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Ata da 3a Sessao Ordindria da 4a Sessao Legislativa da 12a Legislatura da Cinara Municipal de
Machados, realizada no dia 15  de margo de 2016, ds  19:00 h. (dezenove) horas no Plendrio da
Camara Municipal de Machados, "Casa Flavio Pessoa Guerra" sito a Run Sao Sebastiao n°. 3 17,
nesta  cidade  dos  Machados,  Estado  de  Pemambuco.  Reuniu-se  em  Sessao  Ordindria  sob  a
Presid6ncia  do  Vereador  Ivo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  presentes  os  Senhores  Vereadores:
Valdiene Vicente do Nascimento, Antonio Jose da Silva, Jos5 Rog6rio Silva, Jos6 Arruda Lira
Neto,  Silvio Borba Guerra Filho, Antonio Machado de Araljo Jtinior e Luciano Jos6 da Silva.
Havendo ndmero Regimental de Vereadores o Presidente declarou aberta a 3a 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   Secretata  a  Vereadora  Valdiene  Vicente   do  Nascimento.   Prosseguindo  o
Presidente solicitou da Secretalia 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.
Continuando o Presidente solicitou da 2a Secretaria a leitura do Requerimento n°.  001/2016 de
Autoria  da  Vereadora  Valdiene  Vicente.  Em  discussao  o  Vereador  Antonio  Jos6  elogiou  a
iniciativa da Vereadora dizendo da necessidade da Reforma solicitada da Prapa na rua Edson
Alvares.  Em  votagao  o  Requerimento  recebeu  aprovapao  por  unanimidade  dos  votos.  Em
tempo,  o  Vereador  Luciano  Jos6 justificou  seu  voto  e  fez  uma  observapao  quarto  o  nao
atendimento dos Requerimentos ja apresentados, por parte do Poder Executivo. Continuando foi
apresentado o Requerimento n°. 002/2016 de Autoria da Vereadora Valdiene Vicente, que deu
enfase  ao  contexto  do pedido,  por  se tratar de  uma agao  onde  demonstra urn  dos  principios
fundamentais da Administrapao Ptiblica que 6 a Transparencia do Govemo. Usou da palavra o
Vereador Antonio Jos6, solicitando da Autora c6pias da Relapao dos Funcionalios da Educap5o
assim   que   receber  do  Poder  Executivo.   Em  votagao  o  Requerimento   foi   aprovado  pela
unanimidade  dos  votos.  Na  sequencia  foi  lido  o  Requerimento  n°.  003/2016,  de  Autoria  do
Vereador  Silvio  Borba,  que  apresentou  a  Mat6ria,  enfatizou  o  avango  do  Municipio  messes
dltimos anos, poiem, queixou-se dos Gestores, que ate o momento nao deu a atengao necessaria

quanto as Placas de identificap6es das ruas, ja aprovadas em Requerimentos por esta Casa.  0
Vereador  Antonio  Jos6  tanb6m  fez  mengao  ao  Requerimento,  por6m,  solicitou  que  fosse
verificado se ha urn outro Requerimento com o mesmo sentido nesta Casa, terminou acenando

pela  aprovapao  da  Mat6ria.  Em  votapao,  a  Materia  recebeu  aprovapao  por  unanimidade  de
Votos.  Continuando,  foi  lido  pelo   1°  Secretalio,  o  Requerimento  n°.  004/2016,  o  qual  foi
apresentado  pelo  Autor Vereador  Silvio  Borba  que  enfatizou  o  pedido  dizendo  o  porque  da
homenagem  ao  Ilustre  conterraneo.   Usou  da  palavra  a  Vereadora  Valdiene  Vicente  que
aproveitando  o  ensejo  cobrou da Presid6ncia da Casa providencias  quanto  a urn Projeto  que
desse liberdade ao Poder Legislativo de tomar Lei as Denominap6es de rua votadas nessa Casa.
Em votapao  a Mat6ria recebeu a unanimidade  dos Votos por sua Aprovagao.  E nao havendo
nenhuma Materia a tratar o Presidente  declarou encerrada a  Sessao  convidando  a todos para

pr6xima  no  dia  29  de  margo  do  ano  em  curso.  Esta  Sessao  encontra-se  em  gravapao  no
programa  especifico  nos  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 da Camara Municipal de Machados em 15 de margo de 2016.
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