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ATA DA DECIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 23 DE ABRIL DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia vinte e três de abril de dois mil e dezoito, nesta cidade de Pariconha, do Estado de 

Alagoas, na Sede desta Câmara Municipal, localizada na Rua Padre Nicodemos, nº 78, foi realizada a 

décima 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 da sessão anterior, posta em discussão e posteriormente em votação a Ata foi 

devidamente aprovada por sete votos favoráveis e uma abstenção do vereador Bartolomeu de Assis. 

Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta décima Sessão 

Ordinária, bem como informou que nesta sessão não teria Audiência Pública da Secretaria de Educação 

deste Município, e que ficaria para a próxima sessão do dia trinta do corrente mês. No o Expediente o 

senhor Presidente apresentou ao Plenário e solicitou que a primeira Secretária fizesse a leitura da 

Indicação de nº 04/2018, que solicita ao chefe do Poder Executivo a construção de Passagens molhada 

sobre o riacho localizado na Vila Guilherme, no Povoado Campinhos neste Município, de autoria do 

senhor Vereador Bartolomeu de Assis. Com o uso da palavra o autor pede apoio aos vereadores para 

aprovação da matéria e que é de conhecimento dos companheiros Clemilson e Manoel Melo que 

moram próximo que em tempos de chuva a água e a lama dificulta bastante o livre acesso de pedestres 

naquela localidade, posta em votação a mesma foi devidamente aprovada por unanimidade dos votos. 

O senhor presidente apresentou ainda ao plenário a indicação de nº 05/2018 de autoria do vereador 

Rosevaldo Soares, que requer ao chefe do poder executivo a construção de três quebra molas no 

povoado marcação, sendo o primeiro na rua Santa luzia do lado direito da igreja, o segundo em frente à 

casa de lia de Zé Cazer, e o terceiro ao lado da igreja de Nossa Senhora Aparecida, em sua justificativa 

o autor relata que a obra proposta será de relevada importância para redução da velocidade dos veículos 

que trafegam por aquele local, posta em votação a mesma foi devidamente aprovada por oito votos 

favoráveis. O senhor Presidente apresentou também no expediente, o Requerimento de nº 05/2018 de 

autoria do Vereador José Flávio que requer ao chefe do poder executivo a manutenção de luminárias 

nos povoados Serra da Jurema, Serra dos Vitórios, Baixa Verde e Alto das Mangueiras. Em sua 

justificativa o autor diz que a iluminação pública é de suma importância para a segurança dos 

moradores destas comunidades, posto em votação o mesmo foi devidamente aprovado por unanimidade 

dos votos. Posteriormente o senhor presidente apresentou ao plenário a indicação de nº 02/2018, que 

solicita ao chefe do Poder Executivo a realização de obras de pavimentação em calçamento da rua 

Simão Alves no alto da boa vista. Em sua justificativa o autor menciona que a realização desta obra irá 

gerar melhor qualidade de vida e oportunizar melhor trafegabilidade para pedestres e pessoas. Posta em 

votação a mesma foi aprovada por unanimidade dos votos. O senhor presidente apresentou ainda no 

expediente o requerimento de nº 06/2018 de autoria do vereador José Flavio, que requer ao chefe do 

poder executivo a pavimentação entre o PSF indígena Katokinn até o ginásio em construção na rua 

Francisco Souza. Em sua justificativa o autor menciona que se faz necessário devido ao pleno 

funcionamento do PSF, a existência de inúmeras casas no local, e em breve também passará a existir o 

colégio indígena.  Posto em votação o mesmo foi devidamente aprovado por oito votos favoráveis. 

Naquele momento o vereador José Flavio, com respaldo no inciso x, do artigo 55 da Lei Orgânica e 



inciso xx, do artigo 32 do Regimento Interno, solicitou ao presidente uma certidão de comprovação do 

não recebimento da prestação de contas do executivo referente ao ano de 2017. Passados os trabalhos 

para a Ordem do Dia o Senhor presidente solicita a primeira Secretária que fizesse a leitura do Projeto 

de Lei Complementar nº01/2017, que dispõe sobre o novo Código Tributário do Município de 

Pariconha, e dá outras providências, especificamente a partir de seus artigos 50º ao 62, ficando os 

demais artigos para serem lidos nas próximas sessões. Foi protocolado ainda junto ao presidente a 

mensagem de nº 07/2018 e Projeto de Lei nº 07/2018 de autoria do Prefeito Municipal, que cria a 

Diretoria Municipal da juventude e dá outras providencias, e também a mensagem de nº 08/2018 ao 

Projeto de Lei nº 08/2018 com caráter de urgência urgentíssima, de autoria do Prefeito Municipal que 

dispõe sobre a implantação do Sistema Único de Assistência Social – SUAS do Município de 

Pariconha e dá outras Providencias, naquele momento o senhor presidente solicita a primeira secretaria 

que faça a leitura da Mensagem nº 08/2018 e do Projeto de Lei nº 08/2018, bem como concedeu o uso 

da palavra para que a Secretaria Municipal de Assistência Social deste município, Ivaneide Nunes 

possa relatar sobre a presente matéria, onde a mesma fez explanações explicativas sobre a matéria, 

relatando ainda que somente após a implantação desta Lei o município poderá receber recurso do 

governo estadual. Naquele momento o Senhor presidente convocou a quarta sessão extraordinária da 

segunda sessão legislativa para se realizar as dez horas do dia vinte e seis do corrente mês e ano. 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 décima primeira Sessão Ordinária, deste Poder 

Legislativo a se realizar em trinta de abril do corrente ano, no horário regimental. 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 VINTE E 

TRÊS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
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