendo ntimero 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.
Observando-se a ausencia justificada do Vereador Ivan Barbosa Gomes. Assume a cadeira de 2a
Secretalia a Vereadora Valdiene Vicente do Nascimento. Prosseguindo o Presidente solicitou da
Secretdria Joseleide a leitura da Ata da Sessao Anterior. E nao havendo nenhuma observapao, a
Ata  foi  posta  em  votapao  e  recebeu  a  unanimidade  de  votos.  Usou  da  palavra  a  Vereadora
Valdiene Vicente do Nascimento que fez observagao referente a uma falta justificada da Sessao
Extraordinaria, o que nao reflete a verdade e pediu que os Vereadores Tivessem mais atengao a
leitura da Ata.  Indagou os Vereadores Jos6 Rog6rio e Jos6 Armda se tinham conhecimento do
Valor repassado a Empresa para terceirizar os funcionalios da Sadde. Encerrou anunciando urn
valor de R$ 362.000,00 que 6 repassado a mencionada Empresa mensalmente e que por se tratar
de ano politico 6 necessario se investigar esse Ato. Dando prosseguimento, foi lido o Comunicado
da Par6quia Sao Sebastiao e do Oficio do Conselho Municipal do Idoso. E nao havendo nenhuma
Materia a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao convidando a todos para pr6xima no dia
24 de maio do ano em curso. Esta Sessao encontra-se em gravapao no programa especifico 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. Plendrio
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