
Ata da  19a Sessao Ordinaria da 2a Sessao Legislativa da  12a Legislatura da
Camara Municipal de Machados, realizada no dia 25 de novembro de 2014,
as 20:00 h   (vinte) horas no Plendrio 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 Ordinaria sob
a  Presidencia  do  Vereador  Ivo  Cavalcanti   Guerra  Filho,  presentes  os
Senhores Vereadores:  Ivan Barbosa Gomes, Antonio Machado de Aratjo
Jrinior, Antonio Jos6 da Silva, Jos6 Rog6rio Silva, Jos6 Arruda Lira Neto,
Silvio  Borba Guerra Filho,  Luciano  Jos6  da  Silva e Valdiene  Vicente  do
Nascimento.   Havendo  ninero  regimental  de  Vereadores  o  Presidente
declarou aberta a  19a Sessao Ordindria.  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 Araljo Jtinior. Continuando, informou que a Ata da
Sessao do dia 18 de novembro de 2014, devido a defeito no Computador s6
sera  apresentada  na  pr6xima  do  dia  02  de  dezembro.  Continuando  os
trabalhos o Presidente solicitou do Primeiro Secretdrio fizesse a leitura do
Projeto de Decreto Legislativo n°.  001/2014 de Autoria da Mesa Diretora
desta Casa, posto em votagao o Projeto foi aprovado por unanimidade de
votos. Em seguida foi lido pelo  1° Secretario o Requerimento n°. 018/2014,
de Autoria do Vereador Luciano Jos6 da Silva que aproveitou o ensejo para
tratar  de  assunto  atinente   a  Satide  Municipal,   com  relagao  a  reuni5o
realizada em Nazar6 onde foi discutido o Programa Prevengao a Cegueira,
promovido pelo Centro Altino Ventura, informando que na Regiao foram
sorteados  7  municipios  Macaparana,  Sao  Vicente  F5rrer,  Buenos  Aires,
Nazar5  da  Mata,  Tracunhaem,  Machados  e  Lagoa  de  Itaenga;   e  que
infelizmente  os Municipios  de Machados  e  Tracunhaem foram  excluidos
do  Programa  por  irresponsabilidade  do  Prefeito  Municipal  e  mais  ainda
pela Secretaria de  Satide que nao compareceu a reuniao, que  foi marcada
para  as  09:00  horas  e  o  Gestor  do  Altino  Ventura  esperou  ate  as  11:00
horas,  apesar  de  muita  tentativa  de  contato,  nem  sequer  o  telefone  Ela
atendeu. E o municipio de Machados infelizmente perdeu 200 cirurgias de
cataratas. E que na verdade seria papel da Camara convocar essa Senhora
aqui,  para  dizer  de  tanta  irresponsabilidade.  Continuando  falou  sobre  0
Programa  Mais  Medicos,  enfatizando  a  efici6ncia  da  Medicina  Cubana,
anunciando   varios   indices   de   aprovagao.   E   que   lamentavelmente   os
Homenageados nao estao presentes, por terem recebido telefonema de seus
superiores   da   Sadde   de   Machados   impedindo-os   de   virem.   Finalizou
elogiando    os    M6dicos    Homenageados    e    pediu    apoio    aos    colegas
Vereadores  pela  aprovagao.  Em  seguida  o  Requerimento  foi  posto  em
votagao e recebeu a unanimidade dos votos. Continuando foi lido o /////////



Requerimento n°. 019/2014 de Autoria da Vereadora Valdiene Vicente, que
fez a apresentagao da Materia mostrando a necessidade de que seja feito o
Calgamento nas Ruas mencionadas.  Em votagao,  a Mat6ria foi  aprovada
por  unanimidade  dos  votos.  Dando  continuidade  o  1°.  Secretario  leu  o
Projeto de Decreto Legislativo n°.  002/2014, de Autoria da Mesa Diretora
desta  Casa,  posto  em  discussao,  nenhum  dos  Vereadores  fez  uso  da
palavra. Em votapao o Projeto foi aprovado por unanimidade de votos. E
nada  mais  havendo  a  tratar  o  Presidente  declarou  encerrada  a  Sessao
convidando os Senhores Vereadores para' a pr6xima no dia 02 de dezembro
de 2014 no hofario das  11 : 00 horas. Esta Sessao encontra-se em gravagao
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 25
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