
Ata  da   8a   Sessao   Ordinaria  da  2a   Sessao   Legislativa  da   12a   Legislatura  da  Camara
Municipal de Machados, realizada no dia 20 de maio de 2014, as 20:00 h. (vinte) 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 Presidencia do Vereador Ivo  Cavalcanti  Guerra Filho presentes os
Senhores Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado  de Aratjo Jtinior, Antonio
Jos6 da Silva, Jos6 Rogerio Silva, Jos6 Arruda Lira Neto, Valdiene Vicente do Nascimento
e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Observando-se  a  ausencia justificada  do  Vereador  Silvio  Borba
Guerra Filho. Havendo ntimero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 8a
Sessfro  Ordindria.   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.   Na   sequencia   o   Presidente   solicitou   do   primeiro   Secretario   a   leitura   do
Requerimento n°.  012/2014, de Autoria do Vereador Antonio Jos6, que ap6s a autorizacao
do  Presidente  fez  a  apresentagao  do  mesmo  justificando  a  necessidade  do  pleito.  Em
votapao  o  Requerimento  recebeu apoio  unanime  do  Plenario.  Continuando,  desta vez em
Pauta  o  Requerimento  n°.  013/2014,  de  Autoria  do  Vereador  Antonio  Jos6,  que  fez  a
apresentagao  do  mesmo  alegando  de  forma  coerente  alguns  motivos  que  o  levaram  a
reivindicar construir muros de arrimo nas localidades mencionadas. 0 qual recebeu o apoio
no  pronunciamento  do  Vereador  Luciano  Jos6,  que  enfatizou  o  absurdo  no  tamanho  da
obra  e   o   perigo   eminente   de   deslizamento   de   barreiras,   podendo   ocorier  acidentes,
terminou   apelando   aos   Vereadores   da   situapao   que   atentem   quanto   ao   tempo   e   a
capacidade  da  empresa  encarregada  da  execugao.  Na  sequencia  fez  uso  da  palavra  o
Vereador Antonio Machado dizendo da dificuldade em fiscalizar o Poder Executivo, diante
da ineficacia do Legislativo em obter esclarecimento do Prefeito a determinados assuntos.
Posto  em  votacao  o  Requerimento  foi  aprovado  por unanimidade  dos  votos.  Em  seguida
foi lido o  Oficio da ERENSAG.  Com a palavra, o Presidente consultou o  Plendrio  sobre a
antecipagao das duas tiltimas  Sess6es Ordinaria para os dias 27  de maio e 03  de junho do
corrente  ano,   obtendo  apoio  da  unanimidade  dos  Vereadores  presentes.   E  nada  mais
havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao e convidou os Vereadores para a
pr6xima,  a ser realizada no  dia 27 de maio de 2014.  Esta sessao  encontra-se em gravagao
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.  Plenario da Camara Municipal de Machados
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