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Casa Fas:via Pessoa Guierwia
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Ata  da  9a  Sessao  Ordinatia  da  3a  Sessao  Legislativa  da  12a  Legislatura  da  Camara
Municipal de Machados, realizada no dia 02 junho de 2015, as 20:00 h. (vinte) horas. no~ ..
Piendrio 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:,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento,  Antonio  Jos5  da  Silva,  Jos6
Rog6rio  Silva, Jos5 Arruda Lira Neto,  Silvio Borba Guerra Filho,  e Antonio Machado
de  Aratjo  Jiinior.  Havendo  ndmero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente  declarou
aberta a 9a Sessao Ordinala. Prosseguindo foi feito a chamada dos Vereadores que em
seguida  assinaram  o  livro  de presen€a.  Observando-se  a aus6ncia dos  Vereadores  Ivo
Cavalcanti  Guerra Filho  e  Luciano  Jos6  da  Silva.  Ocupa a  cadeira de  2a  Secretdria  a
Vereadora  Valdiene  Vicente   do   Nascimento.   Prosseguindo   solicitou  da   Secretaria
Joseleide a leitura da Ata da Sessao Anterior. E nao havendo nenhuma observapao a Ata
foi posta em votapao e obteve a aprovagao por unanimidade de votos. Continuando foi
lido o Requerimento n°. 002/2015 de Autoria da Vereadora Valdiene Vicente, que fez a

apresentagao pedindo apoio aos Colegas na aprovapao do mesmo, por se tratar de ina` .
Mat5ria   de   grande   importancia   aos   moradores   da   localidade   beneficiada   com   a
complementapao   do  calgamento.   Em  votapao   a  Materia  recebeu  a  aprovacao   por
unanimidade dos votos.  Dando continuidade,  foi  lido  o Requerimento n°.  003/2015  de
Autoria do Vereador Antonio Jos6, que apresentou a Materia pedindo a denominapao de
Sebastiana Jtilia  de  Figueiredo  a Rua pr6xima a Praga  Severino  Marcolino Nunes  no
Bairro  Laranjeiras.  Posto  em  votapao  o  Requerimento  foi  aprovado por unanimidade
dos  votos.  em  seguida  foi  lido  o  convite  da Escola Joao  Barbosa de  Lucena.  E  nada
mais havendo a tratar o Presidente declarou encerrada a Sessao convidando os Senhores
Vereadores  para  a pr6xima  a  ser realizada no  dia  09  de junho  do  corrente  ano.  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  presen
Plenario da Camara Municipal de Machados em 02 de junho de 2015.
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