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ATA DA DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 22 DE MAIO 

DE 2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e dois 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 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. 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 senhores Vereadores presentes. 

Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente a Indicação nº 04/2017, de autoria do Vereador 

Clemilson Silva de Souza, a qual solicita ao chefe do Poder Executivo, a construção da rede 

de esgoto no povoado Tanque, nas intermediações da casa de Maria de Natalícia até a casa 

de Didi de Dão, durante o momento de discussão, no uso da palavra, o autor relata que a 

rede de esgoto é de fundamental importância para a população local, uma vez que, a sua 

inexistência eleva o risco de haver a proliferação de doenças causadas por mosquitos e/ou 

outros transmissores de patologias que é ainda maior. Então naquele momento o senhor 

Presidente a submete em votação, sendo a mesma aprovada por unanimidade dos votos. Ao 

pedir o uso da palavra o vereador José Flávio requer ao senhor Presidente cobrar do senhor 

Prefeito Municipal as necessárias providências quanto as obras de Esgotamento Sanitário 

em suas “boca de lobo” que estão mal feitas e expondo perigo para quem trafega nas ruas 

da cidade.  Dando continuidade à pauta da sessão, o senhor Presidente pede a primeira 

Secretária que faça a leitura da Mensagem nº 13/2017 do senhor Prefeito Municipal para 

ser anexada ao Projeto de Lei nº 01/2017, de autoria do mesmo, o qual dispõe sobre a 

alteração do cargo de Controlador, sua simbologia e vencimentos, bem como trata da 

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

Procurador Adjunto, Assessor Jurídico e dá Outras Providências. A respectiva Mensagem 

13/2017 estava dispondo sobre a retirada e exclusão do cargo de Procurador Adjunto do 

anexo I ao Projeto de Lei nº 01/2017, feita a leitura o senhor presidente a encaminhou 

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

Orçamentos, emitires seus pareceres. Continuando os trabalhos na Ordem do dia, o senhor 

presidente apresentou ao Plenário o 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, o senhor Vereador Irineu 

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

Presidente informa que o mesmo entrará em votação única na próxima sessão. Ainda no 

expediente foi apresentado ao Plenário para discussão e votação o Projeto de Lei nº 

06/2017, de autoria 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. Quando 

naquele momento o Vereador José Flávio pede vista ao referido projeto, após acatar o 

pedido do nobre vereador o senhor presidente informa que o mesmo entrará em única 



votação na próxima sessão ordinária. Dando sequência, o senhor Presidente pediu a 

Primeira Secretária, que fizesse a leitura do parecer da Comissão de Legislação, Justiça e 

Redação Final ao Projeto de Lei nº 09/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, o qual 

“Dispõe sobre a alteração do Art. 74 e 75 e seu § 1º, a supressão dos § 3º,4º,5º e 6º do Art.  

74 e alteração do art. 75 da Lei Municipal nº 27/97 (Regime Jurídico Único dos 

Funcionários Públicos Municipais) e dá Outras Providências. Posto em votação, o mesmo 

foi aprovado por cinco votos favoráveis, dois votos contrários dos vereadores Irineu 

Desiderio e Manoel Melo e uma abstenção do Vereador José Flavio. Em seguida o senhor 

presidente coloca o Projeto de Lei nº 09/2017, em discussão e logo após em votação, 

obtendo naquele momento, o supramencionado Projeto de Lei nº 09/2017, em única 

discussão a sua respectiva aprovação por unanimidade dos senhores Vereadores presentes a 

esta sessão. Dando continuidade à pauta, foi apresentada a Mensagem 11/2017 juntamente 

com o Projeto de Lei nº 10/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, o qual “Dispõe 

sobre  o Pagamento do Décimo Terceiro Salário dos Servidores Públicos Municipal de 

Pariconha no mês em que o Respectivo Funcionário fizer Aniversário e dá Outras 

Providências. Naquele momento o Senhor Presidente suspende a sessão por cinco minutos 

para que os integrantes da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos apresentem seus pareceres acerca do referido Projeto de Lei. Voltando aos 

trabalhos desta sessão, as Comissões apresentam seus pareceres verbalmente favoráveis 

pela aprovação do Projeto de Lei em tela, os quais foram devidamente aprovados por 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. E não havendo nenhuma contestação em 

contrário, o senhor Presidente coloca em votação única, o Projeto de Lei nº 10/2017, acima 

mencionado, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos senhores Vereadores 

presentes. E para finalizar os trabalhos desta Ordem do Dia, o senhor Presidente apresentou 

ainda ao Plenário o Projeto de Emenda nº 01/2017 à Lei Orgânica deste Município de 

origem do senhor Prefeito Municipal, nos termos do Art. 31 CAPUT da respectiva Lei 

Orgânica, o qual esta dispondo sobre a Alteração da Redação do Inciso IV, do Art. 86 da 

supramencionada Lei Orgânica Municipal. Naquele momento o Senhor Presidente pede 

mais uma vez que os integrantes da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, e de 

Finanças e Orçamentos apresentem seus pareceres acerca do referido Projeto de Emenda nº 

01/2017, em seguida as Comissões apresentam pareceres verbalmente, sendo estes 

favoráveis pela aprovação do Projeto de Emenda acima mencionado. Aprovado por 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes estes Pareceres, o senhor Presidente 

naquele momento, depois do Projeto de Emenda ser deliberado e discutido nos termos 

regimentais o coloca em votação, sendo este Projeto de Emenda aprovado em primeiro 

turno por unanimidade dos Vereadores desta Câmara Municipal, nos termos do § 1º do Art. 

31 do referido Diploma Legal acima mencionado. 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 nove 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 pelo primeiro e segundo 

Secretários, depois de deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARICONHA, AOS VINTE E DOIS DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2017. 
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