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ATA DA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 12 DE MARÇO DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia doze de março 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 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 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 da sessão anterior, posta em votação, a mesma foi aprovada por oito votos favoráveis. Em 

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

Ordinária, bem como agradeceu a presença da Secretária de Saúde deste Município, convocada a 

comparecer nesta sede da Câmara Municipal para realização de Audiência Pública, por meio do 

Requerimento Conjunto nº01/2018 de autoria de todos os vereadores deste Parlamento, aprovado em 

vinte e seis de fevereiro do corrente ano. Naquele momento o Senhor Presidente comunicou ao nobre 

vereador José Flávio que já havia recebido reclamações sobre o fato do edil, estar fazendo gravações de 

áudios de outros Vereadores, sem autorização dos mesmos, ao mesmo tempo em que a presidência não 

autoriza que o mesmo faça gravações de qualquer tipo para estas finalidades. Para começo dos 

trabalhos no respectivo Expediente, inicialmente o senhor Presidente concedeu a palavra e o espaço 

para que equipe de profissionais da saúde fizessem a sua apresentação, onde, o servidor Renildo por 

meio de equipamentos digitais inclusive retroprojetor, começou a apresentação das receitas e despesas 

do primeiro quadrimestre de dois mil e dezessete. Ao término da primeira apresentação, foi apresentado 

o segundo quadrimestre. Ao término da segunda apresentação, foi apresentado o terceiro quadrimestre. 

Em seguida e após as respectivas apresentações, abriu-se um excelente debate sobre receitas oriundas 

de esferas Federais e Estaduais, bem como os investimentos em obras como: Posto de Saúde Julia 

Ferreira (ampliação e reforma), Academia de Saúde, projetos como o NASF, contemplação de veículos 

novos, manutenções em veículos usados, aquisição de medicamentos, valores de TFD etc. Com o uso 

da palavra o farmacêutico deste município, relatou que o recurso destinado à compra de medicamentos 

e muito baixo, valor aproximado em R$ 9.500,00 (nove mil e quinhentos reais) que na maioria das 

vezes não é o suficiente para comprar medicamentos para hipertensos e diabéticos deste Município. A 

Secretária de Saúde complementou a fala do servidor, informando que existe ainda casos em que 

famílias necessitam de medicamentos caríssimos e não tem condições financeiras para comprar, a 

exemplo do Xarelto, tendo o Município que encontrar meios para doar tais medicamentos, e que em às 

vezes a falta de medicamento na farmácia básica se dá devido ao atraso na entrega por parte dos 

fornecedores. O senhor Vereador José Flávio perguntou ainda a Secretária Aline, por qual motivo os 

médicos deste Município ganham salários altíssimos e trabalham apenas três dias. Em resposta, a 

servidora Maria Lucia Neves Bezerra justificou que o fato de ter no Município um médico atendendo 

três vezes por semana já é uma conquista muito grande, em virtude da escassez de mão de obra 

qualificada, estendendo-se a todas as especialidades médicas, da qual não é fácil conseguir contratar 

estes profissionais. Terminada todas essas explanações neste Expediente, foi então passados os 

trabalhos para a Ordem do Dia. O senhor Presidente solicitou à primeira Secretária Ivânia Nunes que 

fizesse a leitura dos Pareceres das Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e 

Orçamentos, ao Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do senhor Prefeito Municipal “que autoriza a 



abertura de Crédito Especial no valor de R$ 109.791,00 (cento e nove mil, setecentos e noventa e um 

reais) e dá outras providências. Postos em discussão e na sequência em votação, o senhor Vereador 

José Flávio solicitou vista ao Projeto de Lei, em resposta ao nobre Vereador, o senhor Presidente 

informou que não acataria tal pedido, pois não seria o momento oportuno para tal pedido, uma vez que 

o mesmo deveria informar seu voto aos pareceres das Comissões acima mencionadas; mantido o 

silêncio por parte do nobre Vereador, a presidência computou o seu voto como abstenção, ambos os 

pareceres foram aprovados por sete votos favoráveis e uma abstenção do senhor Vereador José Flávio. 

Antes mesmo do respectivo Projeto de Lei, entrar em discussão, o senhor Vereador Bartolomeu de 

Assis, apresentou à Mesa, seu Requerimento verbal, em que solicitou a prorrogação desta sessão para 

análise da matéria em questão e que a mesma fosse decidida em única votação, haja vista se tratar de 

matéria com mesmo teor a do ano anterior. Posteriormente, o senhor Vereador José Flávio, também 

apresentou um requerimento verbal, onde pedia vista da matéria para apresentar emendas. Relatou 

ainda, que vinha sendo prejudicado em várias matérias, e mencionou ainda sobre a aprovação do 

Orçamento Anual 2018. Usando da palavra o Vereador Irineu Desidério, justificou que foi a favor da 

aprovação da LOA, uma vez que era a favor do povo e não encontrou nenhuma irregularidade na 

matéria. Acatando ambos os pedidos, o senhor Presidente colocou o primeiro requerimento em 

votação do soberano Plenário, onde o mesmo foi aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção 

do senhor Vereador José Flavio. Após a aprovação do requerimento verbal do senhor vereador 

Bartolomeu de Assis, automaticamente o requerimento do senhor Vereador José Flávio restou 

prejudicado. Dando continuidade a deliberação da matéria o senhor Presidente apresentou ao plenário 

em votação única o Projeto de Lei nº 02/2018, acima mencionado, onde o mesmo foi devidamente 

aprovado por sete votos favoráveis e uma abstenção do senhor vereador José Flavio. 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 quinta Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em 

dezenove de março 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 DOZE DIAS DO MÊS DE MARÇO 

DE 2018. 
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