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ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 
DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 07 DE FEVEREIRO DE 2018. Às quatorze 
horas e trinta minutos do dia sete de fevereiro 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 trigésima quinta Sessão Extraordinária 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 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 discussão e não havendo contestação, 
posteriormente submetida a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, oito votos favoráveis e 
nenhuma abstenção ou voto contrário. Inicialmente o Senhor Presidente comunicou a todos que 
aconteceria neste dia sete de fevereiro do corrente mês e ano, a primeira sessão extraordinária da 
segunda sessão legislativa, para deliberar sobre o Projeto de Lei Orçamentaria nº 01/2018, mediante 
convocação do Poder Executivo através do oficio de nº 15/2018 de 01 de fevereiro de 2018 e o ATO do 
Presidente nº 01/2018 de 05 de fevereiro de 2018. No momento em que o Presidente ia submeter o 
respectivo Projeto de Lei em deliberação, o senhor Vereador José Flávio, protocolou junto à Mesa 
Diretora o requerimento de nº 01/2018, onde o mesmo questiona ser inviável a apreciação da matéria, 
visto que a entre outras considerações o art. 37 da Lei Orgânica diz que: Art. 37 A matéria constante de 
projeto rejeitado somente poderá constituir objeto na mesma sessão legislativa, mediante proposta de 
maioria absoluta dos membros da câmara municipal. Com o uso da Palavra o vereador Irineu Desiderio 
também se posicionou contrário à matéria de orçamento devido nele está incluso a estimativa de 
arrecadação de taxa de iluminação Pública. O senhor presidente já havia comunicado anteriormente que 
esta seria uma matéria especifica, sobre um outro assunto e que no ano de 2017, o vereador Jose Hilton 
Já havia pedido tomada de providências através de requerimento, onde foi aprovado por unanimidade. 
Contudo, após discutido o requerimento e posto em votação, o mesmo foi aprovado por três votos 
favoráveis dos vereadores: José Flávio, Irineu Desiderio e Manoel Melo; um voto contrário da 
vereadora Ivânia Nunes e quatro abstenções dos demais vereadores. Sendo aprovado o requerimento 
por três votos a um, o senhor presidente decide por retirar de pauta o Projeto de Lei 01/2018, para 
poder verificar e contestar os argumentos apresentados pelo senhor vereador José Flávio, o que seria 
impossível no decorrer da mesma sessão extraordinária, uma vez que seria necessário consultar todas 
as leis utilizadas no requerimento. O prefeito Fabiano também esteve presente a esta sessão, onde falou 
sobre a importância da aprovação da matéria, pois sem esta lei aprovada o município ficaria limitado 
para poder cumprir com as obrigações mínimas necessárias a uma boa administração. E não havendo 
mais nada a tratar, o senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão. 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 SETE DIAS 
DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 
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