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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 10 DE ABRIL DE 2017. Às 

quatorze horas do dia dez de Abril 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 oitava 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 segunda sessão 

extraordinária do dia vinte e sete de março, a qual foi devidamente aprovada por oito votos 

a favor, logo após o senhor presidente solicitou que a primeira secretaria fizesse a leitura da 

ata da sessão anterior a qual foi devidamente aprovada por unanimidade. Em seguida o 

senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta oitava Sessão, na 

qual constou no Expediente um pedido de providências 01/2017 do Vereador Bartolomeu 

endereçado ao Prefeito Municipal, o qual dispõe sobre as restaurações e desentupimento 

das caixas de esgotos existentes no povoado Campinhos, o qual aprovado por oito votos 

favoráveis. Constou-se ainda as indicações do Vereador Clemilson Silva de Souza, de nº 

01/2017 que pede ao executivo a realização da reforma e cobertura da quadra de esporte do 

povoado Campinhos, nº 02/2017 que o executivo realize a pavimentação do calçamento, no 

povoado Rolas, nº 03/2017 que o executivo realize a pavimentação do calçamento no 

povoado Capim, das quais todas foram aprovadas por unanimidade. Ainda no expediente o 

senhor presidente pediu que se fizesse a leitura das indicações do Vereador Bartolomeu, de 

nº 02/2017 que requer ao chefe do poder Executivo a pavimentação da rua em frente a 

baracharia de Natalício, no povoado Campinhos até a saída em sentido ao povoado tanque, 

nº 03/2017 que pede ao executivo a construção da passagem molhada no riacho localizado 

na Vila Guilherme, povoado Campinhos, nº 04/2017 requerendo ao chefe do poder 

executivo a construção de tanques para criatório de peixes, nos povoados Rolas, Tanque e 

Corredores, neste município. Solicitando o uso da Palavra, o vereador José Flávio solicita 

ao Presidente requerer uma Audiência Pública com o chefe do poder Executivo, membros 

do SINTEAL, e funcionários da educação, para debate sobre a Pauta: Reajuste Salarial e 

Piso Salarial 2017, pediu ainda ao senhor Presidente, encaminhar oficio ao Executivo 

solicitando o saldo do fundo do décimo terceiro salário, bem como a relação dos servidores 

que já receberam nos meses de Janeiro, Fevereiro e Março do Corrente ano. Em seguida, o 

vereador Bartolomeu pede ao senhor Presidente que solicite ao Executivo informações, 

sobre quando irá passar a vigorar a Lei que determina a cobrança de menor taxa da CIP. 

Ainda no expediente foi apresentado o Projeto de Resolução de nº 02/2017, da Mesa 

Diretora o qual dispõe sobre a reforma e substituição do Regimento Interno desta Casa, 

naquele momento o presidente pediu a primeira secretária que fizesse a leitura dos artigos 

40 ao 50. Dando continuidade aos trabalhos a Mesa Diretora desta Câmara Municipal 

decide retirar de pauta o Projeto de Lei nº 04/2017 do Vereador José Flávio, dando mais 

tempo para que as Comissões possa avaliar e apresentar pareceres. Para ordem do dia foi 
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apresentado como matéria o Projeto de Lei 01/2017 do senhor Prefeito Municipal o qual 

dispõe sobre a alteração dos cargos de controlador, simbologia e vencimentos, bem como 

trata da criação de cargos de Procurador Geral, Procurador da Fazenda Pública Municipal, 

Procurador Adjunto, Assessor Jurídico e dá outras Providências. Antes mesmo de ser 

colocado em discussão o Vereador José Flávio questionou sobre a Instrução Normativa do 

Tribunal de Contas do Estado de Alagoas e sobre a Orientação da OAB, as quais não 

constam em anexo no PL, citadas nos esclarecimentos sobre o referido Projeto de Lei, 

anexo ao Oficio de nº 72/2017 GABINETE DO PREFEITO. Diante ausência de tais 

informações a Mesa Diretora desta Câmara Municipal decide retirar de pauta o Projeto de 

Lei nº 01/2017 do senhor prefeito Municipal, até que as Comissões tenham acesso a tais 

documentos e possam emitir um parecer técnico sobre o projeto, sem que reste qualquer 

resquício de dúvidas o venha a cometer um equívoco analítico. 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 17 de Abril do corrente ano a partir das quatorze horas e trinta minutos. 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 DEZ DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2017. 
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