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ATA DA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 09 DE ABRIL DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia nove 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 

oitava 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 foi registrada 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 oito votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao 

Plenário a pauta dos trabalhos desta oitava Sessão Ordinária, bem como informou que nesta sessão não 

teríamos audiência pública, e informou ainda que na próxima sessão a ser realizada em dezesseis do 

corrente mês e ano, teremos a presença do senhor 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 senhores Vereadores 

deste Parlamento, aprovado em vinte e seis de fevereiro do corrente ano. No Expediente o senhor 

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

nº 04/2018, de autoria do senhor Vereador Rosevaldo Soares, a qual solicita ao chefe do Poder 

Executivo, a construção e reforma do cemitério municipal do Povoado Caraibeiras dos Teodósios. Em 

discussão o autor da proposta justifica que tal pedido se dá em virtude de não ter mais espaço para 

enterrar os mortos, sendo esta obra de caráter urgente urgentíssimo. O vereador Irineu Desidério 

complementa que também já solicitou duas vezes o mesmo serviço em outras épocas. Posta em votação 

a mesma foi devidamente aprovada por oito votos favoráveis. Continuando os trabalhos o senhor 

Presidente pediu ainda a primeira Secretária que fizesse a leitura da Indicação Conjunta de nº 01/2018 

que solicita ao chefe do Poder Executivo a construção de pavimentação do povoado Burnil, com início 

na rodovia próximo à casa de “Biroca” até a Escola Municipal. Esta Indicação e de autoria dos 

Vereadores Clemilson Silva, José Sarto e Rosevaldo Soares, a justificativa fundamenta-se na grande 

importância desta obra, pois, irá trazer melhor qualidade de vida e trafegabilidade aos veículos e 

pedestres que fazem uso daquela estrada.  Em votação a mesma foi aprovada por oito votos favoráveis. 

O senhor Presidente solicitou ainda a primeira Secretária que fizesse a leitura da Indicação nº 01/2018 

de autoria do vereador Irineu Desidério, que requer ao chefe do Poder Executivo a juntamente com as 

secretarias de Meio ambiente e de Obras deste município, a realizar o roço e patrolamento na estrada 

que vai do Povoado Araticum a Igreja do Capim. Em sua justificativa o autor relata que é necessário 

que sejam feitos estes serviços para que possa melhorar a trafegabilidade de veículos e pedestres 

daquelas comunidades. Também foi lida no Expediente a Indicação nº 03/2018 de autoria do senhor 

vereador Bartolomeu de Assis, que solicita ao chefe do Poder Executivo juntamente com a Secretaria 

de Obras, executarem a construção do calçamento com paralelepípedos, no Povoado Campinhos, nas 

imediações da casa de Mané Santo passando em frente ao posto de saúde até a saída sentido a 

Pariconha. Em sua justificativa o autor atesta que se trata de uma reivindicação antiga dos moradores 

daquela rua, que sofrem com a poeira e com aguas das chuvas. Posta em votação a mesma foi aprovada 

por oito votos favoráveis. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia o senhor Presidente apresentou 

ao plenário o Projeto de Lei 01/2017 juntamente com a mensagem nº 13/2017 que dispõe sobre a 

alteração do cargo de controlador, sua simbologia e vencimentos, bem como trata da criação dos cargos 

de Procurador Geral, Procurador da Fazendo Pública Municipal, Procurador Adjunto, Assessor Jurídico 



e dá outras providencias. Em anexo à matéria foram apresentadas as emendas de nº01, 02, 03 e 04/2017 

de autoria do vereador José Flávio, e a emenda de nº 02/2018 de autoria do vereador José Sarto, 

naquele momento os vereadores solicitam cópias da matéria ao senhor Presidente, que naquele 

momento suspende a sessão por quinze minutos, ao retornar a sessão o Senhor Presidente justifica que 

diante da quantidade de cópias que necessitaria retirar naquele momento iria retirar a matéria de pauta e 

encaminharia mais uma vez para as Comissões, haja vista, tenha incorporado ao projeto uma nova 

emenda, e a mesma entraria em pauta na próxima sessão Ordinária. Continuando os trabalhos o Senhor 

Presidente apresenta ao plenário o Parecer e Projeto de Lei nº01/2018 “que tem a finalidade de incluir 

no calendário oficial de eventos da cidade de Pariconha o Campeonato Pariconhense de Futebol de 

Campo a ser realizado anualmente e dá outras providências. Feita a leitura do parecer da Comissão de 

Legislação, Justiça e Redação Final e posta em discussão, o Vereador José Flávio, diz estar 

inconformado com o parecer técnico, segundo ele, só quem perde é o povo por que não terá 

campeonato. Complementando a fala o Vereador Irineu Desidério relata que o Município deve realizar 

todos os anos porque tem verba. O vereador Sarto concorda dizendo que Executivo somente poderá 

gastar o que está no orçamento. Posto em votação o parecer foi aprovado por quatro votos favoráveis, 

um voto contrário do vereador José Flávio e três abstenções. Posteriormente o senhor Presidente 

apresenta em primeira discussão o Projeto de Lei 01/2018, com uso da palavra o vereador José Flávio 

diz ser favorável ao Projeto de Lei, porque já houve alguns anos atrás, que não teve o campeonato que 

deveria ser realizado todos os anos neste Município, e sem uma lei que determine fica a depender do 

gestor se faz ou não. Posta em votação o respectivo Projeto de Lei obteve três votos favoráveis dos 

vereadores: José Flávio, Manoel Melo e Irineu Desidério. Três votos contrários dos vereadores: Ivânia 

Nunes, Bartolomeu de Assis e José Sarto e duas abstenções dos vereadores: Rosevaldo Soares e 

Clemilson Silva. Tendo em vista o empate na votação da matéria, com seu voto de minerva o Senhor 

Presidente decide acompanhar o parecer da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final sendo de 

voto contrário a matéria. Com este resultado o Projeto de Lei segue rejeitado por quatro votos 

contrários e apenas três favoráveis. Naquele momento o vereador José Flávio pede prorrogação da 

sessão para apreciação do Projeto de Lei nº 02/2018 “que tem a finalidade de incluir no calendário 

oficial de eventos da cidade de Pariconha a Festa do Agricultor a ser realizada anualmente e dá outras 

providências”. Após a leitura do parecer técnico, houve o fato inesperado de um “apagão” falta de 

energia elétrica nesta sede da Câmara Municipal assim como em toda a cidade, impossibilitando o 

andamento dos trabalhos e apreciação da matéria. 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 nona Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em dezesseis 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 NOVE DIAS DO MÊS DE ABRIL DE 2018. 
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