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Ata   da   5a   Sessao   Ordinaria   da   3a  Sessao   Legislativa   da   12a   Legislatura   da   Camara

Municipal  de  Machados,  realizada  no dia  22  de  abril  de  2015,  as 20:00  h.  (vinte)  horas

no  Plenario da Camara  Municipal  de  Machados,  "Casa  Flavio  Pessoa Guerra"  sito a  Rua

Sao Sebasti5o  n9.  317,  nesta  cidade  dos  Machados,  Estado  de  Pernambuco.  Reuniu-se

em  Sessao  Ordinaria  sob  a  Presidencia  do  Vereador  lvan  Barbosa  Gomes  presentes  os

Senhores  Vereadores:   lvo  Cavalcanti  Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento,

Antonio  Jos6  da  Silva,  Jose  Rog6rio  Silva,  Jos6  Arruda  Lira  Neto,  Silvio  Borba  Guerra

Filho,  Antonio  Machado  de  Arauljo  Jllnior  e  Luciano  Jose  da  Silva.   Havendo  numero

regimental   de   Vereadores   o   Presidente   declarou   aberta   a   5!   Sessao   Ordin5ria.

Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores que em seguida  assinaram o livro de

presenca.  Ocupam  as  cadeiras  de  19  e  29  Secret5rios  os  Vereadores:   lvo  Cavalcanti

Guerra  Filho  e  Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Prosseguindo  solicitou  da  Secret5ria

Joseleide  a  leitura  da  Ata  da  Sessao  Anterior.  E  nao  havendo  nenhuma  observacao  a

Ata  foi  posta  em  vota¢5o  e  obteve  a  aprova¢5o  por  unanimidade  de  votos.  Dando

continuidade   a   Sessao   o   Presidente   informou   que   a   Sess5o   instalada   teria   como

Mat6ria   apenas   a   entrega   do   TI'tulo   Honori'fico   a   Missionaria   Salomita   Maria   do

Nascimento.   Agradeceu   ao   Pdblico,   destacando   a   presenca   dos   Pastores  da   lgreja

Batista,  do  Ex  Prefeito  Manuel  Placido  da  Silva  Filho  e  do  Ex  Vereador  Jo5o  Morais  e

solicitou   que   a   Homenageada   tomasse   acento   a   Mesa   Diretora   da   Casa.   Dando

prosseguimento  solicitou  do  19  Secret5rio  a  leitura  do  Requerimento  n9.  001/2015  de
Autoria   da  Vereadora  Valdiene  Vicente,   como  tamb6m   do   Projeto   de  Decreto   n9.

001/2015,   e   em   seguida   o   pr6prio   Presidente   procedeu   a   leitura   do   Decreto   ng.

001/2015.   0  Coordenador  da  AME   Pastor  Neilton  fez  a   abertura   da   Cerim6nia  de

entrega  do  Titulo,  cumprimentando  a   Mesa   Diretora  na  pessoa  do  Presidente  lvan

Barbosa,  apresentou  aos  presentes,  Pastores  da  lgreja  destacando  o  Pastor  Baruqu.

Fez  referencia  a  lgreja  Batista  e  suas  A¢6es  no  Brasil,  no  Estado  de  Pernambuco  e  em

especial     no     Munici'pio     de     Machados,     continuou     destacando     alguns     outros

representantes  da  lnstituicao  Religiosa;  teceu  elogios  a  Homenageada  e  finalizou  se

prontificando  a   disposicao   da   Casa   e  de  toda   Popula¢ao   Machadense.   Fez   uso   da
Tribuna  o  Senhor  Tiel,  irmao  da  Missionaria  Salomita,  que  fez  citacao  de  urn  Texto

Bi'blico   presente   no   Livro   de   Josu6.   Agradeceu   a   oportunidade   e   Parabenizou   a

Homenageada.   Com   a   palavra   facultada,   fez   uso   o   Vereador   Antonio   Jose,   que

enfatizou  a  Missao  ardua  desenvolvida  pela  Missionaria  a  frente  da  lgreja  Batista  em

nossa   cidade.   0  Vereador   Luciano  Jose,   elogiou   a   iniciativa   da   Autora   do  Ti'tulo   e

destacou  qualidades  e  caracteri'sticas  de  boa  `ndole  da  Missionaria  Salomita,  finalizou

agradecendo a  Deus por te-la  como amiga.  0 Vereador Antonio  Machado tamb6m fez

uso  da  palavra  parabenizando  a  homenageada  desejando  que  o  excelente  trabalho

realizado  por  Ela  continue.  0  Ex-  Prefeito  Manuel  Placido  Filho,  com  propriedade,  fez

referencia   ao  trabalho   desenvolvido   pela   Missionaria   e   como   contribuiu   enquanto

Prefeito  do  munici'pio,  destacando  o  empenho  destinado  a  manuten¢5o  da  Casa  de

recupera¢5o,   dirigido   por   Ela.  e   lamentou   o   pouco   apoio   que   ora   essa   institui¢ao

recebe. Destacou a importancia do trabalho e o efeito salutar que traz as a¢6es ///////
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desenvolvidas  pela   lgreja   Batista   atraves  da   Missionaria  Salomita   a   populac5o  e  a

cidade de  Machados, finalizou  parabenizando os Vereadores,  destacando  a Vereadora

Autora   da   Proposi¢ao.   0  Vereador  Silvio   Borba   elogiou   a   iniciativa   da   Vereadora

Valdiene,  teceu   elogios  a   homenageada  enfatizando  suas  ac6es  a  frente  da   lgreja.

Frisou  ainda  uma  apresenta¢ao  realizada  por  urn  Grupo  de  Ex-viciados  em  uma  lgreja

Coirma  no  municipio,  finalizou  enaltecendo  o trabalho  realizado  pela  lgreja  nao  s6  em

Machados   como   em   todo   Brasil.   A   Autora   do   Requerimento,   no   uso   da   palavra

cumprimentou   aos   presentes   e   felicitou   a   Missionaria.   Durante   seu   discurso,   fez

referencia  a testemunho em varias situa¢6es vividas durante todo esse tempo em  que

acompanha  o  trabalho  da  lgreja  e  em  particular  do  envolvimento  da  Mission5ria  em

querer  mudar  uma   pessoa,   uma   sociedade.   Falou   ainda   da  felicidade  em  ter  sido
Autora  do  Requerimento,  finalizou  com  urn  pedido  ao  Pastor  Neilton  para  deixar  a

Mission5ria  por  muito  mais  tempo  entre  n6s,  pois,  sem  ddvida  Ela  contribui  e  muito

para   uma   sociedade   mais   feliz.   A   Missionaria   Salomita,   em   agradecimento   pela

oportunidade  citou  urn  Texto  Biblico  do  Livro  de  1-  Cr6nica.  Continuou  dizendo  da

Felicidade  em  viver  em  Machados,  agradeceu  o  apoio  recebido  quando  chegou   na

cidade  a  10 anos atras  pelo  Ex-Prefeito Cido e  Ex-Vice-Prefeito  Bird,  dos Vereadores e

da entao Secretaria de Acao Social e atual Vereadora Valdiene Vicente.  Mostrou alguns

resultados    de    suas    a¢6es    atrav6s    da    apresenta¢5o    de   Jovens    recuperados    e

resocializados.  Em  urn  momento  de  profunda  satisfa¢ao  emocionou,  dizendo  que  se

sentia  M5e  de  todos  aqueles  que  passam  por  seus  cuidados,  finalizou  convidando  a

todos  para  urn  coquetel  em  comemoracao  ao  Titulo  ora  recebido.  0  Presidente  lvan

Barbosa agradeceu a presen¢a de todos e desejando a  Paz do Senhor, feito isto; e nada

mais   havendo   a   tratar   o   Presidente   declarou   encerrada   a   Sessao   convidando   os

Senhores  Vereadores  para  a  pr6xima  a  ser  realizada  no  dia  05  de  maio  do  corrente

ano.   Esta   Sessao   encontra-se   em   grava¢ao   no   programa   espec(fico   nos   arquivos

informatizados  da   Casa.   E   para  tudo  constar  eu,  Joseleide  Salustiano  de  Andrade,

tendo  secretariado  os  trabalhos  sob  a  supervisao  do  19  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  22  de  abril  de
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