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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 17 DE 

FEVEREIRO DE 2017. Às vinte horas do dia dezessete de fevereiro de dois mil e 

dezessete nesta cidade de Pariconha, do Estado de Alagoas, na Sede desta Câmara 

Municipal, localizada na Rua Padre Nicodemos, nº 78, foi realizada a primeira Sessão 

Ordinária deste Poder Legislativo Municipal sob a presidência do Vereador JOSÉ 

HILTON FIGUEIREDO SILVA. Inicialmente o senhor Presidente ordenou que a senhora 

Vereadora primeira secretária Ivânia Nunes de Carvalho da Silva, fizesse a chamada, na 

qual se constatou as faltas com justificativas dos senhores Vereadores José Flávio dos 

Santos da Silva Alves mediante o of. nº 02/2017 de 17/02/2017 e de Irineu Desidério da 

Silva o qual iria participar da Missa de 7º dia de falecimento de sua esposa Lenira Lima da 

Silva. Havendo número regimental, o senhor Presidente declarou aberta a Sessão e ordenou 

que a mesma secretária fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual foi devidamente 

aprovada sem nenhuma objeção. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a 

pauta dos trabalhos para esta Sessão, na qual constou no Expediente as Indicações nºs 01 e 

02/2017 de autoria do senhor Vereador Rosevaldo Soares da Silva, endereçadas ao Exmo. 

Senhor Prefeito, as quais foram aprovadas por unanimidade dos Vereadores presentes. 

Inclusive com as palavras de seu autor que as defendeu perante o Plenário. Ainda no 

Expediente também constou a leitura do Projeto de Resolução nº 01/2017 de autoria da 

Mesa Diretora desta Casa o qual dispõe sobre o Código de Ética e Decoro Parlamentar dos 

Vereadores deste Poder Legislativo. Depois de lido o senhor Presidente encaminhou o 

mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para parecer técnico e na 

próxima sessão o mesmo entraria em deliberação e discussão. Também no Expediente foi 

lido a justificativa ao Projeto de Resolução, nº 02/2017 de autoria da Mesa Diretora desta 

Câmara, o qual estava dispondo sobre a reforma e substituição do novo Regimento Interno 

desta Câmara Municipal e dá outras providencias. Depois de lido o senhor Presidente 

encaminhou o mesmo para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para 

parecer técnico e na próxima sessão o mesmo entraria em deliberação e discussão. Ainda 

no Expediente também constou a leitura do Projeto de Lei nº 01/2017 de autoria da Mesa 

Diretora desta Casa o qual dispõe sobre a alteração das Tabelas I e II da Lei Municipal nº 

291/2016 de 18/01/2016. Após essa leitura o senhor Presidente encaminhou o respectivo 

Projeto de Lei para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos para parece técnico e na próxima sessão o mesmo entraria em deliberação e 

discussão. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidente apresentou ao 

Plenário e a primeira Secretária fez a devida leitura da Mensagem nº 01/2017 ao Projeto de 

Lei nº01/2017 de origem do senhor Prefeito deste Município, o qual dispõe sobre a 

alteração do cargo de Controlador, sua simbologia e vencimentos, trata da Criação de 

Cargos de Procurador Geral, Procurador da Fazenda Pública Municipal, Procurador 

Adjunto e Assessor Jurídico. Depois de feitas essas leituras o senhor Presidente o 

encaminhou para as Comissões de Finanças e Orçamentos e de Legislação, Justiça e 

Redação Final, para seus pareceres técnicos e na próxima sessão o mesmo entraria na fase 

de deliberação regimental. Ainda na Ordem do Dia, figurou como matéria o Projeto de Lei 

nº 02/2017 de origem do senhor Prefeito Municipal, o qual estava dispondo sobre a 

implantação do Incentivo de Melhoria do Acesso e de Qualidade da Atenção Básica   
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IMAQ/AP no Município de Pariconha. Após essas leituras o senhor Presidente 

encaminhou o supracitado Projeto de Lei para as Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e de Educação, Saúde e Assistência Social para seus devidos pareceres 

técnicos, e na próxima sessão o mesmo entraria em deliberação regimental. E por fim 

também foi lido nesta mesma Ordem do Dia o Projeto de Lei de nº 03/2017, com sua 

respectiva Mensagem de nº 03/2017 de autoria do Exmo. Sr. Prefeito Municipal, o qual 

estava dispondo sobre o Meio de Publicidade dos Atos Normativos da Administração do 

Município de Pariconha no Diário Oficial dos Municípios do Estado de Alagoas, 

Administrado pela Associação dos Municípios de Alagoas-AMA-. Após a respectiva 

leitura o senhor Presidente também, encaminhou esse Projeto de Lei para a Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final para parecer técnico e na próxima sessão o mesmo 

entraria em fase de discussão e deliberação Regimental. Continuando ainda na Ordem do 

Dia o senhor Presidente apresentou ao Plenário para as devidas deliberações e votações, os 

nomes dos integrantes de duas Comissões Permanentes desta Câmara Municipal, tendo 

sido designados e enviados pelos seus respectivos Líderes, conforme preceitua o Art. 48, 

do Regimento Interno da Casa; sendo que estas Comissões seriam as de Legislação, Justiça 

e Redação Final e de Finanças e Orçamentos. Pois as outras duas restantes seriam postas na 

próxima sessão ordinária porque os Líderes Irineu Desidério e José Flávio não estavam 

presentes e não designaram nenhum membro para fazer parte das mesmas. Então naquele 

momento, já devidamente designados esses membros parlamentares que iriam fazer parte 

das supracitadas Comissões, as mesmas se reuniram neste recinto e elegeram os 

Presidentes, Relatores e Secretários, tudo nos termos do Art. 55 do Regimento Interno 

deste Parlamento. As quais ficaram assim constituídas: para a Comissão Permanente de 

Legislação, Justiça e Redação Final: Presidente, JOSÉ SARTO GOMES DE 

CARVALHO; Secretário, BARTOLOMEU DE ASSIS PERBOIRE e Relatora: IVÂNIA 

NUNES DE CARVALHO DA SILVA. Para a Comissão Permanente de Finanças e 

Orçamentos: Presidente IVÂNIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA; Secretário JOSÉ 

SARTO GOMES DE CARVALHO e Relator BARTOLOMEU DE ASSIS PERBOIRE. 

Naquele momento e diante dos nomes acima, o senhor Presidente colocou em votação para 

o Plenário, tendo esses respectivos nomes sido referendados e aprovados por unanimidades 

dos senhores Vereadores presentes a esta Sessão Ordinária. Não havendo mais nada a ser 

discutido na Ordem do Dia, o senhor Presidente franqueou a palavra a quem quisesse fazer 

uso da mesma e quem a usou foi o senhor Prefeito Municipal Fabiano Ribeiro de Santana 

que compareceu a este Poder Legislativo e usando de suas palavras falou sobre as 

dificuldades que estava enfrentando neste inicio de mandatado, pois as finanças estavam 

bastante comprometidas bem como disse que precisava de mais ou menos sessenta dias 

para colocar a administração como um todo em ordem. Falou também sobre a harmonia 

que se faria necessário entre este Poder Legislativo e o Poder Executivo assim como 

desejava um bom trabalho para os Vereadores novatos e os reeleitos, finalizando assim 

suas palavras. Também quem usou da palavra foi o Agente de Saúde deste Município 

Gilson que falou sobre uma reunião informal que o Exmo. Senhor Prefeito Municipal e ele 

tiveram por conta do Projeto de Lei da implantação do incentivo de melhoria do acesso e 

de qualidade da atenção básica neste Município. Segundo o senhor Gilson, o senhor 

Prefeito ficou na iminência de repassar os atrasados de 2015 e 2016 e não o fez. Bem como 
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esse Projeto de Lei estava diferente de outro que seria apresentado.  E não havendo mais 

nada a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão, antes, porém 

convocou os senhores vereadores presentes para a próxima sessão ordinária deste Poder 

Legislativo a se realizar em 24 de fevereiro do corrente ano. Da qual foi lavrada a presente 

Ata, que vai assinada pelo presidente e pelos primeiro e segundo secretários, depois de 

deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, AOS 

DEZESSETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 

 

____________________________________________________PRESIDENTE 

____________________________________________________1º SECRETÁRIO 

____________________________________________________2º SECRETÁRIO 


