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ATA DA DÉCIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 05 DE JUNHO DE 2017. Às quatorze horas e quarenta 

minutos do dia cinco de junho 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 quinta 

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 em seguida comunicou que iria fazer a leitura das interpretações de dispositivos 

do Regimento Interno desta Casa e da Lei Orgânica Municipal, contendo os esclarecimentos/interpretações 

para o Vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves, pertinentes as votações dos Projetos de Leis nº 05, 06 

e 07/2017 de origem do chefe do Poder Executivo Municipal, e que foram devidamente aprovados na décima 

quarta sessão ordinária deste Parlamento, em data de 29/05/2017 e também em resposta ao vosso pedido de 

providencias descrito no ofício nº 42/2017 de vossa lavra e que se tornarão precedentes regimentais, a teor do 

Art. 219 do Regimento Interno desta Câmara Municipal. Após fazer a leitura e entregar cópia original ao 

Vereador José Flávio, o senhor Presidente comunica ao Plenário a pauta dos trabalhos desta Sessão 

Ordinária, dando início ele solicitou a primeira Secretária Ivânia Nunes que fizesse a Leitura das Indicações 

de nº 01/2017 de autoria do Vereador Irineu Desidério que requer ao chefe do Poder Executivo a “ampliação 

de rede de iluminação pública no povoado Alto do Figueiredo”, com o uso da palavra o mesmo pede apoio 

aos companheiros para aprovação, pois se trata de uma promessa antiga. Posta em votação a mesma obteve 

aprovação por unanimidade dos votos presentes. Foi apresentado ainda a Indicação de nº 02/2017 de autoria 

do Vereador Irineu Desidério que requer ao chefe do Poder Executivo a construção de quebra-molas entre a 

quadra esportiva e o colégio do povoado Ouricuri, com o uso da palavra o vereador pede apoio aos 

companheiros para aprovação, pois a construção dos referidos quebra molas irá prevenir acidentes no local 

citado. Posta em votação a mesma obteve aprovação por unanimidade dos votos presentes. Continuando os 

trabalhos, o senhor Presidente apresentou ainda o Requerimento de nº 17/2017, do senhor Vereador José 

Flávio, o qual requer do Chefe do Poder Executivo “solicitar ao Secretário da SEMAH o Sr. Alexandre 

Ayres, a perfuração de um poço artesiano e a construção de reservatório d´água no povoado Serra Alto das 

Mangueiras, neste município”. Em sua justificativa o nobre vereador, afirma que a população vem sofrendo 

com a falta de água, e ficam impossibilitados de executarem serviços básicos. Posta em votação a mesma 

obteve aprovação por unanimidade dos votos presentes. O senhor Presidente apresentou também o 

Requerimento de nº 18/2017, do senhor Vereador José Flávio, o qual requer do Chefe do Poder Executivo 

junto a Secretária de Saúde Aline Barros “Informações contendo a quantidade de exames e consultas médicas 

que se encontram pendentes até a presente data, preferencialmente detalhando por especificidade”, em sua 

justificativa o nobre vereador, relata que o requerimento é um instrumento primordial para que o Vereador 

cumpra o seu papel fiscalizador e tais informações servirão para dirimir dúvidas da sociedade. Posta em 

votação a mesma obteve aprovação por oito votos favoráveis. Continuando os trabalhos do expediente, o 

senhor presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura da mensagem nº 14/2017, ao Projeto de 

Lei nº 12/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal, o qual requer Autorização para Abertura de Crédito 

Especial no valor de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais) e dá Outras Providências. Feita a leitura o senhor 

Presidente o encaminhou para o parecer técnico das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de 

Finanças e Orçamentos. Dando sequência a pauta das proposições, foi apresentado ao Plenário na Ordem do 

Dia, para discussão e segunda 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 
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e dá outras providencias”. Lei esta que trata da Criação do Fundo Municipal para o 13º Salário dos 

Servidores Públicos da Administração direta e indireta do Poder Executivo e dá Outras Providencias. 

Naquele momento o Vereador José Flávio pede vista ao referido Projeto de Lei. Então o senhor Presidente 

suspende a sessão por cinco minutos para analisar o Regimento Interno da Casa, já que o requerente não 

embasou seu pedido. Retornando aos trabalhos o senhor Presidente decide por não acatar tal pedido, e 

informa ao nobre Vereador, que ele próprio já havia pedido vista de tal projeto em sessões anteriores e foi 

concedido, portanto, neste momento não cabe recurso, bem como o respectivo Projeto de Lei já tramitou em 

primeira votação e foi submetido a votação pela segunda e última vez. Posto em discussão e deliberação 

regimental, o mesmo foi em segunda votação aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários, nos 

termos do Art. 25 da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 180 do Regimento Interno desta Casa, 

sendo estes votos contrários dos vereadores Irineu Desidério da Silva, José Flávio dos Santos da Silva Alves 

e Manoel Melo dos Santos. Assim sendo, o referido Projeto de Lei será encaminhado ao Executivo para 

sanção. Tivemos ainda como matéria o 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 298/2016 e 

dá outras providencias”. Lei esta que trata sobre a alteração do Art. 35 da Lei nº 27/97 e dá outras 

providências. Posto em discussão e deliberação regimentais foi o mesmo em segunda votação aprovado por 

cinco votos favoráveis e três votos contrários, nos termos dos Artigos 25 e 26, inciso I, alínea a), da Lei 

Orgânica Municipal, combinado com o Art. 180 do Regimento Interno desta Casa, sendo estes votos 

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

dos Santos. Assim sendo, o referido Projeto de Lei será encaminhado ao Executivo para sanção. O senhor 

Presidente apresentou ainda ao Plenário em segundo turno de votação o Projeto de Lei nº 08/2017, de autoria 

do senhor Prefeito Municipal que “Disciplina a criação e a circulação de animais de grande e médio porte, 

em estado de soltura, na zona urbana, nas margens das rodovias asfaltadas na cidade de Pariconha e dá outras 

providências. Posto em discussão e deliberação regimentais em segunda votação, o Projeto de Lei nº 08/2017 

foi aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários dos vereadores Irineu Desidério da Silva, José 

Flávio dos Santos da Silva Alves e Manoel Melo dos Santos. O referido Projeto de Lei será encaminhado ao 

Executivo para sanção. 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 doze de junho 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 CINCO 

DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 

 

___________________________________________________________ 

PRESIDENTE 

 

____________________________________________________________ 

1ª  SECRETÁRIA 

  

____________________________________________________________ 

2º  SECRETÁRIO 

  


