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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 11 DE DEZEMBRO DE 

2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia onze 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 quinta 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 sessão anterior, 

posta em discussão o senhor Vereador José Flávio se posicionou em contrário, justificando que o 

referido Projeto de Lei nº18/2017, de autoria do senhor Prefeito Municipal que trata da “Lei 

Orçamentária para o exercício financeiro de 2018 e dá outras providencias” havia sido rejeitado em 

primeira discussão diante do resultado de votos, onde o mesmo obteve quatro votos favoráveis dos 

vereadores Ivania Nunes de Carvalho, Rosevaldo Soares, Clemilson Silva e José Sarto Gomes de 

Carvalho, e apenas três votos contrários dos vereadores José Flávio dos Santos da Silva Alves, 

Irineu Desiderio e Manoel Melo dos Santos. O senhor Presidente explicou naquele momento ao 

nobre Vereador que, rejeitada a matéria não foi, uma vez que três votos contrários não vencem 

quatro a favor, então não há que se falar em rejeição de matéria e sim de declarada prejudicada na 

forma regimental, inclusive esta matéria não irá mais para a segunda discussão tendo em vista por 

ter sido devidamente prejudicada, apenas será dado conhecimento ao Poder Executivo Municipal 

desse resultado, para as medidas cabíveis. Posta em votação, a ATA foi rejeitada por unanimidade 

dos senhores Vereadores presentes. Dando continuidade a pauta dessa respectiva sessão, o Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretária Ivânia Nunes que fizesse a leitura da Mensagem 23/2017, 

ao Projeto de Lei Complementar 01/2017, que dispõe sobre o Novo Código Tributário do Município 

de Pariconha, e adota outras providencias. Após a leitura, o senhor Presidente concedeu o uso da 

Palavra ao Advogado Tributarista Municipal, onde o mesmo explanou sobre a importância em 

atualizar o Código Tributário do Município, onde o atual esta totalmente defasado e constata-se 

vários erros, bem como fomentará a arrecadação de impostos no município principalmente no que se 

refere a utilização de cartões de crédito. Após a explanação o senhor Presidente o encaminhou para 

as Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos. Na sequência o 

Senhor Presidente concedeu o uso da palavra ao senhor Pedro Pereira, que juntamente com 

companheiros de trabalhos, professores do município de Pariconha compareceram a esta trigésima 

quinta Sessão Ordinária para cobrar dos Vereadores empenho na fiscalização dos recursos do 

município, de modo a garantir os pagamentos salariais dos servidores públicos em dia, podendo 

ocorrer que recebam o décimo terceiro salário no dia 20 de dezembro e não venham a receber o 

salário do mês corrente. Em resposta e com o uso da palavra, o vereador Bartolomeu Perboire 

informou a todos que na trigésima terceira Sessão Ordinária realizada no dia 13 de novembro do 

corrente ano foi aprovado o Requerimento em Conjunto de nº 01/2017 de autoria dos Vereadores 

Ivania Nunes, Bartolomeu de Assis, Irineu Desidério, Clemilson Silva, Manoel Melo e José Sarto. O 

qual requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal as necessárias providencias, 

no sentido de Convocar o Secretário de Administração e Finanças do município, para prestar 

informações a respeito dos vencimentos dos funcionários deste município que se encontram 

atrasados. Em atendimento a este requerimento conjunto, compareceu a trigésima terceira Sessão 

Ordinária o Excelentíssimo senhor prefeito Municipal Fabiano Ribeiro de Santana, que ao tomar 

conhecimento da pauta, veio de pronto atendimento respostar a todos os questionamentos solicitados 

no Requerimento em Conjunto nº 01/2017; foram tratados também de temas como: Salários 



atrasados, débito junto ao INSS. Com o uso da palavra o senhor Prefeito Fabiano Ribeiro de 

Santana, assegura a classe trabalhadora que vem se esforçando ao máximo, mesmo diante de toda a 

crise financeira que assola o país, para que no mês de dezembro consiga manter todos os salários 

dos servidores municipais em dia. E não havendo mais nada a tratar, o senhor Presidente deu por 

encerrada a presente Sessão, antes, porém comunicou a todos que, a partir do dia quinze de 

dezembro do corrente ano esta Câmara Municipal entraria em recesso parlamentar retornando-o em 

19 de fevereiro de 2018, nos termos do Art. 24 da Lei Orgânica Municipal. Da qual foi lavrada a 

presente Ata, que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro e segundo Secretários, depois de 

deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, AOS ONZE 

DIAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2017. 
 

JOSE HILTON FIGUEIREDO SILVA 
PRESIDENTE 
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