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ATA DA VIGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 11 DE SETEMBRO DE 

2017. Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de setembro 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 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 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 unanimidade dos votos. Em seguida o senhor Presidente 

comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para a vigésima quarta Sessão Ordinária, na qual 

constou no Expediente a leitura do requerimento de nº 32/2017 de autoria do Vereador José Flávio, 

que requer ao senhor Presidente a inclusão dos Projetos de Leis de nº 07/2017 que institui o 

Programa adote um Campo, 08/2017 que institui o programa Horta Comunitária, e 09/2017 que 

dispõe sobre a criação do 4º Distrito. Naquele momento o senhor Presidente informa ao nobre 

Vereador que, adicionaria a pauta do dia suas indicações de nº 01/2017, 02/2017 e o Projeto de Lei 

09/2017. Na sequencia o Senhor presidente pede a senhora Secretária que faça a leitura da indicação 

de nº 01/2017, que requer ao Secretário de obras do município a substituição das Lâmpadas 

queimadas em postes dos povoados Serra da Jurema, Baixa Verde, Alto das Mangueiras e Vitórios. 

Em sua justificativa o nobre vereador atesta que a iluminação pública destas localidades está 

prejudicada, trazendo riscos a todos os moradores da região. Em votação a mesma foi aprovada por 

oito votos favoráveis. Continuando os trabalhos, ainda no expediente foi feita também leitura da 

indicação de 02/2017, que requer ao Secretário de obras do município o conserto das estradas dos 

povoados Serra da Jurema, Baixa Verde, Alto das Mangueiras e Vitórios. Em discussão, o vereador 

José Flávio autor da proposta, relata que em decorrência das chuvas os carros e motos ficam 

impossibilitados de trafegar, pois as estradas destes povoados estão prejudicas, ao mesmo tempo em 

que traz riscos para quem transita por elas. Em votação a mesma foi aprovada por oito votos 

favoráveis. Logo após, o senhor presidente solicitou ainda a primeira secretaria que fizesse a leitura 

da justificativa e Projeto de Lei de nº 09/2017, que dispõe sobre a criação do 4º Distrito na cidade de 

Pariconha e dá outras providências de autoria do Vereador José Flávio. Após a leitura da proposição 

o Senhor Presidente Encaminhou Para as comissões de Legislação, Justiça e Redação Final e de 

Obras e Serviços. Na sequência e antes mesmo de passar para os trabalhos da ordem do dia, o 

Senhor Presidente abriu espaço para o nobre vereador Carlos Roberto Cacau Correia da Silva, ele 

que é Vereador na cidade de Delmiro Gouveia, conhecido popularmente por “Cacau” compareceu a 

vigésima quarta sessão para entregar pessoalmente o Convite aos vereadores deste parlamento, para 

participar da Audiência Pública que tem como foco a pretensão de privatização da Eletrobras e, 

consequentemente, da CHESF. O debate abrangerá questões pertinentes ao Rio São Francisco. A se 

realizar em data de 29/09/2017 ás 10:00h no clube Palmeirão na cidade Delmiro Gouveia. Passados 

os trabalhos para ordem do dia o senhor presidente apresentou ao Plenário o Projeto de Lei 16/2017 

de autoria do poder Executivo, que institui insalubridade de 20% para os funcionários que 

menciona, integrantes do quadro de funcionários de carreira do poder Executivo e dá outras 



Providencias. Não havendo mais quem queira discutir, o Senhor Presidente a coloca em segunda 

votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. Na Ordem do Dia foi apresentado 

ainda em primeira discussão e votação o Projeto de Lei nº 15/2017, que dispõe sobre o Plano 

Plurianual para o quadriênio 2018/2021 e dá outras providencias. Antes porém, o Senhor presidente 

suspendeu a sessão conforme requerimentos verbais dos demais vereadores, para que entrega das 

emendas. Ao retornar aos trabalhos o Senhor presidente apresentou e solicitou a primeira Secretária 

que fizesse a leitura das Emendas modificativas de nº 01/2017, 02/2017, 03/2017, 04/2017, 05/2017, 

06/2017 e 07/2017, todos de altoria dos oito vereadores desta Câmara Municipal, postas em 

discussão e votação única as mesmas foram aprovadas por unanimidade dos votos. O senhor 

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

Finanças e Orçamentos. Posto em votação, foram aprovados por oito votos favoráveis. Logo depois, 

o Senhor Presidente apresentou também ao Plenário o respectivo Projeto de Lei. Não havendo quem 

queira mais discutir sobre a matéria, o Senhor Presidente coloca o respectivo Projeto de Lei nº 

16/2017 em segunda votação, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos senhores 

vereadores presentes. 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 onze de Setembro 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 QUATRO DIAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2017. 
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