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Machadoe - PE
Ata  da  14a  Sessao  Ordindria  da  3a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal  de  Machados,  realizada  no  dia   15   de  setembro  de  2015,   as   19:00  h.

(dezenove) horas no Plenalo 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  Ivan
Barbosa  Gomes  presentes  os   Senhores  Vereadores:   Ivo   Cavalcanti   Guerra  Filho,
Valdiene  Vicente  do  Nascimento,  Antonio  Jose  da  Silva,  Jos6  Rogerio  Silva,  S£1vio
Borba  Guerra  Filho,  Antonio  Machado  de  Aratjo  Jiinior  e  Luciano  Jos6  da  Silva
Havendo ndmero regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a  14a Sessao
Ordinina. Prosseguindo foi feito a chanada dos Vereadores, que em seguida assinaram
o livio de presenga. Observando-se a Ausencia justificada do Vereador Jos5 Arruda Lira
Neto. Ocupam as cadeiras de  la e 2° Secretatos os Vereadores: Ivo Cavalcanti Guerra
Filho e Valdiene Vicente do Nascimento. Prosseguindo solicitou da Secretdria Joseleide
a leitura da Ata da Sessao Anterior. E nao havendo nenhuma observapao a Ata foi posta
em  votapao  e  obteve  a  aprovapao  por unanimidade  de  votos.  Dando  continuidade  o
Presidente  solicitou a leitura do  Requerimento  n°,  006/2015  de  Autoria do  Vereador
Silvio Borba Guerra Filho, ap6s a leitura fez a apresentacao da mesma, aproveitando o
ensejo  fez  uin  apelo  ao  Presidente  para  que juntos  os  Departanentos  Juridicos  da
Camara e Prefeitura, verificassem a competencia quanto a Projeto de Lei em carater de
denominapao.  Pois da forma que 6 trarnitado esses projetos ficam de  forma flutuante

quanto a quem compete sancionar.  Com a palavra o Vereador Antonio Jos6, que ap6s
cumprimentar  a  Mesa  e  os  presentes,  fez  referencia  ao  homenageado  e  solicitou  do
Vereador Silvio Borba a mediapao junto ao Prefeito para colocapao das placas das ruas
oficializadas  em  toda  cidade.  Em  atengao  ao  Vereador  Silvio  Borba  o  Presidente
informou  que  iria  consultar  o  departamento  Juridico  da  Camara  sobre  o  assunto
abordado. Em votapao, o Projeto recebeu a aprovapao por unanimidade de votos. dando
sequencias foi lido o Convite da Faculdade de Ciencias de Timbadba. E Nao havendo
mais nenhuma Mat6ria a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao convidando a
todos pra pr6xima do dia 29 de setembro do ano em curso. Esta Sessao encontra-se em

gravapao  no  programa  especifico  mos  arquivos  irformatizados  da Casa.  E  para  tudo
constar  eu,  Joseleide  Salustiano  de  Andrade,  tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a
supervisao do 1° Secretdrio,1avrei a presente ata que depois de lida e achada conforme,
vai  assinada pelo  Presidente  e  os  demais  Vereadores  presentes.  Plendrio  da  Camara
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