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ATA DA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 16 DE ABRIL DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia dezesseis 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 

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 a 

ausência do senhor Vereador Bartolomeu de Assis Perboire, e ainda foi registrado 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. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos 

desta nona Sessão Ordinária, bem como informou que nesta sessão teríamos Audiência Pública com a 

presença do Secretário de Obras Viação e Urbanismo deste Município, convocado a comparecer nesta 

sede da Câmara Municipal para realização de Audiência Pública, por meio do Requerimento em 

Conjunto nº01/2018 de autoria de todos os Vereadores deste Parlamento, aprovado em vinte e seis de 

fevereiro do corrente ano. Como pauta para 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. Naquele 

momento o Vereador Irineu Desidério com o uso da palavra pede ao senhor Presidente que 

apresentasse a Indicação em outro momento em que o autor da proposição esteja presente. O senhor 

Presidente ao considerar pertinente o pedido, decide por retirar a matéria de pauta. Dando continuidade 

às matérias o senhor Presidente solicita a primeira Secretária que fizesse a leitura da Indicação de nº 

01/2018 de autoria do Vereador José Sarto Gomes de carvalho, a qual solicita a pavimentação de 

calçamento da Rua Cicero Teixeira Lima, começando no final do calçamento até a torre de transmissão 

de Sinal da operadora VIVO, nesta cidade. Em sua justificativa o autor relata que a pavimentação desta 

rua é reivindicação antiga, pois, sempre que chove a rua fica bagunçada cheia de pedras e outros 

materiais, dificultado a trafegabilidade de veículos e pedestres. Em votação a presente Indicação foi 

aprovada por sete votos favoráveis, nenhuma abstenção ou voto contrário.  Dando continuidade aos 

trabalhos do Expediente, 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 10º ao 49, ficando os 

demais artigos para serem lidos nas próximas sessões. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia o 

Senhor Presidente apresentou ao Plenário uma nova redação de proposição de autoria do vereador José 

Flávio, que solicita a substituição da Mensagem nº 02/2018 e Projeto de Lei nº 02/2018, pela 

Mensagem de nº 05/2018 e Projeto de Lei nº 02/2018, ambas as proposições dispõem sobre Inclusão no 

calendário oficial de eventos da cidade de Pariconha a Festa do Agricultor a ser realizada anualmente 

no mês de agosto e organizado pela APROJUBA. Após a leitura da Mensagem e o respectivo Projeto 

de Lei o senhor Presidente encaminhou este Projeto de Lei novamente para a Comissão de Legislação, 

Justiça e Redação Final emitir seu parecer técnico. Ao término das apreciações das matérias na Ordem 

do Dia, o senhor Presidente abriu espaço e facultou o uso da palavra ao Senhor Jorge Honorato da 

Silva, Secretário de Obras, Viação e Urbanismo deste Município, para dar início a audiência pública. 



Inicialmente o Secretário relatou estar como Secretário a pouco mais de um mês, e discursou sobre 

algumas obras que ainda restam para conclusão, seja por motivo da falta de recurso ou do não 

cumprimento do objeto de contrato por parte da empresa, o que levou ao Município entrar na justiça 

para que as empresas concluam as obras. Informou ainda que foram concluídas as obras de algumas 

quadras, a academia de saúde do Município, e outras obras como a creche e quadras de futebol que 

ainda restam a serem terminadas, inclusive está sendo concluído o calçamento em parte do Povoado 

Corredores e o Município será contemplado com mais cinco mil metros de pavimentação que serão 

distribuídas para diversas localidades deste Município. Com relação às estradas, devidos às últimas  

chuva caídas neste município, dificultou o trabalho das maquinas principalmente nas regiões das serras. 

O Vereador Rosevaldo relatou que a estrada da Serra do Engenho está deteriorada, e que o mesmo 

gastou mais de hora em uma visita que fez ao respectivo Povoado. O senhor Vereador Sarto, com o uso 

da palavra informa que é preciso utilizar materiais adequados para não ter prejuízos. O senhor 

Secretário informa que é necessário que se retire os riachos responsáveis por estragar as estradas 

sempre que vêm as chuvas fortes, e de nada adianta fazer o serviço hoje e estragar amanhã. O Vereador 

Rosevaldo pergunta ao Secretário qual seria a solução para o Povoado Burnil. Em resposta ao nobre 

Vereador o Secretário diz que, o Povoado Burnil também será contemplado com pavimentação. O 

Vereador José Flávio comenta que as obras das quais o município foi contemplado deverão começar 

até o próximo mês, as que não forem dadas início, não poderão mais ser executadas este ano, uma vez 

que será período eleitoral. O Secretario relata ainda, que é um dos projetos do Chefe do Poder 

Executivo arborizar e iluminar a estrada que liga a cidade de Pariconha ao Povoado Marcação. Naquele 

momento, o Vereador José Flávio relata ainda que o Município de Pariconha ficará no prejuízo muito 

grande, ao aceitar que transite caçambas com excesso de peso, estragando o calçamento da cidade e o 

asfalto. O Secretário de Obras mencionou ainda que a prefeitura entrou na justiça para que a Eletrobrás 

resolva a deficiência do fornecimento de energia elétrica para algumas comunidades desta cidade.  O 

Vereador Irineu Desidério, relembra que o Povoado Figueiredo vem sofrendo a vinte e seis anos devido 

à baixa tensão elétrica por conta dos transformadores que não atendem as necessidades da comunidade. 

O Vereador Manoel Melo perguntou ao Secretário quais medidas seriam tomadas para solucionar o 

problema da estrada do Povoado Rolas, em resposta, o Secretário informa que precisa do aval dos 

proprietários dos terrenos para alargar a estrada de modo a contribuir para uma melhor trafegabilidade 

de veículos e pedestres. O Vereador Irineu Desidério pede encarecidamente ao Secretário que seja 

providenciado a construção de três quebra-molas em frente ao colégio do Ouricuri, como medida para 

evitar acidente, haja vistas, que os veículos transitam em alta velocidade podendo causar acidentes com 

crianças que estudam naquela escola municipal. Posteriormente, o Vereador José Flavio pergunta ao 

nobre Secretário quais medidas serão tomadas pela secretaria com relação à obra do saneamento 

básico, que destruiu várias ruas e se encontram em más condições. O Secretário responde que já estão 

sendo feitas algumas correções nesses calçamentos, inclusive na Rua Antônio Mariano “Rua do 

Clube”. O Vereador José Sarto completa a fala dizendo que se faz necessário que seja feita a aguação 

necessária para solidificação do cimento de forma adequada, caso contrário será trabalho perdido. Mais 

uma vez com o uso da palavra, o Vereador José Flávio pergunta ao Secretário, já que as reformas da 

estrada das serras foram paralisadas devido à chuva, quando será dada a continuidade do serviço e sua 

conclusão.  O senhor Prefeito Fabiano Ribeiro que se fazia presente a esta nona sessão ordinária, fez 

questão de responder. Como justificativa o senhor Prefeito ressalta que existiu as dificuldades do ano 

2017 e que somente após fevereiro deste ano foram comprados todos os pneus necessários para equipar 

as maquinas que irão realizar as reformas de todas as estradas deste Município, e que com as chuvas 

neste período, dificulta um pouco o trabalho nas Serras deste Município, então serão feitas as estradas 

da parte mais baixa, como as três principais que liga a cidade aos povoados Moxotó, Caraibeiras e 

Campinhos, e que posteriormente serão feitas as demais estradas inclusive das regiões das Serras. 

Posteriormente o senhor Prefeito anuncia ainda ao Presidente que fará a entrega do Projeto de Lei nº 

06/2018 que dispõe sobre a modificação da Lei Municipal nº 84/2002 de 30 de dezembro de 2002 que 



institui no Município a Contribuição para Custeio da Iluminação Pública desta cidade. Para finalizar a 

Audiência Pública o senhor Secretário se coloca à disposição de toda a comunidade Pariconhense, e em 

parceria com os senhores Vereadores deste Parlamento para trabalharem juntos e zelar pela qualidade 

do serviço público. 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 Sessão Ordinária deste 

Poder Legislativo a se realizar em vinte e três 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 

DEZESSEIS DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
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