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ATA DA DECIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 07 DE MAIO DE 2018. Às 

quatorze horas e trinta minutos do dia sete de maio de dois mil e dezoito, 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 

senhor 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 a ausência do senhor Vereador Jose Flávio dos Santos da Silva Alves e Rosevaldo Soares 

da Silva, e foi computado também o comparecimento de todos os 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 da sessão anterior, posta em discussão e 

posteriormente em votação a Ata foi devidamente aprovada por seis votos favoráveis, não tendo 

nenhuma abstenção ou voto contrário. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta 

dos trabalhos desta décima primeira Sessão Ordinária, bem como informou que nesta sessão não teria 

Audiência Pública da Secretaria de Educação deste Município em virtude das eleições para diretores 

escolares que estariam acontecendo neste dia sete de maio, e que ficaria para a próxima sessão do dia 

quatorze do corrente mês. Dando continuidade no Expediente, o senhor Presidente apresentou ao 

plenário e solicitou que a primeira Secretária fizesse a leitura da Mensagem 07/2018 ao Projeto de Lei 

07/2017, de autoria do Prefeito Municipal, que cria a Diretoria Municipal da Juventude e dá outras 

Providências. Após a leitura o senhor Presidente o encaminhou para as Comissões de Legislação, 

Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos. Com o uso da palavra, o senhor Vereador 

Bartolomeu, se pronunciou quanto a inserção do terceiro integrante no Projeto de Lei, haja vista que ele 

só contempla o cargo de Diretor e Vice-Diretor, restando o cargo de Jovem Aprendiz, conforme feito 

no ano anterior. Continuando ainda no Expediente, o senhor Presidente apresentou também ao plenário 

e solicitou à primeira Secretária que fizesse a leitura do Projeto de Lei Complementar nº 01/2017 que 

dispõe sobre o Código Tributário Municipal, especificamente dos artigos 50 a 60, e nas próximas 

sessões daremos continuidade à leitura dos demais artigos do referido projeto. Na sequência, o senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura da Mensagem de nº 09/2018 ao Projeto 

de Lei nº 09/2018 que dispõe sobre a Autorização da Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais) e dá Outras Providências.  Após a leitura o senhor 

Presidente o encaminhou para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos. Ainda no Expediente, solicitou também à primeira Secretária que fizesse a leitura da 

Mensagem de nº 10/2018 ao Projeto de Lei nº 10/2018 que dispõe sobre a Autorização da Abertura de 

Crédito Especial no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) e dá Outras Providências.  Feita a 

leitura o senhor presidente o encaminhou para as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e 

de Finanças e Orçamentos. Também foi lida a Mensagem de nº 11/2018 ao Projeto de Lei nº 11/2018 

que dispõe sobre a Autorização de Abertura de Crédito Especial no valor de R$ 440.000,00 

(quatrocentos e quarenta mil reais) e dá Outras Providências.  Feita a leitura, o senhor presidente 

encaminhou também para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos. O senhor Presidente apresentou ainda o Requerimento nº 02/2018 de autoria da senhora 

Vereadora Ivânia Nunes de carvalho, o qual dispõe sobre o incentivo poder parte do Poder Público 

Municipal para com a Participante e representante do Município de Pariconha, no desfile de jovens do 

Sertão Alagoano, que elegerá a Garota Alto sertão 2018, que será realizado na cidade de Inhapi, no 



Ginásio de Esporte, no dia 26 de maio de 2018. Com o uso da palavra a autora atesta que, este evento 

possui grande importância para as jovens desta cidade, já que o Município atualmente não dispõe de 

eventos como este que venha a valorizar a beleza feminina, assim como a descoberta de talentos. Além 

do mais se trata de aclamação por parte das mães e familiares das jovens que querem participar de 

eventos como este, onde as outras cidades vizinhas estão patrocinando com o custo das despesas das 

representes de suas cidades. 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 décima segunda 

Sessão Ordinária, deste Poder Legislativo a se realizar em quatorze de maio do corrente ano, no horário 

regimental. 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 SETE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
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