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ATA DA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 19 DE MARÇO DE 2018. Às quatorze horas e trinta minutos do 

dia dezenove 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 quinta sessão Ordinária deste 

Poder Legislativo Municipal sob a presidência do senhor Vereador JOSÉ HILTON FIGUEIREDO SILVA. 

Inicialmente o senhor Presidente convidou o senhor Vereador Rosevaldo Soares para Assumir o posto de 

primeiro Secretário por conta da ausência da senhora Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho, e solicitou que o 

mesmo fizesse a chamada, na qual se constatou também a ausência do vereador Clemilson Silva de Souza, 

assim como foi registrado o comparecimento de todos os outros senhores Vereadores desta Câmara 

Municipal. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente declarou aberta a Sessão, onde naquele 

momento, o mesmo se prontificou em fazer a leitura da ata da sessão anterior, posta em discussão o vereador 

José Flávio questionou dizendo que a ata necessitaria de adendo, assim o senhor Presidente deixou que o 

soberano Plenário decidisse, onde os demais companheiros Vereadores se posicionaram contrários. Posta a 

ata em votação, a mesma foi aprovada por cinco votos favoráveis e uma abstenção do senhor Vereador José 

Flávio. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta quinta Sessão 

Ordinária, bem como agradeceu a presença do Secretário de Meio Ambiente deste Município, senhor Manoel 

convocado 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. Para começo dos trabalhos no respectivo Expediente, inicialmente o senhor 

Presidente fez a leitura da indicação nº 01/2018 de autoria do vereador Bartolomeu de Assis, que requer ao 

senhor Prefeito municipal de Pariconha, a construção de um posto de saúde no Sitio Corredores, neste 

município. Fazendo o uso da palavra o autor pede o apoio aos demais companheiros para aprovação da 

matéria, e justifica que a construção deste PSF irá proporcionar um melhor atendimento à população local, 

sem necessitar ir para outros povoados ou para cidade em busca de atendimento médico. Posta em votação, a 

matéria foi devidamente aprovada por unanimidade dos votos. Posteriormente, o senhor Presidente 

apresentou ainda o requerimento de nº 42/2018, de autoria do Vereador José Flávio, que requer ao senhor 

Prefeito Municipal, a recuperação de estradas nos povoados Baixa Verde, Jurema, Vitórios e Alto das 

Mangueiras, neste município. Fazendo o uso da palavra o senhor Vereador justificou que todas as estradas 

estão horríveis, já fez o pedido para conserto de quase todas, prejudicando assim os motoristas, carro pipa e 

demais veículos que precisam por ali trafegar. Posta em votação a mesma foi aprovada por seis votos. 

Passados os trabalhos para Ordem do Dia o Senhor Presidente apresentou ao Plenário o Projeto de Lei nº 

03/2018, de autoria do chefe do Poder Executivo, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Segurança 

Pública de Pariconha (CONSEG) e seu respectivo parecer da Comissões de Legislação, Justiça e Redação 

Final, que após lido, discutido e submetido a votação, o mesmo foi aprovado por unanimidade dos votos dos 

senhor Vereadores presentes. Na sequência, o senhor Presidente mediante anuência dos demais membros, 

apresentou ao Plenário em discussão e votação única o respectivo Projeto de Lei 03/2018 acima mencionado, 

que estabelece sua competência, princípios e diretrizes para o seu funcionamento, e dá outras providencias. 

Após discutido regimentalmente e submetido a votação, o mesmo foi devidamente aprovado por seis votos 

favoráveis e nenhum voto contrário ou abstenção. Ainda na Ordem do Dia, o senhor Presidente apresentou ao 

Plenário o Projeto de Lei nº 04/2018, de autoria do senhor Prefeito Municipal “que autoriza abertura de 



Crédito Especial no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais) e dá outras providências. Em 

anexo aos projetos foram apresentados também as emendas e os respectivos pareceres. Inicialmente o senhor 

Presidente fez a leitura dos pareceres técnicos das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de 

Finanças e Orçamentos e os colocou em discussão e posteriormente em votação, onde os mesmos foram 

aprovados por três votos favoráveis, um voto contrário do senhor Vereador José Flávio, e duas abstenções 

dos vereadores Irineu Desiderio e Manoel Melo. Sobre a mesma matéria o senhor Presidente apresentou ao 

plenário e fez a leitura da Emenda Substitutiva de nº 02/2018 de autoria do senhor Vereador José Flávio, 

onde a mesma solicitava a alteração de valores contidos no artigo primeiro do Projeto de Lei em comento. 

Após em discussão e posteriormente em votação, nos termos regimentais, a mesma obteve três votos 

favoráveis e três votos contrários, diante do empate, coube ao Presidente votar na matéria para desempatar, 

conforme preceitua o Art. 35, do Regimento Interno desta Casa. Então naquele momento o senhor Presidente 

anuncia ao plenário que em razão do senhor Vereador José Flávio ter feito uma proposta de emenda, ferindo 

proposital e intencionalmente a Lei Orgânica Municipal em seu Art. 33, inciso I, seria de voto contrário à 

aprovação da respectiva Emenda Substitutiva. Desta forma a Emenda Substitutiva de nº 02/2018 de autoria 

do senhor Vereador José Flávio, foi rejeitada por quatro votos contrários, e por apenas três votos a favor. A 

respectiva sessão foi prorrogada, mediante requerimento verbal do senhor Vereador Rosevaldo Soares para 

se discutir a matéria em pauta em única discussão. Na sequencia o senhor Presidente apresentou e fez a 

leitura ainda da emenda substitutiva nº 01/2018 de autoria do Vereador José Sarto, que solicita a alteração do 

Art. 5º do respectivo Projeto Lei, o qual solicita retroagir os efeitos financeiros ao dia primeiro de janeiro de 

2018. Em sua justificativa o autor relata que, com esta emenda os trabalhadores que vem se dedicando ao 

serviço público deste município poderão receber seus proventos referentes a períodos anteriores já 

trabalhados. Posta em votação a mesma foi devidamente aprovada por três votos favoráveis e três abstenções 

dos senhores Vereadores José Flávio, Irineu Desidério e Manoel Melo. Logo após, o senhor Presidente 

colocou em discussão o Projeto de Lei nº 04/2018. Com o uso da palavra o senhor Vereador Jose Flávio citou 

que a presente matéria se trata de um erro do escritório contábil do Executivo e que os funcionários ficariam 

com prejuízo, assim como foi o Projeto de Lei nº 02/2018. A Secretária de Assistência Social que estava 

presente à Sessão, respondeu ao nobre Vereador que, os funcionários não sairão com prejuízo algum, pois 

tudo seria resolvido. Com o uso da palavra, o senhor Vereador Rosevaldo Soares relata que os funcionários 

não poderão sair no prejuízo e que precisamos com urgência encontrar uma solução e resolver o problema. A 

Secretária de Educação que também estava presente a esta quinta sessão ordinária, e usando da palavra, a 

mesma relatou que o importante agora seria aprovar o projeto e pagar em dia aos servidores, e que o 

Município devolveu duas parcelas ano passado, e que o Estado de Alagoas refez o empenho e mais uma vez 

comtemplou o Município no mês de fevereiro do corrente ano com o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) e se faz necessário essa aprovação pela Câmara e a respectiva sanção de Lei pelo Poder Executivo, 

para poder pagar a remuneração dos servidores dentro da legalidade. Após discutido regimentalmente e posto 

em votação, o Projeto de Lei nº 04/2018 obteve três votos favoráveis e três abstenções dos vereadores, José 

Flávio, Irineu Desidério e Manoel Melo. Após o termino da votação, o senhor Vereador Jose Flávio 

questionou a presidência desta Casa, quanto ao quórum regimental da matéria, pois a mesma teria sido 

prejudicada e automaticamente rejeitada por não ter sido aprovada pelo quórum da maioria absoluta dos 

Vereadores presentes nesta sessão ordinária. Naquele momento o Senhor Presidente suspendeu a sessão por 

sete minutos para consultar a Lei Orgânica Municipal. Ao retomar a análise da matéria, após consultar 

dispositivos da Lei Orgânica, a presidência informa aos demais Vereadores e público presente que a matéria 

restou prejudicada/rejeitada por não obter o número de votos da maioria absoluta dos Vereadores que 

compõem este Parlamento, (ou seja, de cinco votos favoráveis), consoante dispõe o Art. 26, inciso I, alínea h) 

da Lei Orgânica Municipal, e que diante do ocorrido, este Projeto de Lei seria arquivado e encaminhado de 

ofício para conhecimento do chefe do Poder Executivo, inclusive para posteriormente tomar algumas 



medidas urgentes, necessárias e pertinentes à matéria, para que o Município não venha a ser prejudicado. 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 sexta Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se 

realizar em vinte e seis 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 DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DE 2018. 

 
JOSE HILTON FIGUEIREDO SILVA 

PRESIDENTE 
 

IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 
1ª   SECRETÁRIA 

 
JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO 

2º   SECRETÁRIO 

 

 

 

Adendo: Atesto ainda para diversos fins que foi lido pelo Presidente o oficio n° 68/2018 de autoria do 

Prefeito Municipal, que solicita ao Presidente uma sessão Extraordinária com finalidade especial para 

apreciação e votação do PL n° 05/2018, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação de 

Pariconha e da outras Providencias bem como foi entregue copias do respectivo Projeto de Lei aos 

Vereadores presentes.  

 
JOSE HILTON FIGUEIREDO SILVA 

PRESIDENTE 
 

IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 

1ª   SECRETÁRIA 
 

IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 

2º   SECRETÁRIO 
 


