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ATA DA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 30 DE OUTUBRO DE 

2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia trinta de outubro de dois mil e dezessete, nesta 

cidade de Pariconha, do Estado de Alagoas, na Sede desta Câmara Municipal, localizada na Rua 

Padre Nicodemos, nº 78, foi realizada a trigésima 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 a ausência dos Vereadores Clemilson 

Silva, sob a justificativa que precisaria urgentemente levar seu pai ao hospital, e também o vereador 

José Flavio, que estava com viagem marcada com destino a São Paulo para resolver assuntos 

pessoais. E assim, foi registrado o comparecimento de todos os outros 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 sessão anterior, posta em votação a mesma 

foi aprovada por seis votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a 

pauta dos trabalhos para esta trigésima Primeira Sessão Ordinária, na qual constou no Expediente o 

Requerimento de nº 38/2017, de autoria do Vereador José Flávio, que requer ao chefe do poder 

executivo, a entrega de todas as solicitações contidas nos requerimentos e ofícios protocolados e aprovados 

pelo plenário e ao senhor presidente desta casa as devidas providencias regimentais e da lei orgânica. Após 

discutido e regimentalmente e posto em votação o mesmo foi rejeitado por quatro votos contrários, nenhum 

voto favorável e duas abstenções. Passados os trabalhos para Ordem do Dia o Senhor Presidente 

apresentou ao Plenário os Pareceres Técnicos das comissões de Constituição Justiça e Redação Final 

e de Finanças e Orçamentos a Mensagem de nº 22/2017 e projeto de Lei nº 11/2017 que dispõe sobre 

as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do Orçamento para o Exercício Financeiro de 2018, e 

dá outras providencias. Após a leitura e discutido regimentalmente e em votação, os pareceres que eram 

opinativos pela aprovação da matéria, foram aprovados por unanimidade dos votos presentes. Na sequência, 

o senhor presidente apresentou ao plenário em Primeira votação o projeto de Lei nº 11/2017 que 
dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e execução do Orçamento para o Exercício 

Financeiro de 2018, e dá outras providencias. Após discutido regimentalmente e votado em primeiro turno o 

respectivo Projeto de Lei foi aprovado por seis votos favoráveis, não havendo nenhuma contestação. Foi 

apresentado também o Parecer da comissão de Constituição Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei de nº 

10/2017 de autoria do vereador José Flavio, que tem a finalidade de incluir no Calendário Oficial de 

Eventos da cidade de Pariconha, a festa do agricultor a ser realizada anualmente e dá outras 

providencias. Após a leitura do parecer técnico da comissão, que se mostrou contrário a aprovação 

da matéria, discutido regimentalmente e posto em votação foi aprovado por seis votos favoráveis e. 

Naquele momento o Senhor Presidente apresentou também em primeira votação o Projeto de Lei de 

nº 10/2017 de autoria do vereador José Flavio, que tem a finalidade de incluir no Calendário Oficial de 

Eventos da cidade de Pariconha, a festa do agricultor a ser realizada anualmente e dá outras 

providencias. Após a primeira discussão e posto em primeira votação o mesmo foi rejeitado por 

quatro votos contrários e duas abstenções. Na Ordem do dia o Senhor Presidente apresentou também 

o Parecer da comissão de Constituição Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei de nº 11/2017 de autoria do 

vereador José Flavio, que tem a finalidade de incluir no Calendário Oficial de Eventos da cidade de 

Pariconha, a festa de Réveillon da Aprojuba a ser realizada anualmente e dá outras providencias. 

Após a leitura do parecer técnico da comissão, que se mostrou contrário a aprovação do referido 

projeto de Lei, discutido regimentalmente e posto em votação, o mesmo foi aprovado por seis votos 

favoráveis. Naquele momento o Senhor Presidente apresentou também em primeira votação o 

Projeto de Lei de nº 10/2017 de autoria do vereador José Flavio, que tem a finalidade de incluir no 

Calendário Oficial de Eventos da cidade de Pariconha, a festa de Réveillon a ser realizada 



anualmente e dá outras providencias. Após a primeira discussão e posto em votação o mesmo foi 

rejeitado por quatro votos contrários e duas abstenções. O senhor presidente comunicou ainda aos 

nobres vereadores que os mesmos deverão apresentar emendas se acharem necessário, ao Projeto de 

Resolução de nº 02/2017, de autoria desta Mesa Diretora, sobre a reforma e substituição do novo 

Regimento Interno desta Câmara Municipal. Antes mesmo de ser posto em votação, e que o vereador José 

Flavio já havia entregue a Emenda Substitutiva de nº 14/2017 que solicita a substituição do Projeto Resolução 

em tramite. O senhor Presidente comunicou ainda que, os demais integrantes deste Poder Legislativo 

tomassem o cuidado ao propor emendas, para não incidir no erro grotesco que o nobre vereador José Flavio 

incorreu, pois não atentou para o Artigo 226 em seus incisos I, II, III; o inviabiliza que mesmo venha a fazer 

tal proposta. Podendo ser considerada uma afronta direta não só ao Senhor Presidente, bem como a Mesa 

Diretora, responsável pela proposição em tramite. 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 

próxima Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em seis de novembro do corrente ano 

a partir das quatorze horas e trinta minutos. 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 TRINTA DIAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 

2017. 
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