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ATA DA VIGÉSIMA NÔNA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 16 DE OUTUBRO DE 

2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia dezesseis 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 vigésima nona 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 votação a mesma foi aprovada por oito votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente 

comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta vigésima nona Sessão Ordinária, na qual 

constou no Expediente a Indicação de nº 13/2017, de autoria do Vereador Rosevaldo Soares, que 

requer a reforma e ampliação da rede de energia elétrica do povoado Marcação. Com uso da palavra 

o vereador pediu apoio aos nobres colegas, e relatou ser de grande importância para o povoado 

Marcação, que o Chefe do Poder Executivo tome medidas a fim de buscar meios junto ao órgão 

responsável pela reforma e ampliação da rede elétrica do referido povoado, pois ainda existem 

muitos postes feitos de madeira e com fiações comprometidas. Posto em votação a mesma foi 

aprovada por unanimidade. Ainda no Expediente foi apresentado também o Requerimento de nº 

34/2017, de autoria do vereador José Flavio que solicita ao senhor Prefeito Municipal de Pariconha, 

a redução de salários do Prefeito, vice-prefeito e Secretários municipais e dá outras providências. 

Em uso da palavra o autor justificou que, conforme o prefeito do município falou em mídias e 

emissoras de rádio que o município vem passando por dificuldade e que iria demitir contratados por 

conta da queda do FPM, com a diminuição dos salários o mesmo terá uma economia de quatorze mil 

e cem reais, podendo ser utilizado, por exemplo, na compra de medicamentos. Ainda sobre a matéria 

a senhora vereadora Ivânia Nunes também se pronunciou, e relembrou ao nobre Vereador autor da 

proposição que no mesmo período em que foi proposto o aumento de salários para prefeito, vice-

prefeito e secretários, também foi proposto o aumento de subsídio dos vereadores deste parlamento, 

e seria mais que justo, assim então solicitar a redução de todos. O vereador Irineu Desidério lembrou 

que ano passado foi aprovado a proposta de reajuste de subsidio para todas as classes e não haveria 

necessidade de rebaixá-los, pois não trazem e não geram prejuízos a nenhuma parte. Após ser 

discutida regimentalmente e posta em votação o respectivo Requerimento entrou em votação, sendo 

obtendo o mesmo apenas um voto favorável do vereador José Flávio, quatro votos contrários dos 

vereadores Rosevaldo, Ivânia Nunes, Clemilson e José Sarto. E obteve ainda três abstenções dos 

senhores vereadores Bartolomeu, Irineu Desidério e Manoel Melo. Passados os trabalhos para a 

Ordem do Dia foi o senhor Presidente apresentou ainda ao Plenário e solicitou a Primeira Secretaria 

que fizesse a leitura da Mensagem de nº 22/2017, que encaminha o Anexo I prioridades e metas, 

Anexo II, estimativa da arrecadação para 2018/2020; Anexo III, meta fiscal – resultado primário, 

Anexo IV, meta fiscal- resultado nominal; e tabelas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07,08, 09 e 10; e anexo 

V, metodologia de cálculo e estimativa de arrecadação, ao Projeto de Lei nº 11/2017 de origem do 

senhor Prefeito Municipal, o qual dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para 2018 e dá outras 

providencias. Após a leitura dessa Mensagem, o Senhor Presidente encaminhou o respectivo Projeto 

de Lei nº 11/2017, para os pareceres técnicos das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final 

e de Finanças e Orçamentos. Ainda na ordem do dia o Senhor Presidente apresentou como matéria o 

Projeto de Resolução nº 02/2017 de autoria desta Mesa Diretora, que dispõe sobre a reforma e 

substituição do novo Regimento Interno desta Câmara Municipal, e solicitou então da primeira 

Secretária que fizesse as leituras dos artigos 231 a 243. Após terminada essas leituras, o senhor 



Presidente comunicou ainda aos nobres Vereadores presentes, que o presente projeto será 

encaminhado para as Comissões no prazo máximo de quinze dias, logo, aqueles que pretendem 

apresentar emendas ao referido projeto tem o prazo de oito dias para que sejam analisadas também 

pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Ainda na Ordem do Dia o Vereador José 

Flávio perguntou ao senhor Presidente sobre o seu Projeto de Lei Complementar nº 03/2017, de sua 

autoria. Em resposta ao nobre vereador o senhor Presidente o informou que o colocaria na pauta do 

dia vinte e três do corrente mês. 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 vinte e três de outubro 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 DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE 

OUTUBRODE 2017. 
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