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ATA DA TRIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2017. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia quatro de dezembro 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 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 a ausência do 

senhor Vereador Bartolomeu de Assis Perboire, bem como 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 sete votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao 

Plenário a pauta dos trabalhos para esta trigésima quarta Sessão Ordinária, e solicitou a primeira Secretária 

que fizesse a leitura no Expediente, do Requerimento de nº 43/2017, de autoria do vereador José Flávio dos 

Santos da Silva Alves, que “requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Pariconha, 

retirar da pauta desta sessão ordinária, o Projeto de Resolução nº 04/2017 de autoria do mesmo,  “Que dispõe 

sobre a constituição da Comissão Especial de Estudo e dá outras providencias”a qual tem por finalidade 

constituir essa respectiva Comissão  para realizar estudo técnico, de cooperação jurídica sobre a implantação 

do Regime Próprio de Previdência Social no município de Pariconha. Passados os trabalhos para Ordem do 

Dia foi apresentado ao Plenário o parecer das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final, e de 

Finanças e Orçamentos, ao Projeto de Lei nº 18/2017 de origem do senhor Prefeito Municipal, que dispõe 

sobre a proposta de Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias. 

Após a leitura, e não havendo quem quisesse discutir esses pareceres, o senhor presidente os colocou em 

votação única. Ambos os pareceres foram devidamente aprovados com quatro votos favoráveis e três 

abstenções dos respectivos vereadores José Flávio dos Santos da Silva Alves, Irineu Desiderio e Manoel 

Melo dos Santos. Logo em seguida o senhor Presidente apresentou ao plenário em primeira 

discussão/votação em consonância com o CAPUT do art. 165 do Regimento Interno desta Casa,o Projeto de 

Lei nº 18/2017 devidamente acompanhado da Mensagem nº 23/2017 acima mencionado, o qual depois de 

discutido na forma regimental e na forma do que preceitua a Lei Orgânica deste Município, o mesmo foi 

aprovado pela maioria absoluta dos senhores Vereadores presentes, nos termos do Art. 26, inciso I, alínea g) 

da Lei Orgânica Municipal, combinado com o CAPUT do Art. 180 do Regimento Interno desta Casa, 

sendo:quatro votos favoráveis e apenas três votos contrários dos respectivos senhores vereadores José Flávio 

dos Santos da Silva, Irineu Desidério e Manoel Melo dos Santos; inclusive ficando para a próxima sessão 

ordinária, a segunda e última discussão e votação do supramencionado Projeto de Lei nº 18/2017. 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 

onze de dezembro do corrente ano a partir das quatorze horas e trinta minutos. Da qual foi lavrada a presente 

Ata, a qual vai assinada pelo presidente e pelos primeiro e segundo Secretários, depois de deliberada. SALA 

DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, AOS QUATRO DIAS DO MÊS DE 

DEZEMBRO DE 2017. 

 
JOSE HILTON FIGUEIREDO SILVA 

PRESIDENTE 
 

IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 
1ª   SECRETÁRIA 

 
IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 

2º   SECRETÁRIO 



 

Adendo: Conforme Questionado pelo Vereador José Flávio, sobre o resultado dos Votos ao PL n° 23/2017 

verificou-se que a maioria absoluta necessária para aprovação da matéria por quatro votos favoráveis e três 

contrários, sendo aprovada a matéria por maioria absoluta dos sete votos presentes. 
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