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ATA DA DÉCIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 07 DE AGOSTO DE 2017. Às quatorze 

horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e seis 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 décima nona Sessão Ordinária deste Poder Legislativo Municipal sob 

a presidência do 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, juntamente com um pequeno adendo, posta 

em votação, foi a mesma devidamente aprovada por unanimidade dos votos. Antes mesmo de dar início 

a pauta o Senhor presidente fez a entrega e leitura do convite encaminhado pelo Executivo a este 

Legislativo, convidando-o os nobres vereadores a comparecem a II Plenária de Saúde – Controle Social 

e SUS para eleger novos mandatos do Conselho de Saúde de Pariconha, para o Biênio 2017/2018. Em 

seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para a Décima nona Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente as Indicação de nº 08/2017 de autoria do senhor Vereador 

Rosevaldo Soares, que “ requer ao chefe do Poder Executivo Implantar e operacionalizar o programa 

de entrega domiciliar de medicamentos por agentes de Saúde. Fazendo o uso da palavra o autor da 

indicação, relata que a presente, objetiva facilitar o acesso aos medicamentos, principalmente por 

pessoas idosas com dificuldade de se locomover, e até mesmo o custo das passagens até o centro da 

cidade que pode ultrapassar o valor dos remédios para o uso. Posto em votação a mesma foi aprovada 

por oito votos favoráveis e nenhum voto contrário. Foi apresentado também a indicação de nº 09/2017 

de Autoria do Vereador Rosevaldo Soares, o qual “requer ao Senhor Prefeito Municipal proceder em 

caráter de urgência a iluminação pública compreendendo o povoado Marcação neste Município a 

entrada desta cidade. Em sua justificativa o vereador Rosevaldo atesta ser essencial para qualidade de 

vida da sociedade, e fundamental para a segurança da população que faz uso da rodovia durante as 

práticas de atividades físicas. Além do mais a escuridão facilidade para crescente de assaltos naquele 

trajeto. Sobre esta indicação, também se pronunciou o Vereador José Flávio, apoiando a proposta 

diante de sua grande importância e benefício social, e diz esperar que não só esta indicação seja 

cumprida como tantas outras que já foram aprovadas anteriormente com a mesma proposta para 

povoados distintos desta Cidade. Posto em votação a mesma foi aprovada por oito votos favoráveis e 

nenhum voto contrário. No expediente do dia foi apresentado ainda Projeto de Resolução nº 02/2017 de 

autoria desta Mesa Diretora, sobre a reforma e substituição do novo regimento interno desta Câmara 

Municipal, solicito então a primeira secretária que faça a leitura dos artigos 111 ao 125. O vereador 

José Flávio pede o uso da palavra, para requerer verbalmente ao Senhor Presidente José Hilton, que 

proceda oficialmente via oficio requerendo ao Senhor Prefeito municipal, prestar informações o 

Processo de recebimento recurso referente ao bloqueio FUNDEF; Cópia do processo e informações 

sobre o ISS arrecadado referente a obra de construção do asfalto; Cópia do processo de 

municipalização dos veículos que prestavam serviços para Educação do Estado; Cópia do processo e 

ISS arrecadado da obra do Canal do Sertão; Cópia do processo e ISS arrecado proveniente da obra da 



Adutora;  Cópia do processo e ISS arrecadado da obra de Saneamento Básico realizada neste 

município. Solicitou também a inclusão de seus Projetos nas próximas pautas. O vereador Rosevaldo 

soares também solicitou ao Presidente cobrar do executivo informações acerca do PL 13/2017. E teve 

ainda o questionamento do vereador Bartolomeu de Assis, ao senhor presidente para que cobre do 

Executivo as necessárias providencias no sentido de resolver o impasse relacionado a uma nova 

proposta para a CIP. 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 sete de julho 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 DEZENOVE DIAS DO MÊS DE JUNHO DE 2017. 
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