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ATA DA QUARTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 26 DE ABRIL DE 2018. Às dez horas e trinta 

minutos do dia vinte e seis de abril 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 

quarta 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 a ausência do senhor Vereador José Sarto Gomes de carvalho, e foi registrado o 

comparecimento de todos os senhores Vereadores desta Câmara Municipal, quando o Senhor 

Presidente convidou o Vereador Rosevaldo Soares para assumir a cadeira de segundo Secretário,  

comparece ao recinto desta sessão o senhor Vereador José Sarto Gomes de Carvalho, o qual assumiu de 

pronto o seu respectivo cargo na Mesa Diretora dos trabalhos legislativos. 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 oito votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao 

Plenário a pauta dos trabalhos desta quarta Sessão extraordinária, onde apresentou a Mensagem de nº 

08/2018 e o Projeto de Lei nº 08/2018 de autoria do chefe do Poder Executivo que dispõe sobre a 

implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de Pariconha e dá outras 

providências. Posto em discussão, o senhor Vereador José Flávio ao fazer uso da palavra diz que, na 

sessão anterior do dia vinte e três de abril de dois mil e dezoito a Secretária de Assistência Social deste 

município relatou que o presente Projeto de Lei seria necessário para o município receber recurso do 

Governo do Estado, e que mais uma vez o Município está atrasado e manda um projeto de lei para que 

seja aprovado no limite de prazo. E que somente a Emenda de nº 01/2018 da Vereadora Ivânia Nunes 

não seria o suficiente para ajuste da matéria, e necessitaria incluir ainda as Leis de nº 19/96, 20/96, 

23/97. 24/97, 89/2003 e 144, FMHIS, a lei de implantação nutricional, lei de sextas básicas, e que a Lei 

nº 19/96 já autoriza o Município a receber recursos estaduais e federais. Com o uso da palavra a 

Secretária de Assistência Social do Município de Pariconha, menciona ser lamentável o 

posicionamento do nobre Vereador José Flávio, pois a aprovação desta Lei em primeiro momento 

somente garantirá ao Município poder concorrer com outros municípios para recebimento de recursos, 

uma vez que o Município de Pariconha atende aos critérios pré-estabelecidos para elegibilidade e co-

financiamento do CRÁS. Informou ainda que não estamos atrasados, por que além da matéria ser 

condição para concorrer ao recurso, a Secretaria de Assistência Social do Município somente foi 

comunicada pelo Estado de Alagoas, dias antes da sessão do dia vinte e três, impossibilitando assim a 

elaboração da matéria com antecedência. Naquele momento, o Vereador José Flávio informa ainda que 

teria várias emendas para apresentar ao respectivo projeto lei alterando vários artigos e que necessitaria 

de mais tempo para analisar, e resolve pedir vista da matéria diante de todas as suas justificativas 

anteriormente expostas. Fazendo o uso da palavra a senhora Vereadora Ivânia Nunes relata que, ao 

invés de pedir vista da matéria, porque o nobre Vereador não apresenta as emendas que acha 

necessário. O nobre Vereador José Flávio diz que cabe ao senhor Presidente suspender a sessão e 

conceder tempo para que os nobres Vereadores possam elaborar. Naquele momento o Senhor 

Presidente decide por não acatar o pedido de vista do Vereador José Flávio, sob a justificativa que a 

presente matéria foi convocada na sessão do dia vinte e três de abril do corrente ano, e com a finalidade 

especifica para apreciação da matéria. E que, o senhor Presidente suspenderia naquele momento a 



presente sessão por vinte minutos para que os senhores Vereadores que quisessem, pudessem propor as 

emendas das quais forem necessárias, com uma boa redação da matéria e melhoramento na técnica 

legislativa. O fato do senhor Presidente mencionar que não acataria o pedido de vista e abriria espaço 

para elaborações de emendas fez com que o nobre vereador José Flávio restasse indignado, pois atesta 

o nobre Vereador que o Presidente não possui poderes para tal feito. O senhor Presidente rebate ao 

nobre Vereador Flávio, que, ao receber o pedido de vista tem de reportá-lo com o acatamento ou 

recusa, uma vez que, o próprio Vereador entendeu que a proposta da senhora Vereadora Ivânia Nunes 

seria cabível para aquele momento de análise da matéria, e assim o senhor Presidente o fez. Retornando 

aos trabalhos desta quarta sessão extraordinária, e retomando a análise da matéria, o senhor Presidente 

apresentou ao plenário a Emenda Modificativa de nº 01/2018 de autoria da senhora Vereadora Ivânia 

Nunes, que modifica a redação do Capitulo III, Da Gestão e Organização do Sistema Único de 

Assistência Social – SUAS no Município de Pariconha, ainda modifica os artigos 19 e 53. Postos em 

discussão e votação a referida emenda foi devidamente aprovada por unanimidade dos senhores 

Vereadores presentes. Sendo às Comissões de parecer AD HOC, pela aprovação da matéria com as 

respectivas emendas. O senhor Presidente apresentou ainda a Emenda Modificativa de nº 01/2018 de 

autoria de todos os Vereadores presentes a esta sessão, a qual requer a alteração do artigo 42, que em 

sua redação atual diz que: Art.  42. Ato Normativo editado pelo Poder Executivo Municipal disporá 

sobre os procedimentos e fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais. Pelo Seguinte: Art.  

42. Leis específicas do Executivo aprovadas pela Câmara Municipal disporá sobre os procedimentos e 

fluxos de oferta na prestação dos benefícios eventuais.  Posta em discussão e votação a mesma foi 

devidamente aprovada por unanimidade dos senhores Vereadores. Posteriormente, o senhor Presidente 

apresentou ao soberano plenário em votação única o respectivo Projeto de Lei nº08/2018, que após ser 

discutido regimentalmente e posto em votação, o mesmo foi devidamente aprovado por oito votos 

favoráveis e nenhum voto contrário ou contestação. 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 primeira Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em sete 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 VINTE E SEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 

2018. 
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