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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 10 DE MARÇO 

DE 2017. Às dezenove horas e vinte e cinco minutos do dia dez 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 quarta 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 um 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 leitura do 

Pedido de Providencias de autoria do senhor Vereador Rosevaldo Soares, endereçada ao 

senhor Prefeito deste município, o qual foi aprovado por unanimidade. Também no 

expediente foi apresentado ao Plenário para deliberação e votação o Parecer da Comissão 

de Legislação, Justiça e Redação Final, ao Projeto de Resolução nº02/2017 da Mesa 

Diretora desta Casa, o qual estava dispondo sobre a reforma e substituição do Novo 

Regimento Interno deste Poder Legislativo, depois de lido o respectivo parecer o mesmo foi 

colocado em votação, sendo-o aprovado por cinco votos favoráveis e três contra, em 

seguida o senhor Presidente ordenou que se fizesse as leituras dos artigos 1º ao 14º,  pois de 

comum acordo entre os vereadores, ficou decidido que seriam lidos todos os artigos do 

projeto de resolução em tela e só depois no final de todos os artigos os vereadores que 

quisessem apresentar emendas poderiam e depois seria colocado em votação o Projeto de 

Resolução nº 02/2017.  Ainda no Expediente foi lido o Parecer da Comissão de Legislação, 

justiça e Redação Final ao Projeto de Resolução, nº03/2017 de autoria da Mesa que dispõe 

sobre uma alteração no art. 137 do Regimento Interno atual, o qual muda as sessões desta 

Câmara Municipal para as segundas-feiras. O respectivo Parecer foi colocado em votação 

sendo o mesmo aprovado por cinco votos favoráveis e três contras. Em seguida o senhor 

Presidente colocou também em votação única o presente projeto de resolução, o qual foi 

aprovado por sete votos favoráveis e um contra. Também no Expediente foi colocado em 

discussão e votação os Pareceres em conjunto das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final e de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei Substitutivo nº 01/2017 da 

Mesa Desta Câmara, o qual altera as Tabelas I e II anexas a Lei 291/2016,  naquele 

momento devido as ponderações do senhor Vereador José Flávio o senhor Presidente 

decidiu retirar o mesmo das deliberações nesta sessão para apresentação de outro parecer 

desta vez individual das Comissões acima e na próxima sessão este projeto de lei entraria 

em deliberação e votação. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia o senhor Presidente 

apresentou ao plenário para deliberação e votação e discussão o Parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei nº 03/2017 do senhor Prefeito 

municipal, o qual dispõe sobre o meio de publicidade dos atos normativos da 

Administração do município de Pariconha no Diário Oficial dos municípios do Estado de 
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Alagoas. Depois de discutido o respectivo Parecer foi aprovado por cinco votos a favor e 

três contrários. Naquele momento, o senhor Presidente também apresentou as Emendas do 

senhor Vereador José Flávio de nºs, 08 e 09/2017 ao supramencionado Projeto de Lei, as 

quais foram rejeitadas também por cinco votos favoráveis e três contras. Então no momento 

em que o senhor Presidente iria colocar em votação o respectivo Projeto, o senhor Vereador 

José Flávio pediu vista do mesmo, o qual foi concedido pelo senhor Presidente. Também na 

Ordem do Dia, o senhor Presidente apresentou ao Plenário os Pareceres das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamentos, ao projeto de Lei nº 

04/2017 de origem do senhor Prefeito Municipal, o qual estava dispondo sobre a abertura 

de Crédito Especial e dá Outras Providências. Os mencionados Pareceres foram lidos e 

colocados em discussão na forma regimental, os quais depois de deliberados foram 

aprovados por cinco votos favoráveis e três contrários, o Vereador José Flávio relatou sobre 

o recurso já estar em conta a mais de três anos. Em seguida o senhor Presidente colocou em 

votação única o respectivo projeto de Lei o qual foi devidamente aprovado por 

unanimidade dos senhores Vereadores e encaminhado ao chefe do Poder Executivo para 

sacionamento. Logo depois o Senhor Pedro Pereira, fez três questionamentos aos 

Vereadores, no sentido de tomar as devidas providências com relação a prestação de contas 

do Cine Teatro, normalização do acesso ao portal da transparência e a regularização da taxa 

de iluminação pública deste município. 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 20 de março do corrente ano, tendo em vista a aprovação do Projeto de Resolução nº 

03/2017, e mediante a sua promulgação na próxima semana. Da qual foi lavrada a presente 

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

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

DEZ DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 2017. 
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