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ATA DA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 05 DE MARÇO DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia cinco 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 

terceira 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 e seu adendo, posta em votação, a mesma foi aprovada por 

oito votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos 

desta terceira Sessão Ordinária, na qual se constou no Expediente o requerimento de n° 07/2018, de 

autoria do senhor vereador Jose Flávio “que requer ao senhor Prefeito Municipal de Pariconha, a 

revitalização do Açude e todo seu entorno e dá outras providências. Em sua justificativa o autor relata 

que o açude possui um grande potencial de armazenamento de agua, utilizado para o abastecimento 

humano, animal e vegetal. O senhor Vereador Irineu Desidério complementou a fala, dizendo que o 

açude precisa de limpeza e cuidados. Posto em votação, o requerimento de nº 07/2018 obteve 

aprovação por oito votos favoráveis. Ainda no Expediente, o senhor Presidente solicitou a primeira 

Secretária que fizesse a leitura da Indicação de nº 03/2018 de autoria do senhor Vereador Rosevaldo, 

“que requer ao Prefeito Municipal a recuperação de todos os maquinários do Setor de Obras, da 

Prefeitura deste Município”. Em sua justificativa o autor da proposta relatou ser de extrema 

importância o reparo e manutenção das máquinas que se encontram em péssimas condições. Posto em 

votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Posteriormente, o 

senhor Presidente solicitou a primeira Secretária Ivânia Nunes que fizesse a leitura da Mensagem de nº 

02/2018 e o Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do 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. A Secretária Municipal de Assistência Social também compareceu a esta sessão, 

para dirimir quaisquer dúvidas dos nobres Vereadores que versem sobre a matéria acima mencionada. 

Após a leitura o senhor Presidente o encaminhou para as comissões de Constituição, Justiça e Redação 

Final e de Finanças e Orçamentos, para pareceres técnicos. Os senhores Vereadores Bartolomeu de 

Assis e Rosevaldo Soares, fizeram o requerimento verbal ao nobre Presidente para que a matéria 

entrasse em discussão e votação única. O senhor Presidente, mesmo entendendo as razões do pedido, 

justificou aos nobres Vereadores, que pelo fato de já ter sido encaminhada as Comissões, a mesma 

entraria na pauta da quarta Sessão Ordinária a se realizar em doze de março do corrente ano. Podendo a 

mesma, entrar em votação única tendo em vista que se trata de uma matéria com o mesmo teor já 

aprovado na primeira legislatura. Na sequência, o senhor Presidente solicitou a primeira Secretária que 

fizesse a leitura da Mensagem de nº 03/2018 e o Projeto de Lei nº 03/2018 de autoria do senhor 

Prefeito Municipal” que cria o Conselho Municipal de Segurança Pública de Pariconha, (CONSEG) – 

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

Após a leitura o senhor Presidente o encaminhou para a Comissão de Constituição, Justiça e Redação 

Final, para parecer técnico. Naquele momento, o senhor Vereador José Flávio pediu o uso da palavra, e 

direcionando-a ao Presidente José Hilton, pediu que o mesmo desse recebido em seu requerimento 

manuscrito, em que solicitava a discussão e votação do Projeto de Lei nº 02/2018 de autoria do 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. De imediato o Senhor Presidente decidiu por 

não acatar tal pedido do senhor Vereador José Flávio, considerando que a matéria já havia sido lida e 

encaminhada para parecer técnico das Comissões competentes, considerando mais ainda, que o mesmo 

pedido já havia sido feito pelos senhores Vereadores Bartolomeu de Assis e Rosevaldo Soares, e que 

esta presidência, pelas mesmas razões anteriormente citadas, decidiu pela impossibilidade ao 

atendimento. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidente ordenou que a primeira 

Secretária fizesse a leitura da Mensagem de nº 04/2018 e Projeto de Lei nº 04/2018 de autoria do 

Prefeito Municipal “que autoriza a abertura de Crédito Especial no valor de R$ 490.000,00 

(quatrocentos e noventa mil reais) e dá outras providencias. Após a leitura o senhor Presidente o 

encaminhou para as Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, 

para seus respectivos pareceres técnicos. E finalizando a pauta da Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

solicitou a Primeira Secretária que fizesse a Leitura do Projeto de Lei 24/2017, que dispõe sobre o 

Novo Código Tributário deste Município, a partir de seus Artigos 1º ao 9º, e que ao final de todos os 

artigos desse Código este Projeto de Lei entraria em discussão e votação na forma regimental. 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 quarta Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se 

realizar em doze 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 CINCO 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 


