
Ata da 20a Sessao Ordinaria da 2a Sessao Legislativa da  12a Legislatura da
Camara Municipal de Machados, realizada no dia 02 de dezembro de 2014,
as  11 :00 h.  (onze) horas no Plenario da Camara Municipal de Machados,
"Casa Flavio Pessoa Guerra" sito a Rua Sao Sebastiao n°. 3 17, nesta cidade

dos Machados, Estado de Pemambuco. Reuniu-se em Sessao Ordinaria sob
a  Presidencia  do  Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  presentes  os
Senhores Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado  de Aratjo
Jdnior, Antonio Jos5 da Silva, Jos6 Rog6rio Silva, Jos6 Arruda Lira Neto,
Silvio  Borba Guerra Filho,  Luciano Jos6  da  Silva e Valdiene Vicente  do
Nascimento.   Havendo  ndmero  regimental   de  Vereadores   o  Presidente
declarou aberta a 20a 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 Aratjo Jiinior. Em seguida, solicitou que a Secretaria
Joseleide  fizesse a leitura da Ata da  Sess5o  do dia  18  de novembro.  Nao
havendo nenhuma retificagao,  a Ata foi posta em votagao  que recebeu o
apoio   Uninime   do   Plenario.   Continuando   os   trabalhos   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 Uninime do Plenario. Dando prosseguimento solicitou do
Primeiro Secretario que fizesse a leitura do Requerimento n°.  021/2011  de
Autoria do  Vereador Ivo  Cavalcanti  e Projeto  de  Decreto Legislativo  n°.
001/2014 de origem da Mesa Diretora desta Casa.  Seguindo  o Presidente
passou   a   Presidencia   ao   1°.   Secretario   que   pediu   que   o   Autor   do
Requerimento fizesse a leitura do Hist6rico Pessoal do Homenageado, e de
forma  sucinta  explanou  qualidades  pessoais,  e  muitas  ag5es  de  Cunho
Religioso e Social  realizadas pelo Padre Andie Carlos neste municfpio. Na
sequencia  foi  feita  a  leitura  do  Decreto  Legislativo  n°.  001/2014.  E  em
seguida  fez  a  entrega  do  Titulo  de  Cidadao  Machadense.  Retomando  a
Presid6ncia o Presidente declarou a palavra facultada a quem desejasse se
pronunciar referente a homenagem. Fez uso da palavra o Vereador Luciano
Jos6,  prestando  uma  bela  homenagem.  A  Vereadora  Valdiene  de  forma
emocionada relembrou do tempo em que o homenageado era Paroco dessa
Cidade.   0  Vereador  Silvio  Borba  enalteceu  a  iniciativa  do  Autor  do
Requerimento   e   parabenizou   o   homenageado.   Seguindo,   o   Vereador
Antonio   Jos6   enfatizou   o  momento  relembrando   algumas   das  muitas
qualidades   do  Padre  Andr6,   citando   a  forma   simpatica  como   Ele   se
relacionava tanto com os Cat6licos como com os Evang61icos. A Par6quia
Machadense  foi  representada  pela  Professora  Judite  Vieira  e  a  Senhora
Necy  Vieira,  que  teceram  Elogios  ao  Padre  Andr5,  e  agradecimentos  ao
Presidente da Camara e a todos Vereadores. Na sequencia o Homenageado
usou  da Tribuna comentando que Machados  foi  sua primeira Par6quia,  e
que de forma timida conseguiu conhecer toda sociedade Machadense.
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Destacando  o  carinho  recebido  durante  o  tempo  em  que  viveu  como
representante  da  Igreja  Cat6lica  desta  Cidade.  Referindo-se  a  Politica,
deixou claro que devemos  ser Advers5rio, mais nunca inimigo.  Finalizou
agradecendo o Titulo recebido desejando a todos a verdadeira Paz de Deus.
Continuando  o  Presidente  Suspendeu  a  reuniao  para  lavratura  da  Ata.
Retomando aos trabalhos, solicitou da funcionaria Joseleide que procedesse
a  leitura  da  Ata.  Nao  havendo  nenhuma retificagao,  a Ata  foi  posta  em
votagao que recebeu o apoio Unanime do Plenario. E nada mais havendo a
tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao. 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 em 02
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