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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 21 DE AGOSTO DE 2017. 

Às quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um de agosto 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 vigésima primeira 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, foi a 

mesma devidamente aprovada por unanimidade dos senhores Vereadores presentes. Em seguida o 

senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para a vigésima primeira Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente a Indicação de nº 12/2017 de autoria do senhor Vereador 

Rosevaldo Soares, que requer ao chefe do Poder Executivo a “reforma do ginásio poliesportivo desta 

cidade”. Fazendo o uso da palavra o autor da Indicação disse aos companheiros, que a presente 

indicação, objetiva a realização de serviços de melhoria da estrutura física, que hoje encontra-se com 

sérios problemas. A senhora Vereadora Ivânia Nunes também opinou sobre a matéria, relatando que a 

presente Indicação deveria ser mais especifica e direta destacando prioridades a fim de facilitar a 

execução dos serviços. Posto em votação a mesma foi aprovada por sete votos favoráveis e nenhum 

voto contrário, tendo apenas uma abstenção da senhora Vereadora Ivânia Nunes. Foi apresentada 

também a Indicação de nº 12/2017 de Autoria do Vereador Irineu Desidério, o qual requer ao Senhor 

Prefeito Municipal a “Pavimentação do calçamento a caminho do cemitério neste município”. Fazendo 

o uso da palavra o autor da indicação, pede apoio aos companheiros para aprovação desta Indicação, 

obra esta que, por muito tempo vem sendo cobrada pela população Pariconhense. Posto em votação a 

mesma também foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum voto contrário. Também foi 

apresentada a Indicação de nº 13/2017 de autoria do senhor Vereador Rosevaldo Soares a qual solicita 

do Poder Executivo as necessárias providências, no sentido de viabilizar meios financeiros e urgentes 

para juntamente  com a Secretaria Municipal de Obras, fazerem a construção de uma pista de pedestre 

no lado esquerdo na pista que vai da comunidade Marcação neste Município, até a entrada desta cidade 

de Pariconha, quando naquele momento o Senhor Presidente a colocaria em discussão, o autor da 

proposta solicita a retirada da mesma, deixando-a para que se apresente em sessões futuras. 

Continuando no Expediente foi apresentado ainda o Requerimento de nº 26/2017 de autoria do senhor 

Vereador José Flávio, que requer ao excelentíssimo senhor Prefeito, Fabiano Ribeiro que se destine dos 

mais de R$ 13 milhões recebidos de precatórios, a quantia de R$ 6,2 milhões (60% do valor já tirando 

os possíveis 20% dos advogados), conforme detalhado no presente requerimento e destinem R$ 4 

milhões de bonificação no salário dividido entre os profissionais dos 40% (administrativo) e dos 60% 

(professores). Mais 1 milhão para bolsas de pós-graduação, mestrado e doutorado para os profissionais 

e 1,2 milhões na construção de quadras esportivas nos povoados Araticum, Serra do Engenho, Serra 

dos Vitórios, Serra da jurema, Lagoa Preta, Moxoto e Burnil, além de áreas esportivas nas escolas e 

sala de informática nas escolas onde não tem. Fazendo o uso da palavra o senhor Vereador José Flávio , 

disse que que é de suma importâncias aplicar corretamente este recurso nas áreas abordadas, que além 

de proporcionar conforto e segurança, irá fortalecer o poder econômico da população e dos 

profissionais de nosso município. Após suas considerações o senhor Presidente colocou o 

supramencionado Requerimento em Votação, sendo o mesmo rejeitado por quatro votos contrário, um 

voto a favor que foi do próprio autor do requerimento e três abstenções. Ainda no Expediente o senhor 

Presidente apresentou o Requerimento nº 27/2017 também de autoria do senhor Vereador José Flávio, 



o qual estava requerendo ao senhor Prefeito Municipal que se destinasse dos 13 milhões recebidos dos 

precatórios a quantia de R$ 4,2 milhões da seguinte maneira: para a saúde 2,2 milhões, mais 

precisamente na aquisição de 13 veículos uno básico apara urgência do PSF e ou posto Satélite nos 

Povoados Figueiredo, Serras do Engenho, dos Vitórios, Jurema, Marcação, Moxotó, Tanque, Capim, 

Verdão, Poço da Areia Campinhos, Ouricuri e Burnil, bem como na aquisição de 3 veículos tipo 

ambulância para o município, assim como a aquisição de 1 veículo tipo Van também para este 

Município, e mais ainda na construção e implantação do Laboratório de Analises Clínicas. E também 

na construção de implantação de Postos Satélite nos Povoados Figueiredo, Moxotó, Poço da Areia e 

Burnil, finalmente também na implantação do pronto atendimento para urgência e emergência no 

CSJF, pois já está em obras a estrutura. Para a Agricultura 1 milhão no fortalecimento da Agricultura 

Familiar com a distribuição de pequenos equipamentos e sementes aos agricultores; na aquisição de 

equipamentos e máquinas e no fortalecimento a pecuária, piscicultura e a avicultura. Nos Recursos 

Hídricos 1 milhão, na implantação de rede de água nas Serras do Engenho,dos Vitórios, da Jurema e 

Alto das Mangueiras, bem como nos Povoados Lagoa Preta, Moxotó, Araticum, Figueiredo Tanque 

Tabuleiro e Ouricuri. Fazendo o uso da palavra o senhor Vereador José Flávio disse que estas divisões 

irá atender melhor a população e resolver parte das dificuldades vividas pelo povo Pariconhense, bem 

como a zona rural em que o fornecimento de agua através de caminhões pipa é precário. Após suas 

considerações o senhor Presidente colocou o supramencionado Requerimento em Votação, sendo o 

mesmo rejeitado por três votos contrário, um voto a favor que foi do próprio autor do requerimento e 

quatro abstenções. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia, o senhor Presidente apresentou ao 

Plenário os seguintes Projetos de Leis de autoria do senhor Prefeito deste Município Fabiano Ribeiro 

de Santana: o Projeto de Lei nº 14/2017 que dispõe sobre o Reajuste Salarial dos Profissionais de 

Carreira da Educação e dá Outras Providencias; o Projeto de Lei nº 15/2017 que dispõe Sobre o Plano 

Plurianual para 2018/2021 e dá Outras Providencias e o Projeto de Lei nº 16/2017 que Institui 

Insalubridade para os Funcionários Integrante do Quadro de Carreira do Poder Executivo e dá Outras 

Providencias. Naquele momento, o senhor Presidente ordenou que a primeira Secretária fizesse as 

respectivas leituras desses Projetos de Leis devidamente acompanhados de suas Mensagem e logo em 

seguida depois que foram devidamente lidos, o senhor Presidente encaminhou esses projetos para as 

Comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos para emitirem seus 

Pareceres.  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 oito de agosto do corrente ano a partir das quatorze horas e trinta 

minutos. Da qual foi lavrada a presente Ata, que vai assinada pelo presidente e pelo primeiro e segundo 

Secretários, depois de deliberada. SALA DAS SESSÕES DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

PARICONHA, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE 2017. 
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