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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 03 DE 

MARÇO DE 2017. Às vinte horas e trinta minutos do dia três de março 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 terceira 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 o comparecimento de todos os senhores Vereadores desta Câmara 

Municipal. Iniciando, 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 por 

sete votos a favor e contra do vereador José Flávio. E em seguida o senhor Presidente 

comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta Sessão, na qual constou no 

Expediente a aprovação das Indicações de nºs, 01 e 02/2017 de autoria da senhora 

Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho, endereçada ao Exmo. Senhor Prefeito deste 

município, tendo sua respectiva autora usado da palavra e defendido suas proposições. 

Ainda no expediente constou a leitura do Ato da Mesa Diretora nº 01/2017, o qual dispõe 

sobre a retirada de pauta do Projeto de Resolução de autoria da Mesa, que dispõe sobre o 

Código de Ética e Decoro Parlamentar desta Câmara Municipal. Depois de lido, o mesmo 

foi colocado em discussão e depois em votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade 

dos senhores vereadores presentes. Também no expediente foram apresentados ao plenário 

para deliberação e votação os requerimentos nºs 3, 4 e 5/2017 de autoria do senhor 

vereador José Flávio dos Santos, os quais o primeiro estava requerendo ao chefe do Poder 

Executivo e ao Secretário Municipal de Agricultura e de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos, informações e documentações referentes a distribuição de água dos carros pipas, 

pac e outros próprios do município locado bem como as comunidades e os planos de 

carência de acesso a água nos povoados e plano de carência de acesso aos povoados. 

Colocado em votação o mesmo foi aprovado por quatro votos a favor e quatro abstenções. 

O segundo requerimento endereçado ao senhor prefeito e ao secretário municipal de Obras, 

solicitando informações sobre a reforma da sede da Prefeitura, reforma das praças da Rua 

da Avenida principal, Antônio Viana sentido povoado Ouricuri, depois de lido o mesmo 

foi colocado também em votação sendo aprovado por três votos a favor e cinco abstenções. 

Já o terceiro requerimento endereçado também ao Prefeito e a Secretária Municipal de 

Educação solicitava informações sobre as festas realizadas com bandas de janeiro a março 

deste ano, e reformas de escolas municipais e transportes escolares do município locados, o 

presente Requerimento foi colocado em votação, sendo o mesmo aprovado por seis votos a 

favor e duas abstenções. Ainda no expediente o senhor Presidente apresentou ao plenário 

para deliberação e votação o Projeto de Emenda Substitutiva ao Projeto de Resolução nº 

03/2017 da Mesa Diretora desta Casa que trata sobre modificação do art. 137 do 

Regimento Interno desta Câmara, do senhor Vereador José Flávio pelo qual o nobre 

vereador apresenta que as sessões ordinárias desta Casa Legislativa, fossem realizadas as 

terças-feiras e quintas-feiras das 17horas as 19horas e 30minutos. Depois de deliberada a 
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mesma foi colocada em votação sendo rejeitado por seis votos a um. Naquele instante, 

quando o senhor presidente iria colocar esse Projeto de Resolução em votação o senhor 

vereador José Flávio pediu vista do mesmo para o analisar melhor. O qual que foi 

concedido pelo senhor presidente e na próxima sessão o mesmo entraria em votação. 

Passados os trabalhos para a Ordem do Dia o senhor Presidente apresentou ao plenário 

para deliberação e votação o requerimento em conjunto das Comissões de Constituição, 

Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, ao Projeto de Lei nº 01/2017 do 

senhor Prefeito Municipal, 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. Esse Requerimento 

versa sobre solicitações de informações ao Exmº senhor Prefeito acerca desses cargos e 

como serão nomeadas e lotadas tais pessoas. Naquele momento o senhor Vereador José 

Flávio também questionou sobre os referidos gastos que estes cargos iriam proporcionar ao 

Executivo e que não era de acordo com essa aprovação, já que o número de cargos é muito 

grande para um município tão pequeno. Depois de deliberado regimentalmente, o senhor 

Presidente o colocou em votação, sendo o mesmo aprovado por seis votos a favor, um voto 

contra do Vereador Irineu Desidério e uma abstenção do Vereador Flavio e posteriormente 

será enviado ao Exmo. senhor Prefeito. Continuando ainda na Ordem do Dia, o senhor 

Presidente colocou em discussão as formações das últimas duas Comissões Permanentes 

desta Câmara, quais sejam: a 3ª Comissão de Obras e Serviços Públicos e a 4ª de 

Educação, Saúde e Assistência Social. Depois de formadas, as mesmas ficaram assim 

constituídas: 3ª Comissão de Obras e Serviços Públicos: Presidente Irineu Desidério da 

Silva; Secretário: Manoel Melo dos Santos e Relator Rosevaldo Soares da Silva. Para a 4ª 

Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social: Presidente Rosevaldo Soares da Silva; 

Secretário: Irineu Desidério da Silva e Relator Clemilson Silva de Souza. Naquele 

momento, o senhor Vereador José Flávio que já estava inscrito na 4ª Comissão de 

Educação, Saúde e Assistência Social, pediu desistência da mesma falando que o Vereador 

Irineu só estava inscrito em uma e por isso estava desistindo da mesma e abriu espaço para 

que o Vereador Irineu fizesse parte dessa outra Comissão, pois iria requerer de como foram 

compostas as outras duas Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças 

e Orçamentos. Assim devidamente formadas o senhor Presidente colocou em Plenário para 

as devidas aprovações, as quais foram aprovadas por unanimidades de todos os senhores 

Vereadores presentes. 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 10 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 TRÊS DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DE 2017. 

                ____________________________________________________PRESIDENTE 
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