
                                                                  
                        ESTADO DE ALAGOAS 

                    CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA 
                                                     CNPJ Nº 24.184.525/0001-92 

ATA DA DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 15 DE MAIO 

DE 2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia quinze 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 segunda 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 apenas a ausência do Vereador Irineu Desidério da Silva, e comparecimento dos 

demais 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 segunda Sessão Ordinária, na qual constou no 

Expediente a Indicação nº 08/2017, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo, comprar 

um terreno vizinho ao cemitério público do povoado Campinhos, haja vista a sua 

capacidade para construção de túmulos e covas está comprometida, e causando transtornas 

aos familiares. Posto em discussão o Vereador Bartolomeu pede a compreensão e apoio dos 

colegas para aprovação, hora exposta a sua justificativa. Então naquele momento o senhor 

presidente a submete a votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos votos 

presentes. Dando continuidade à pauta do dia, o senhor presidente pede a Primeira 

Secretária que faça a leitura dos pareceres técnicos das Comissões de Legislação, Justiça e 

Redação Final, e de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei nº 05/2017, de autoria do 

Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a revogação por inconstitucionalidade e vício 

de iniciativa da Lei Municipal 299/2017. Posto em discussão, pela ordem, e logo após em 

votação ambos os pareceres foram aprovados por cinco votos favoráveis e dois votos 

contrários, sendo estes, dos vereadores José Flávio dos Santos da Silva Alves e Manoel 

Melo dos Santos. Dando continuidade, quando o senhor presidente iria colocar em 

discussão e em primeira votação o supramencionado Projeto de Lei o senhor Vereador José 

Flávio pede vista ao referido projeto, após acatar o pedido do nobre vereador o senhor 

presidente informa que o mesmo entrará em votação nas próximas sessões com ou sem 

emendas. Ainda no expediente foi apresentado ao plenário para discussão e votação única, 

o Projeto de Lei 05/2017 de autoria do Vereador José Flávio, que “Determina a 

identificação de todos os veículos da administração pública do Município de Pariconha, e 

dá Outras Providências”, fazendo o uso da palavra o autor da proposição em tela pede apoio 

dos demais pares, sob a justificativa da qual existe no município várias irregularidades e 

com a sanção da lei facilitaria a identificação dos veículos e consequentemente a melhoria 

dos serviços ofertados. Posto em votação única pelo senhor presidente o mesmo foi 

rejeitado por quatro votos contrários a sua aprovação e apenas três votos favoráveis dos 

vereadores José Flávio, José Sarto e Manoel Melo. Na sequência tivemos ainda para 

discussão e votação única 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 única pelo senhor presidente o mesmo foi rejeitado por 

cinco votos contrários a sua aprovação e apenas dois votos favoráveis, sendo estes, dos 

vereadores José Flávio e Manoel Melo. Passados os trabalhos regimentais adiante, o senhor 

Presidente pediu a Primeira Secretária que fizesse a leitura da Mensagem nº 07/2017 e do 



Projeto de Lei nº 06/2017, de origem do senhor Prefeito Municipal, o qual “Dispõe sobre a 

revogação por inconstitucionalidade e vício de iniciativa, da Lei Municipal 297/2016 e dá 

outras providencias”. Lei esta que trata da criação do Fundo Municipal para o 13º Salário. 

Feita a leitura o senhor Presidente encaminhou naquele momento a Mensagem e o Projeto 

de Lei para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos. Solicitado o uso da palavra e após concessão do presidente, o Vereador José 

Flávio pede ao senhor Presidente que coloque em pauta seus projetos hora suspensos em 

sessões anteriores mediante sua própria solicitação.   Dando sequência, o senhor Presidente 

pediu a Primeira Secretária, que fizesse a leitura da Mensagem nº 08/2017 e do Projeto de 

Lei nº 07/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, o qual “Dispõe sobre a revogação 

por inconstitucionalidade e vício de iniciativa da Lei Municipal nº 298/2016 e dá outras 

Providências. Lei esta que trata sobre a alteração do artigo 35 da Lei Municipal 27/97, que 

trata do Regime Jurídico Único dos Funcionários Municipais. Após a leitura o senhor 

presidente encaminhou para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, para emitir 

seu respectivo parecer técnico. Ainda no expediente o senhor Presidente solicitou a 

Primeira Secretária que fizesse a leitura da Mensagem nº 09/2017 ao Projeto de Lei nº 

08/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal que “Disciplina a criação de animais 

soltos nas margens das rodovias asfaltadas do município de Pariconha e dá outras 

providencias”. Após a leitura o senhor presidente encaminhou-o para a comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final. 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 vinte e 

dois 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 QUINZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. 
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