
                                                                  

 

 

 

 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 24 DE 

FEVEREIRO DE 2017. Às vinte horas e vinte e cinco minutos do dia vinte e quatro 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 Irineu Desidério da Silva o qual justificou que não estava se sentindo bem de 

saúde e de Clemilson Silva de Souza, o qual justificou que iria socorrer uma pessoa muito 

doente para o Hospital de Santana do Ipanema. 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 pela maioria absoluta dos 

vereadores presentes com uma abstenção do vereador José Flávio. Em seguida o senhor 

Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta Sessão, na qual constou 

no Expediente o Ofício nº 01/2017 de 22/02/2017 do senhor Arator de Araújo  Morais 

Coordenador do Conselho Municipal de Defesa Civil, no qual estava solicitando deste 

Poder Legislativo a indicação de dois nomes sendo um titular e suplente para compor o 

respectivo Conselho Municipal de Defesa Civil COMDEC, para o qual foi aprovado por 

todos os senhores Vereadores os nomes de Bartolomeu de Assis Perboire para Titular e 

José Sarto Gomes de Carvalho para Suplente. Também foi aprovada por unanimidade a 

Indicação nº 01/2017 de autoria do senhor Vereador Bartolomeu de Assis, endereçada ao 

Exmo. Senhor Prefeito, tendo seus respectivo autor usado da palavra e defendido sua 

proposição. Ainda no Expediente foram aprovadas por unanimidade as Indicações 01, 

02,03 e 04/2017 de autoria do senhor Vereador José Sarto Gomes, também endereçadas ao 

Exmo. Senhor Prefeito Municipal, inclusive com as palavras de seu autor que as defendeu 

perante o Plenário. Continuando ainda no Expediente também constou as leituras e a 

consequente votação dos requerimentos nº 01 e 02/2017 de autoria do senhor Vereador 

José Flávio dos Santos, os quais foram devidamente aprovados por unanimidade dos 

vereadores presentes, inclusive o Senhor Vereador usou da palavra e pediu apoio na 

aprovação dos mesmo. Foi ainda feito a leitura neste Expediente 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 

Vereador José Flávio sugeriu que se incluísse na Tabela I desse Projeto os cargos que 

estavam dispostos na Lei 291/2016, para que não fique parecendo que os mesmos estavam 

sendo excluídos, então naquele momento o senhor presidente acatando tal sugestão 

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. Ainda no Expediente foi lido o Projeto de 

Resolução nº 03/2017 da Mesa Diretora desta Casa o qual esta alterando o Art. 137 do 

Regimento Interno atual, depois de lido o senhor presidente encaminhou o mesmo para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final para parecer técnico e na próxima 

sessão o mesmo entraria em discussão e votação. Continuando ainda no Expediente foram 

 
                ESTADO DE ALAGOAS 

           CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA 
   CNPJ Nº 24.184.525/0001-92 

 



lidos os Projetos de Leis nºs, 01 e 02/2017 de autoria do senhor Vereador José Flávio os 

quais o primeiro que tem a finalidade de incluir no calendário oficial de eventos da cidade 

de Pariconha, o Campeonato  Pariconhense de Futebol de Campo e o segundo estava 

dispondo sobre a proibição de Animais Soltos nas Estradas existentes no Município,  

Depois de lidos na forma regimental o senhor Presidente encaminhou os mesmos para a 

Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final emitir seu parecer e na próxima sessão 

os mesmos entraria em debates e votação. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia, o 

senhor Presidente apresentou ao Plenário e a primeira Secretária fez a devida leitura do 

Oficio nº 49/2017 do senhor Prefeito Municipal, no qual solicita do Senhor Presidente 

desta Casa a suspensão da tramitação do Projeto de Lei nº 02/2017 de sua autoria, que trata 

sobre a implantação do Incentivo de Melhoria do Acesso e de Qualidade da Atenção 

Básica IMAQ/AP no Município de Pariconha. Após essa leitura o senhor Presidente 

consultou o Plenário e obteve a sua suspensão por prazo indeterminado. Continuando ainda 

na Ordem d Dia o senhor Presidente mandou que assenhora Secretaria fizesse a leitura do 

Projeto e Lei nº 04/2017 de autoria do senhor Prefeito Municipal, o qual estava dispondo 

sobre a Abertura de Crédito Especial e Dá Outras Providencias, depois de lido o senhor 

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

e de Finanças e Orçamentos para parecer e na próxima sessão o mesmo entraria em 

deliberação e votação na forma regimental. : Ainda nesta Ordem do Dia  senhor Vereador 

José Flávio questionou o Presidente sobre a forma como, os membros das Comissões de 

Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento foram compostos e assim 

mesmo indicou os nomes de Manoel Melo e dele próprio para Comissão de Constituição 

Justiça e de Irineu Desidério para a Comissão de Finanças e Orçamentos. Bem como o 

nome de Irineu Desidério para a Comissão e de Manoel Melo para a Comissão de Obras e 

Serviços Públicos e dele próprio José Flávio para a Comissão de Educação, Saúde e 

Assistência Social, e na próxima sessão seriam deliberados e votados. Não havendo mais 

nada a ser discutido na Ordem do Dia, o senhor Presidente questionou o senhor Vereador 

José Flávio acerca do oficio da presidência nº 03/2013 e 16/2017 datado de 23/02/2017 

desta Casa endereçado ele e que o mesmo solicitou as Despesas Orçamentarias como: 

Balancetes dos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro de 2015; Balancete de 

Janeiro a Dezembro de 2016, Despesas Orçamentarias como: Empenhos, notas, recibos e 

comprovantes de pagamentos dos meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2016, pelo 

fato de não encontrar tais documentos nesta Casa. Onde o senhor Vereador disse já ter 

entregado a Senhora Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho da Silva, onde a mesma relatou 

não ter recebido e conferido tais documentos. 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 03 de março 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 VINTE E QUATRO 

DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 
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