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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 02 DE ABRIL DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia dois 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 

sétima 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 o vereador José Flávio solicitou ao Presidente que 

fosse feito um adendo, por não ser plausível a presidência decide por não atender tal pedido. Posta em 

votação a Ata foi devidamente aprovada por sete votos favoráveis e um voto de abstenção do vereador 

José Flávio. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta sétima 

Sessão Ordinária, bem como informou que teria ainda a presença do Secretário de Agricultura deste 

Município, convocado a comparecer nesta sede da Câmara Municipal para realização de Audiência 

Pública, por meio do Requerimento Conjunto nº01/2018 de autoria de todos os 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 do Requerimento nº 

01/2018 de autoria da senhora Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho da Silva, que requer a ação de 

medidas do chefe do poder executivo, junto à Delegacia Regional do Trabalho (DRT) em Alagoas, com 

vistas ao reestabelecimento de emissão de Carteiras de trabalho e Previdência Social (CTPS) neste 

município. Em discussão, a autora justifica que o município dispõe do espaço, de profissional, más, o 

serviço não está sendo ofertado. O Vereador Rosevaldo, afirma ter tido contato com o ministério do 

trabalho onde foi informado que esta problemática seria resolvida dentro do prazo de quinze dias. Posta 

em votação, a mesma foi aprovada por unanimidade dos votos. O senhor presidente solicitou ainda a 

primeira Secretária que fizesse a leitura da Indicação nº 02/2018 de autoria do vereador Bartolomeu de 

Assis Perboire, o qual solicita a pavimentação de rua no povoado campinhos, neste município, 

precisamente nas imediações em frente a barracharia de Natalício até a saída, sentido ao povoado 

tanque. O autor justifica, que se trata de uma reivindicação antiga da população local, e tal obra, 

contribuirá com a proteção das residências, quer seja pela poeira como também as aguas decorrentes de 

fortes chuvas. Com uso da palavra o vereador José Flávio, relata ser plausível que seja pavimentada 

não só esta rua, como algumas outras também. Ainda no expediente o Senhor presidente solicitou a 

primeira Secretária que fizesse a leitura dos Projetos 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. Após a leitura o senhor presidente 

encaminhou a presente matéria para as comissões competentes. Posteriormente, o Senhor presidente 

solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura dos Projetos de Lei nº02/2018 “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 o senhor presidente encaminhou a presente matéria 

para as comissões competentes. Passados os trabalhos para Ordem do Dia, o senhor Presidente 

apresentou ao plenário o Projeto de Lei 05/2018 que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de 

Educação e dá outras providências. O Senhor Presidente solicitou a primeira secretaria que que fizesse 

a leitura dos pareceres, ao projeto de lei 05/2018, posto em discussão e votação única, foram 

devidamente aprovados por seis votos favoráveis e duas abstenções dos vereadores Rosevaldo Soares e 

José Flávio. Posteriormente o senhor Presidente apresentou ao Plenário o projeto de Lei nº 05/2018 em 



discussão. O professor e Represente do SINTAL, Pedro Pereira diz acreditar que já exista uma Lei que 

regulamenta a criação do Fundo Municipal de Educação. Estando presente a esta Sessão Ordinária a 

Secretária de Educação, o Senhor Presidente concede o uso da palavra para que ela possa discursar 

sobre a existência ou não desta Lei, a Secretária de Educação deste município, Diolange Barros afirma 

que foram feitas nos arquivos da Prefeitura Municipal deste município, e não foi encontrada nenhuma 

Lei dispondo sobre este mesmo conteúdo. Não havendo mais quem queira discutir o senhor presidente 

o coloca em votação única, sendo o mesmo aprovado por oito votos favoráveis, sem nenhuma 

contestação ou voto contrário. Após finalizar as matérias do dia, o Senhor Presidente, abriu espaço para 

a Audiência Pública da Secretaria Municipal de Agricultura deste município, onde contamos com 

presença do Secretário Arator de Morais, concedido o uso da palavra ao Secretário, ele relatou ser grato 

pelo compromisso a mais de cinco anos à frente desta Secretaria, a qual foram desenvolvidos vários 

trabalhos e ações em prol da população no ano de 2017, tais como: contratação de créditos do 

agroamigo, participação  no edital credenciamento de sementes do estado, distribuição de 17,5 

toneladas de feijão e 12 toneladas de milho, 200 inscritos no seguro safra, limpeza de barragens, 

distribuição de agua potável para animais em todo território, cadastramento no balcão Conab, 

cadastramento de 600 propriedades na declaração do ITR, 300 comodatos Rurais, distribuição de 40 

toneladas de bagaço de cana de açúcar, dentre tantas outras ações realizadas no ano anterior. O senhor 

Secretário mostrou ainda as perspectivas para o ano de 2018, sendo elas: realização de 1061 cadastros 

do Garantia Safra 2017/2018, Corte de 100 tarefas terras beneficiando 28 famílias, distribuição de 214 

carradas de agua potável ao mês- parceria com Exército Brasileiro, distribuição de 490 em novena dias, 

perfuração de três poços artesianos- inclusive um na cidade com capacidade 3000 litros de agua doce 

com mediante uso de dessalinizador, implantação do sistema completo de abastecimento de água no 

sitio vieira do Moxotó, em parceria com a SEMARH, Implantação do Sistema completo de 

abastecimento água potável na serra dos Vitórios, em parceria com a SEMARH, previsão de corte de 

terra para 720 tarefas – beneficiando 240 famílias, credenciamento de sementes, construção de 11 

cisternas de placas de 52000 litros nas escolas municipais em fase de conclusão, 30 cisternas de placa 

16000 litros, podendo ainda ser contemplados com mais 60 cisternas em parceria com a SEAGRI. O 

Vereador Bartolomeu pergunta ao secretário qual seria a medidas tomadas para utilização do canal do 

Sertão, criação de animais, criação de peixes e agricultura familiar. Em reposta o secretário informa 

que necessitaria fazer lotes de seis ou sete equitares principalmente para criação de carneiros. O 

vereador José Flávio, relata que as margens do Canal do Sertão existe inclusive plantio de coqueiros. 

Com o uso da palavra a vereadora Ivania aponta ainda que existe a necessidade de implementação de 

políticas públicas para o uso correto destas terras em benefício da população. 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 sétima Sessão Ordinária deste Poder Legislativo a se realizar em dois 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 SEIS DIAS DO MÊS DE MARÇO DE 

2018. 
 

JOSE HILTON FIGUEIREDO SILVA 

PRESIDENTE 
 

IVANIA NUNES DE CARVALHO DA SILVA 

1ª   SECRETÁRIA 
 

JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO 

2º   SECRETÁRIO 
 


