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Ata da  19a  Sessao  Ordinaria da 4a  Sessao  Legislativa da  12a  Legislatura da  Cinara Municipal  de
Machados, realizada no  dia 06  de dezembro de 2016,  as  19:00 h.  (dezenove) horas no Plenario 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  Ivan  Barbosa  Gomes,  presentes  os  Senhores  Vereadores:  Ivo  Cavalcanti
Guerra  Filho,  Valdiene  Vicente  do  Nascimento,  Antonio  Jos6  da  Silva,  Jose  Rogerio  Silva,  Jos6
Arruda Lira Neto, Silvio Borba Guerra Filho, Antonio Machado de Arahjo "nior e Luciano Jos6 da
Silva.   Havendo  ndmero  Regimental   de  Vereadores   o   Presidente  declarou  aberta  a   19a   Sessao
Ordinaria.  Prosseguindo  foi  feito  a chamada dos Vereadores,  que em  seguida assinaram  o  livro  de

presenga.  Assumem as cadeiras de  1° e 2° Secretarios os Vereadores Ivo Cavalcanti Guerra Filho e
Valdiene  Vicente  do  Nascimento.  Prosseguindo  o  Presidente  solicitou  da  Secretaria  Joselejde  a
leitura da Ata da Sessao Anterior. E nao havendo nenhuma observagao, a Ata foi posta em votagao e
recebeu  a unanimidade  de votos.  Dando  continuidade  o  Presidente  solicitou  a  leitura do  Oficio  n°
182/2016,  da Mensagem  n°.  006/2016  e  da  Ementa  do  Projeto  de  Lei  n°.  006/2016.  Em  seguida  o
Presidente encaminhou o Projeto de Lei as Comiss6es pertinentes, para Analise e Emissao de Parecer
Conjunto,  e  suspendeu  a  sessao  por  15  minutos.  Continuando  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do
Oficio  n°.  191/2016,  da Mensagem  n°.  001/2016  e  da Ementa do  Projeto  de  Lei  Complementar n°.
001/2016.  Em  seguida  o  Presidente  encaminhou  o  referido  Projeto  as  Comiss6es  pertinentes  para
Analise  e  Parecer  Conjunto.  Dando  prosseguimento,  o  Presidente  solicitou  a  leitura  do  Parecer
Conjunto n°. 008/2016, referente ao Projeto de Lei Complementar n°. 001/2016, e p6s em discussao.
Usou   da  palavra  o   Vereador  Antonio  Jos6   da   Silva,   que   fez  referencia  ao  Projeto   em  tela,
relacionando o fator de Isengao de Impostos para urn grande Empresario, enquanto que os Pequenos
nao tern o mesmo previl6gio. Em votagao o Projeto de Lei Complementar n°. 001/2016 foi Aprovado

por  6  (  seis)  Votos  a  Favor  e  3  (tr6s)  Votos  Contra.  Em  seguida  foi  lido  o  Parecer  Conjunto  n°.
009/2016,  referente  ao  Projeto  de  Lei  n°.  006/2016,  posto  em  discussao  e  nao  havendo  nenhum
Vereador que fizesse uso da palavra, foi posto em votagao e recebeu a Aprovagao por 6 (seis)Votos a
Favor  e  3  (tres)  Votos  Contra.  A  pedido  ;  o  Presidente  concedeu  a palavra  ao  Vereador Antonio
Machado, que em resposta ao Vereador Antonio Jos6 disse que o citou em seu pronunciamento, que
o  principal  sentido  da  politica 6  a Democracia  e  que  durante  o  tempo  em  que  assumiu  a verianga
nesta Casa s6 perdeu o Moral  e  o  Compromisso  com  o Povo quando  permitiu que urn Ficha  Suja
tivesse  o  Direito  de  se  Eleger.  E  nao  havendo  nenhuma  Materia  a  tratar  o  Presidente  declarou
encerrada a Sessao e informou que a pr6xima sera no dia  13  do corrente mss. Esta Sessao encontra-
se em gravagao no programa especifico mos arquivos inforinatizados 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
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