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Machados - PE

Ata da 6a  Sessao  Ordinata da 4a  Sessao Lngislativa da  12a Legislatura da Camara Municipal  de
Machados,  realizada  no  dia  26  de  abr±l  de  2016,  ds  ]9:00  h.  (dezenove)  horas  no  Plenalio  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
Presid6ncia  do  Vereador  Ivan  Barbosa  Gomes,  presentes  os   Senhores  Vereadores:  Valdiene
Vicente do Nascimento, Antonio Jos6 da Silva, Jos6 Rog6rio Silva, Jos6 Amda Lira Neto, Silvio
Borba  Guerra  Filho,  Antonio  Machado  de  Aratjo  Jdnior.  Havendo  ndmero  Regimental  de
Vereadores o Presidente declarou aberta a 6a Sessao Ordinaria. Prosseguindo foi feito a chamada
dos  Vereadores,   que  em  seguida  assinaram  o  livro  de  presenga.   Observando-se  a  ausencia

justificada dos Vereadores Ivo Cavalcanti Guerra Filho e Luciano Jos6 da Silva. Assume a cadeira
de 2a Secretaria 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.  Dando prosseguimento,  foi  lido os
Convites  da  Par6quia  Sao  Sebastiao  e  da  Secretaria  Municipal  de  Sadde.  Usou  da  palavra  a
Vereadora Valdiene Vicente do Nascimento que abordou assunto referente a infomap6es exigidas

pelo  Conselho  Municipal  de  Assistencia  Social  sobre  as  Associap6es  existentes  no  municipio,
finalizou  pedindo  ao  Presidente  que  se  digne  em  auxiliar  os  Representantes  de  Associag6es
Municipais a atenderem as exigencias elencadas.  Em seguida o Vereador Silvio Borba de forma
sucinta explicou a Vereadora e demais p.-esentes, os motivos que levaram o Minist6rio a tomar essa
decisao de Normatizar as informap6es da exf stencia de Associapdes. 0 Presidente se prontificou a
consultar o Departamento Juridico quarto a quesfao. E nao havendo nenhuma Mat6ria a tratar o
Presidente declarou encerrada a Sessao cor.vidando a todos para pr6xima no dia 10 de maio do ano
em   curso.    Esta   Sessao   encontra-se   elm-   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° Secretdrio, lavrei a presente ata que depois de lida
e  achada conforme,  vai assinada pelo Presidente e  os  demais  Vereadores presentes.  Plendrio  da
camaraMunicipaldeMachadosem26deabrilde2016`.,#4Hiu4pe,/L7cac&*qu,
tmc~wichchdii di ruetin th „  dr prG{riJ44 gq4 .

gEL-I-RE
a-I I i I  a.uti ®L.-s+7]4Ooolt® 1


