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ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 28 DE AGOSTO DE 2017. 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e oito de agosto 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 segunda 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 Bartolomeu de Assis Perboire 

e Clemilson Silva de Souza, registrando também 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, 

foi a mesma devidamente aprovada por unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Em seguida o 

senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para a vigésima segunda Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente a Indicação Conjunta de nº 01/2017 de autoria do senhor 

Vereador Rosevaldo Soares, que requer ao chefe do Poder Executivo a “Pavimentação do calçamento 

no povoado Burnil, iniciando a obra desde a casa de Biroca até o colégio Municipal”. Fazendo o uso da 

palavra o autor da Indicação disse aos companheiros, que a presente indicação, objetiva a realização de 

construção do calçamento daquela localidade, que irá contribuir para melhor qualidade de vida e 

oportunizar melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Posto em votação a mesma foi aprovada 

por seis votos favoráveis e nenhum voto contrário. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia, o 

senhor Presidente apresentou ao Plenário o Projeto de Lei nº 14/2017 de autoria do senhor Prefeito 

deste Município Fabiano Ribeiro de Santana, que dispõe sobre o Reajuste Salarial de 3% para 

Profissionais de Carreira da Educação e dá Outras Providencias. Antes porém, o senhor Presidente 

solicitou a primeira secretaria que fizesse a leitura da Emenda Substitutiva nº 15/2017 ao projeto de Lei 

nº 14/2017. Após a leitura ao fazer o uso da palavra o Senhor vereador José Flavio afirma que o valor 

proposto por ele, de 3,99 % ainda não seria o valor merecido para os profissionais, e que o município 

tem dinheiro para arcar com o valor proposto. Com a palavra o Vereador Rosevaldo Soares também se 

pronunciou, relatou que o valor de 3% foi acordado entre a classe de profissionais, o Prefeito e o 

SINTEAL. A vereadora Ivania também opinou sobre a matéria, em sua fala ela deixou claro que 

aumentos aleatórios sem o devido planejamento poderão acarretar futuramente em atraso e/ou 

parcelamento de salários, gerando transtornos para o Poder Executivo e a classe trabalhadora. A 

secretária de educação do Município a Senhora Diolange, afirmou também perante ao plenário que o 

percentual proposto no projeto de Lei em debate foi resultante de várias analises e reuniões com 

profissionais da classe, Prefeito. Após a discussões o senhor presidente coloca em votação a Emenda 

Substitutiva nº 15/2017. Sendo a mesma rejeitada por quatro votos contrários e apenas três a favor. Na 

sequência o senhor Presidente apresentou os pareceres das comissões, que foram aprovados por 

unanimidade, e posteriormente submeteu ao Plenário em primeira votação o Projeto de Lei nº 14/2017 

de autoria do senhor Prefeito deste Município Fabiano Ribeiro de Santana, que dispõe sobre o Reajuste 

Salarial de 3% para Profissionais de Carreira da Educação e dá Outras Providencias. Sendo o mesmo 

aprovado por unanimidade dos votos. Foi apresentado ainda na ordem do dia o projeto de lei de nº 

16/2017 “ que institui insalubridade para os funcionários menciona, integrantes do quadro de 

funcionários de carreira do poder executivo e dá outras providências. O senhor Presidente pede então a 

Primeira Secretaria que faça a leitura dos pareceres, onde os mesmos foram favoráveis a aprovação do 

respectivo projeto de Lei, na sequencia o Vereador José Flávio pede vista ao projeto de Lei sob a 

justificativa de que iria apresentar emendas, e necessitaria de mais tempo para analise, acatando ao 

pedido o Senhor presidente comunica a todos que o respectivo projeto de Lei entrará em pauta na 



próxima sessão. Continuando os trabalhos do dia, o Senhor Presidente apresentou ainda 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, solicito então a primeira secretária que faça a leitura 

dos artigos 143 a 152. 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 oito de agosto 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 Secretários, depois de deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE PARICONHA, AOS VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 
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