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ATA DA TRIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 13 DE NOVEMBRO 

DE 2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia treze 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 terceira 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 

Rosevaldo Soares, sob a justificativa de que precisaria urgentemente ir a cidade de Paulo Afonso, 

pois nesta data teria um exame marcado. E assim, foi registrado o comparecimento de todos os 

outros 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 sete votos favoráveis. Em seguida o 

senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para esta trigésima terceira Sessão 

Ordinária, e solicitou a primeira Secretaria que fizesse a leitura do Ofício de número 245/2017, do 

Chefe do Poder Executivo, o qual convida a todos os vereadores para no dia 14/11/2017 discutir as 

minutas dos PLs para criação do RPPS e para criação da Unidade gestora do RPPS. Na sequência 

foi apresentado ainda o Requerimento de nº 39/2017 de autoria do vereador José Flávio dos Santos 

da Silva Alves, que “requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pariconha, a relação de 

todos os servidores contratados, cargos em Comissão e concursados e dá outras providencias”. Em 

sua justificativa o autor informa que, o gestor informou a imprensa que diante da crise deveria 

demitir funcionários e cancelar contratos, sendo de grande importância para os vereadores 

acompanhar a real situação do município. Após discutido regimentalmente e submetido a votação, o 

mesmo foi aprovado por unanimidade dos votos presentes. O senhor Presidente solicitou ainda a 

primeira Secretária que fizesse a leitura do Requerimento de nº 40/2017 de autoria do vereador José 

Flávio dos Santos da Silva Alves, que “requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de 

Pariconha, a pintura do meio fio da rua principal e nas ruas em torno da Igreja Sagrado Coração de 

Jesus no cento desta cidade. Em sua justificativa a o autor relata que se tratando de período festivo a 

cidade receberá bastantes visitantes, e com a pintura as ruas ficará mais bonitas e acolhedoras. Posto 

em votação o mesmo foi aprovado por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Logo após, 

foi feita a leitura do Requerimento de nº 41/2017 de autoria do vereador José Flávio dos Santos da 

Silva Alves, que “requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Municipal de Pariconha, a liberação de 

dois ou três toldos para acomodar os fiéis em torno da Igreja”. Posto em votação o mesmo foi 

aprovado por sete votos favoráveis. Foi apresentada ainda no Expediente a Indicação em conjunto nº 

01/2017, de autoria dos Vereadores, Ivania Nunes, Bartolomeu de Assis, Irineu Desidério, 

Clemilson Silva, Manoel Melo e José Sarto. O qual requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito 

Municipal as necessárias providencias, no sentido de conseguir meios financeiros com a maior 

urgência possível para conclusão da Creche situada nas imediações do posto de Saúde e próximo ao 

Banco de Sementes, nesta cidade de Pariconha. Na justificativa os autores abordam que a não 

conclusão da obra, tem gerado revolta aos pais das crianças devido verem seus filhos utilizando um 

espaço desconfortável. Após ser discutida regimentalmente e posta em votação a mesma foi 

aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Apresentou-se ainda no Expediente a 

Indicação de nº 06/2017 de autoria do vereador José Flavio que requer ao Chefe do Poder Executivo 

juntamente com o departamento responsável, que seja providenciada a troca das lâmpadas 

queimadas em todos os postes desta cidade. Após ser discutido regimentalmente e posto em votação 

a mesma foi aprovada por sete votos favoráveis e nenhum voto contrário. Foi feita também no 

Expediente a leitura da indicação de nº 07/2017 de autoria do vereador José Flávio. Que requer ao 



chefe do Poder Executivo a Instalação de lixeiras provisórias ao entorno da Igreja Sagrado Coração 

de Jesus e nas ruas próximas durante o período de festa do Padroeiro. O autor da proposta justifica 

que tem por objetivo manter a cidade limpa durante os festejos neste mês de novembro. Posta em 

votação a mesma foi aprovada por unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Foi apresentado 

ainda na pauta deste Expediente, o Requerimento em Conjunto de nº 01/2017 de autoria dos 

Vereadores Ivania Nunes, Bartolomeu de Assis, Irineu Desidério, Clemilson Silva, Manoel Melo e 

José Sarto. O qual requer ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal as necessárias 

providencias, no sentido de Convocar o Secretário de Administração e Finanças do município, para 

prestar informações a respeito dos vencimentos dos funcionários deste município que se encontram 

atrasados. Após discutido regimentalmente e posto em votação o mesmo foi aprovado por sete votos 

favoráveis e nenhum voto contrário. Passados os trabalhos para Ordem Do Dia foi apresentada ao 

Plenário e lida a mensagem 23 ao Projeto de Lei nº 11/2017 de autoria só senhor Prefeito municipal 

“Lei orçamentária para o exercício financeiro de 2018, e dá outras providencias”. Após a leitura o 

senhor presidente o encaminhou para as comissões de Constituição Justiça e Redação Final, e de 

Finanças e Orçamentos, para emitirem seus respectivos pareceres. Foi apresentado também o 

Projeto de Resolução nº 04/2017 de autoria do vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves. “Que 

dispõe sobre a constituição da comissão especial de estudo e dá outras providencias”. Matéria esta 

que tem por finalidade constituir a comissão especial de estudo, que terá a finalidade de realizar 

estudo técnico, de cooperação jurídica sobre a implantação de Regime Próprio de Previdência Social 

no município de Pariconha.  Logo após a leitura desse Projeto de Resolução, o senhor Presidente o 

encaminhou para as comissões de constituição justiça e redação final, finanças e orçamentos. 

Tivemos ainda nesta trigésima terceira Sessão Ordinária a Presença do Excelentíssimo senhor 

prefeito Municipal Fabiano Ribeiro de Santana, que ao tomar conhecimento da pauta, veio de pronto 

atendimento respostar a todos os questionamentos solicitados no Requerimento em Conjunto nº 

01/2017; foram tratados também de temas como: Salários atrasados, débito junto ao INSS, 

Construção de Rede de Abastecimento para povoados que ainda não dispõe, Parceria entre Prefeitos, 

Deputados e Governadores dos estados de Alagoas e Pernambuco para Construção do asfalto que 

liga os dois estados. 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 quatro de dezembro do corrente ano a partir das 

quatorze horas e trinta minutos, devido aos feriados dos dias 20 de novembro, dia da Consciência 

Negra e do ponto facultativo nestas repartições públicas municipais no próximo dia 27 do corrente 

mês decretado pelo Senhor Prefeito Municipal. 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 TREZE DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO 

DE 2017. 
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