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ATA DA DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 08 DE MAIO 

DE 2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia oito de maio 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 décima 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 o comparecimento de todos os senhores Vereadores desta Câmara Municipal. 

Havendo quórum regimental, o senhor Presidente declarou aberta a Sessão e ordenou que a 

primeira Secretária fizesse a leitura da ata sessão anterior, posta em votação, foi a mesma 

devidamente aprovada por unanimidade dos votos presentes. Em seguida o senhor 

Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta décima primeira Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente o ofício de nº 103/2017 ao projeto de Lei 

nº01/2017 do senhor Prefeito Municipal, o qual dispõe sobre a alteração do cargo de 

Controlador, sua simbologia e vencimentos, trata de criação de cargos de Procurador Geral, 

Procurador da Fazenda Pública Municipal, Procurador Adjunto e Assessor jurídico. Após 

fazer a leitura, o senhor presidente o encaminhou para as Comissões de Legislação, Justiça 

e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, e comunicou que na próxima sessão ordinária 

o referido projeto entraria em primeira votação. Em seguida, o senhor presidente apresentou 

ainda no expediente o Projeto de Resolução de nº 02/2017, da Mesa Diretora o qual dispõe 

sobre a reforma e substituição do Regimento Interno desta Casa, então o senhor presidente 

pediu a primeira Secretária que fizesse a leitura dos artigos 70 ao 82. Foi apresentado e 

feita a leitura da Mensagem nº 06/2017 ao Projeto de Lei nº 05/2017, de autoria do senhor 

Prefeito Fabiano Ribeiro de Santana, o qual dispõe sobre a revogação por 

inconstitucionalidade e vício de iniciativa, da Lei Municipal 299/2016, Promulgada pelo 

então ex-Presidente desta Casa José Flávio, a qual trata sobre o pagamento do 13º salário na 

data de aniversário  dos servidores públicos de Pariconha e dá outras providências, logo 

após, foi encaminhado para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de 

Finanças e Orçamentos. Naquele momento o Vereador José Flávio pede o uso da palavra, 

concedido pelo senhor Presidente, o nobre Vereador pede ao Presidente que tome as 

devidas providências sobre seus requerimentos aprovados e não respostados pelo Executivo 

até o momento. Na sequência o senhor presidente coloca em discussão e votação o Projeto 

de Lei nº 05/2017 que “Determina a identificação de todos os veículos da administração 

pública  do Município de Pariconha, e dá outras Providências”, posto em votação pelo 

senhor presidente a Vereadora Ivânia Nunes pede vista ao referido projeto. Foi apresentado 

ainda o Projeto de Lei nº 06/2017, que dispõe sobre a obrigatoriedade de Implantação de 

Placas Indicativas na zona Urbana de Pariconha e dá outras Providências, posto em votação 

pelo senhor presidente o Vereador Bartolomeu pede vista ao referido projeto, sob a 

justificativa de que necessitaria de mais tempo para avaliar o referido projeto e propor 



emendas. Foi apresentado ainda o requerimento conjunto de nº 01, dos vereadores Irineu 

Desidério da silva, José Flávio dos Santos da Silva Alves e Manoel Melo dos Santos, o qual 

solicitam a inclusão do PDL de nº 01/2017 na pauta do dia em caráter de urgência especial 

simples em conformidade com o regimento interno da casa em seu artigo 110, § 3º inciso 

VII combinado ainda com o artigo 133. O senhor presidente suspende a sessão por dez 

minutos, e retornam para apreciação do referido Projeto de Decreto. Ao retornar o senhor 

presidente faz a leitura do requerimento, do Decreto 10/2017, da mensagem e do PDL de nº 

01/2017 de autoria dos vereadores Irineu Desidério da silva, José Flávio dos Santos da 

Silva Alves e Manoel Melo dos Santos, que dispõe sobre a anulação do decreto de 10/2017 

do Executivo, e dá outras providências. Em seguida o senhor Presidente coloca em 

discussão, fazendo o uso da palavra os vereadores Rosevaldo Soares e Bartolomeu de Assis 

sugerem ao Vereador José Flávio que retire o Projeto de Decreto Legislativo e o apresente 

em outra ocasião, assim teriam mais tempo para analisar a proposta. Em sua justificativa o 

mesmo relata que ao se tratar de proposta em caráter de urgência especial simples o mesmo 

deveria ser apreciado naquele momento. Não havendo mais quem queira discutir, o senhor 

Presidente o Coloca em votação, onde o PDL nº 01/2017 foi rejeitado por cinco votos 

favoráveis a sua rejeição e apenas três votos favoráveis a sua respectiva aprovação dos 

vereadores Irineu Desidério da Silva, José Flávio dos Santos da Silva Alves e Manoel Melo 

dos Santos. 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 quinze de maio 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 OITO DIAS 

DO MÊS DE MAIO DE 2017. 
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