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ATA DA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 26 DE MARÇO DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia vinte e seis 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 sexta 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 somente a ausência justificada do senhor Vereador Irineu Desidério, e em seguida foi 

registrado 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 o vereador José Flávio 

solicitou ao Presidente que fosse feito um adendo, na qual constasse na ata do dia dezenove a leitura do 

Ofício de 68/2018 do chefe do Poder Executivo, o qual solicita a convocação de uma sessão 

extraordinária para deliberação do Projeto de Lei nº 05/2018 que dispõe sobre a criação do Fundo 

Municipal de Educação de Pariconha e dá outras providências, bem como, foi feita a entrega de cópias 

do respectivo Projeto de Lei aos Vereadores presentes. Após retificada e posta em votação a Ata foi 

devidamente aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Em seguida o senhor 

Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta sexta Sessão Ordinária, bem como 

agradeceu a presença da Secretária de Assistência Social 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. No Expediente o senhor Presidente apresentou ao Plenário e solicitou que a 

primeira Secretária fizesse a leitura do Requerimento em conjunto nº 01/2018 de autoria dos senhores 

Vereadores Clemilson Silva, Ivânia Nunes e Bartolomeu de Assis, onde solicita a inclusão do Projeto 

de Lei 05/2018, na pauta do dia em regime de Urgência Simples, por ser de caráter relevante e de 

interesse público. Posto em discussão, o senhor vereador José Flávio se inscreve para falar, e com uso 

da palavra, solicita que a matéria seja retirada de pauta, e afirma ter sido informado por representantes 

do SINTEAL que o Fundo de qual trata a presente matéria já existe no Município. O senhor Vereador 

Rosevaldo, fazendo uso da palavra diz ter dúvidas sobre a existência desta Lei que regulamenta o 

Fundo Municipal da Educação de Pariconha. Diante da incógnita, o senhor Presidente decide por retirar 

a matéria de pauta, até que sejam apurados os questionamentos dos nobres Vereadores. Ainda no 

Expediente o senhor Presidente solicita a primeira Secretária Ivânia Nunes que faça a leitura do Projeto 

de Lei nº 05/2018 que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Educação de Pariconha e dá 

outras providências. Após a leitura, o senhor Presidente o encaminha para as Comissões competentes 

emitirem seus pareceres e resolve convocar uma sessão extraordinária para o dia vinte e sete de março 

do corrente ano às dezoito horas. Fazendo o uso da Palavra o senhor Vereador José Flávio questionou a 

convocação feita pelo Presidente, pois não atenderia o prazo de dois dias fixado no art. 159 do 

Regimento Interno desta Casa. Passados os trabalhos para Ordem do Dia, o senhor Presidente 

apresentou ao plenário e solicitou que a primeira Secretária fizesse a leitura da justificativa e do Projeto 

de Lei 01/2018 que dispõe sobre a autorização de abertura de Crédito Especial no valor de R$ 

490.000,00 (quatrocentos e noventa mil reais), de autoria da maioria absoluta dos senhores Vereadores 

deste Parlamento a seguir nominados, conforme o disposto no Art. 37 da Lei Orgânica deste 

Município: Ivânia Nunes de Carvalho da silva, Rosevaldo Soares da Silva, Jose Sarto Gomes de 

Carvalho, Bartolomeu de Assis Perboire e Clemilson Silva de Souza. Posto em discussão o Vereador 

José Flávio e Manoel Melo apresentaram o requerimento conjunto nº 01/2018, requerendo o 



indeferimento da matéria. O senhor Presidente coloca então em discussão e votação única o 

Requerimento nº 01/2018, onde o mesmo foi devidamente rejeitado por seis votos contrários dos 

vereadores, José Sarto, Ivania Nunes, Rosevaldo Soares, Clemilson Silva, Bartolomeu de Assis e 

Manoel Melo, e obteve apenas um voto favorável do senhor Vereador José Flávio. Posteriormente, o 

senhor Presidente solicitou os pareceres verbais das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final 

e de Finanças e Orçamentos, onde os mesmos foram favoráveis pela aprovação da matéria. Em 

votação, os respectivos pareceres foram devidamente aprovados por seis votos favoráveis e uma 

abstenção do senhor Vereador José Flávio. Prosseguindo com os trabalhos e mediante a grande 

importância e por ser uma proposição com caráter de alta relevância e de interesse público o senhor 

Presidente apresenta em discussão e votação única o Projeto de Lei 01/2018 que dispõe sobre a 

autorização de abertura de Crédito Especial no valor de R$ 490.000,00 (quatrocentos e noventa mil 

reais), de autoria da maioria absoluta dos senhores Vereadores deste parlamento conforme preceitua o 

art. 37 da Lei Orgânica Municipal. Onde o respectivo Projeto de Lei foi devidamente aprovado por seis 

votos favoráveis dos vereadores, José Sarto, Ivania Nunes, Rosevaldo Soares, Clemilson Silva, 

Bartolomeu de Assis e Manoel Melo. Inclusive o mesmo ainda obteve um voto de abstenção do senhor 

Vereador José Flávio. Naquele momento o senhor Vereador Rosevaldo pede prorrogação da sessão, e 

após essa concessão, dando por encerrada as deliberações de matérias nesta Ordem do Dia, o senhor 

Presidente concede o uso da palavra a Secretária de Assistência Social Ivaneide Nunes de Carvalho 

juntamente com sua equipe de profissionais que integram a Secretaria de Assistência Social deste 

Município, para dar início a Audiência Pública. Inicialmente a Secretária Ivaneide Nunes de Carvalho 

começa mostrando através de imagens com retroprojetor, quadros demonstrativos com receitas e 

despesas com pessoal e materiais, foram mostrados também os diversos programas assistidos e 

desenvolvidos pela Secretaria de Assistência Social, CRÁS, CREAS, PETI, grupo de melhor idade, 

atendimento e distribuição de sextas básicas a gestantes, dentre outras ações desenvolvidas no 

Município.  Em seguida é concedido o uso da palavra ao Coordenador Municipal do Programa Bolsa 

Família, Delmiro Augusto Vieira Filho “Delmirinho” como é conhecido por todos aqui no Município e 

que já atua a mais de 10 anos com o programa Bolsa Família neste Município. O mesmo fez uma 

excelente explanação para todas as pessoas presentes sobre as condições que precisam ser atendidas 

para poderem se enquadrar e conseguir o benefício, bem como mostrou também em que situações o 

beneficiário poderia ter seu benefício bloqueado, suspenso ou perda. Foi apresentado também, vários 

sites de consulta pública onde qualquer cidadão poderá ter acesso, e ver quem está sendo contemplado, 

onde pode também ser constatado por qualquer cidadão alguma irregularidade, ou beneficiário que 

recebe indevidamente o auxílio, poderá junto à respectiva Secretaria formalizar a denúncia, e as 

medidas cabíveis serão tomadas. Por fim, o Vereador José Flávio perguntou a secretaria como seria 

feita destruição de alimentos ou peixes nesta semana santa. Em resposta, a Secretária Ivaneide Nunes, 

responde que seria feito a distribuição de sextas básicas para as famílias que se encontram em situação 

de vulnerabilidade social neste município. Mostrou ainda para o público presente, que o número 

previsto é de 1.431famílias, e hoje, o Município de Pariconha contempla 1.754 famílias, o que vem a 

ser uma satisfação enorme em poder atender além do número pré-estabelecido. 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 sétima Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em 

dois de abril 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 

MARÇO DE 2018. 
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