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ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 09 DE OUTUBRO DE 

2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia nove 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 sétima 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 a vigésima oitava Sessão Ordinária, na qual 

constou no Expediente as Iinterpretações de dispositivos da lei orgânica deste município, sobre os 

Projetos de Leis Complementares de n.º 04/2017, 05/2017 e 06/2017 apresentados pelo nobre 

vereador José Flávio, passiveis de arquivamento. Após a leitura feita pela primeira secretária, o 

Senhor presidente concedeu o uso da palavra aos nobres vereadores que o queira fazer uso, porém, 

somente o autor das proposições se pronunciou dizendo que dentro do prazo de sete dias 

apresentaria recurso contra as interpretações. O senhor Presidente apresentou ao plenário também o 

requerimento de nº 33/2017 de autoria do vereador José Flávio, que requer a Secretária de 

Educação, Cultura e Lazer a contratação de bandas para as festividades das comunidades da serra do 

Engenho e do povoado Marcação neste município. Solicitou então naquele momento, que a primeira 

secretaria fizesse a leitura do requerimento e em seguida o colocou em discussão. Com uso da 

palavra o vereador José Flávio seria injusto deixar de realizar as festividades nestas comunidades, 

tendo em vista que existem grupos musicais da região com baixo custo financeiro, que poderia estar 

sendo contratado para que a festa aconteça. Em votação o requerimento de nº 33/2017 foi aprovado 

por unanimidades dos votos. Na sequência o senhor Presidente apresentou ainda ao Plenário e 

solicitou a Primeira Secretaria que fizesse a leitura da mensagem de nº 21/2017, que encaminha o 

Anexo I, Anexo II, Anexo III, Anexo IV e tabelas 1, 3, 9 e 10. Após a leitura surgiram 

questionamentos devido mesma estar em desacordo com as emendas aprovadas anteriormente junto 

ao Plano Plurianual 2018/2021. Diante dos questionamentos expostos o senhor presidente retirou a 

mensagem de pauta, e relatou, tomar as devidas providencias junto ao poder Executivo para ver o 

que aconteceu com as alterações ou inclusões das emendas. Na Ordem do Dia o Senhor Presidente 

apresentou ao plenário os pareceres técnicos das comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e 

de Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei nº 17/2017 de autoria do senhor Prefeito deste 

Município, que autoriza o chefe do Poder Executivo adquirir imóvel rural e dá outras providencias. 

Posto em discussão regimentalmente os pareceres opinaram pela aprovação da matéria obtiveram 

oito votos favoráveis. Posteriormente o senhor Presidente Apresentou também em discussão e 

votação única o Projeto de Lei 17/2017, o qual foi aprovado por unanimidade dos votos. 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 a primeira secretária fazer a leitura dos artigos 221 a 230. 

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 dezesseis 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 pelo primeiro e 

segundo Secretário, depois de deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARICONHA, AOS DOIS DIAS DO MÊS DE OUTUBRODE 2017. 
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