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ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 06 DE NOVEMBRO DE 2017. Às quatorze horas 

e trinta minutos do dia seis de novembro 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 

trigésima segunda 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 José Flavio, sob a justificativa que precisaria urgentemente levar seu filho ao hospital. E 

assim, foi registrado o comparecimento de todos os outros senhores Vereadores desta Câmara Municipal. 

Havendo quorum regimental, o senhor Presidente declarou aberta a Sessão e ordenou que a primeira 

Secretária fizesse a leitura da ata sessão anterior, posta em votação a mesma foi aprovada por sete votos 

favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta trigésima 

segunda Sessão Ordinária, e pediu ao Vereador e Vice Presidente da Casa Bartolomeu de Assis Perboire para 

assumir a cadeira de Presidente e conduzir a matéria d Expediente. No qual se constou o Requerimento de nº 

02/2017, de autoria do Vereador José Hilton Figueiredo Silva, que “solicita ao chefe do Poder Executivo, a 

elaboração de uma nova Proposta sobre a CIP- Contribuição de Iluminação Pública e dá outras providencias. 

Após ser feita a leitura pela primeira Secretária o senhor Presidente em exercício a colocou em discussão. 

Fazendo o uso da palavra, o Vereador José Hilton justifica que a Iluminação pública é essencial para 

qualidade de vida da sociedade, e também por ser de fundamental importância para manutenção dos serviços 

públicos e privados, contribui diretamente com a criação de emprego e fonte de renda neste município. E que 

o presente requerimento tem ainda como finalidade regularizar a situação de duas Leis, das quais já foram 

alvos de vários debates nesta Casa Legislativa, especificamente as Leis de nº 84/2002 de 30 de dezembro de 

2002 e, 174 d 28 de outubro de 2009. Após ser discutido regimentalmente o senhor Presidente em exercício o 

colocou em votação única, onde o mesmo foi aprovado por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. 

Encerrados os trabalhos do Expediente o Vereador José Hilton agradece ao Vereador Bartolomeu pela 

condução dos trabalhos e retoma a cadeira de Presidente. Naquele momento ele suspende a sessão por cinco 

minutos antecedendo a Ordem do Dia. Retomando os respectivos trabalhos e passados para Ordem do Dia o 

Senhor Presidente apresentou ao Plenário em segunda discussão e votação, a Mensagem de nº 22/2017 e o 

respectivo Projeto de Lei nº 11/2017 que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para elaboração e 

execução do Orçamento para o Exercício Financeiro de 2018, e dá outras providencias. Após discutido 

regimentalmente e votado em segundo turno o respectivo Projeto de Lei foi aprovado por sete votos 

favoráveis de todos os senhores Vereadores presentes, pois naquele momento não houve nenhuma 

contestação. 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 treze de novembro do corrente ano a partir das quatorze horas e trinta minutos. 

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 SEIS 

DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017. 
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