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ATA DA TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 23 DE OUTUBRO DE 2017. Às quatorze 

horas e trinta minutos do dia vinte e três de outubro 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 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 sessão anterior, posta em votação a mesma 

foi aprovada por oito votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a 

pauta dos trabalhos para esta trigésima Sessão Ordinária, na qual constou no Expediente o 

Requerimento de nº 35/2017, de autoria do Vereador José Flávio, que requer ao Chefe do Poder 

Executivo, a liberação de dois Carros Pipa com água potável para as comunidades: Serras da 

Jurema, do Engenho, da Baixa Verde, do Alto das Mangueiras e dos Vitórios, além do Poço da 

Areia, Tabuleiro, Cachoeira do Moxotó, Ouricuri, Figueiredo, Araticum, Caldeirão, Queimadas e 

Lagoa Preta. Em sua justificativa, o autor atesta que o município carece de implementar políticas 

públicas de melhoria e implantação de abastecimento de água, de modo que venha a minimizar o 

sofrimento provocado por essa falta de água potável nessas comunidades. Depois de discutido 

regimentalmente e posto em votação o presente requerimento foi aprovado por unanimidade dos 

senhores Vereadores presentes. Fazendo o uso da palavra o Senhor Presidente José Hilton 

Figueiredo, relata aos companheiros que existe hoje em Pariconha a necessidade de se realizar uma 

Audiência Pública com a participação de todos os Vereadores, Poder Executivo e Representantes da 

Casal aqui do sertão, para buscar soluções urgentes junto aos órgãos competentes e instalar redes de 

abastecimentos de água potável canalizada para todos os povoados desta cidade, haja vista que hoje 

Pariconha dispõe de uma Adutora a qual bombeia água para cidades bem distantes como Inhapi e 

outras, enquanto povoados da própria  cidade estão sem água ao menos para beber. Após suas 

considerações, o senhor Presidente apresentou ainda o Requerimento de nº 36/2017, de autoria do 

Vereador José Flávio, que requer ao Chefe do Poder Executivo, a distribuição de Cestas Básicas 

para as famílias cadastradas no CADÚNICO das comunidades Poço da Areia, Serra do Engenho, 

Lagoa Preta, e Tanque, neste município. Na justificativa o autor da proposta, ressaltou que existem 

recursos disponíveis e/ou programado conforme Lei Orçamentaria Anual 2017, em seus anexos. 

Bem como buscar soluções junto aos deputados, senadores, governo do estado e governo federal a 

fim arrecadar recursos para ajudar as famílias que estão sofrendo sem emprego e sem safra devido 

ao excesso de chuvas. Após ser discutido regimentalmente e votado, o mesmo obteve aprovação de 

oito votos favoráveis. O senhor Presidente apresentou ainda o Requerimento de nº 37/2017, de 

autoria do Vereador José Flávio, que requer ao Chefe do Poder Executivo, a construção e reforma de 

quebra-molas em todas as ruas desta cidade a cada cem metros. Em discussão o autor da proposta 

afirma que tal obra seria de grande importância para a cidade, pois alguns quebra-molas precisam 

serem reformados e outros construídos em pontos estratégicos. Assim os motociclistas iriam reduzir 

a velocidade para poder passar nos quebra-molas e reduzindo assim o risco de acidentes nas vias 

públicas da cidade. Depois de discutido regimentalmente e posto em votação, o presente 

requerimento obteve quatro votos favoráveis e quatro votos contrários, cabendo ao senhor 

Presidente pronunciar seu voto em favor da matéria. Por não entender a relevância da respectiva 

proposição da forma como foi proposta, o senhor Presidente deu seu voto contrário à aprovação, 

sendo assim, o presente requerimento foi rejeitado por cinco votos contrários e apenas quatro a 

favor. O vereador José Flávio solicitou ainda que fosse incluso na pauta do dia o seu Requerimento 



de nº 38/2017. Em resposta, o senhor Presidente avisa-o que o colocaria em pauta na próxima sessão 

ordinária a se realizar no dia trinta do corrente mês. Como matéria para a Ordem do Dia o senhor 

Presidente apresentou ainda os pareceres das Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de 

Finanças e Orçamentos ao Projeto de Lei Complementar nº 03/2017, de autoria do Vereador José 

Flávio, que dispõe sobre uma alteração no Art. 4º, da Lei Municipal nº 98/2003, do Poder Executivo. 

Sendo os pareceres dessas Comissões de caráter opinativo pela rejeição e arquivamento da matéria. 

Após lido e discutido regimentalmente, quando em votação, os mesmos foram aprovados por cinco 

votos favoráveis, um voto contrário do vereador José Flávio e duas abstenções dos vereadores Irineu 

Desidério e Manoel Melo. Ainda sobre a matéria em tela, o Vereador José Flávio fez questão de que 

o senhor Presidente colocasse o referido Projeto em votação. Assim feito, o respectivo Projeto de 

Lei Complementar foi rejeitado nos termos regimentais, devido obter apenas um voto favorável, 

quatro votos contrários e três abstenções. 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 vinte e trinta de outubro 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 VINTE E TRÊS DIAS DO MÊS 

DE OUTUBRODE 2017. 
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