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ATA DA VIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 18 DE SETEMBRO DE 

2017. Às quatorze horas e Quarenta e cinco minutos do dia dezoito 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 quinta Sessão 

Ordinária, na qual constou no Expediente a leitura da indicação de nº 09/2017 de autoria do 

vereador Bartolomeu de Assis Perboire, que requer ao chefe do Poder Executivo a construção de 

uma passagem molhada, com manilha, sobre o riacho, sentido o sitio Corredores, vizinho a casa do 

Sr. João Birimba localizado no povoado Campinhos. Em discussão, o Vereador pediu apoio aos 

nobres colegas para aprovação, uma vez que se trata de uma reivindicação antiga dos moradores 

daquela região. Em votação a mesma foi aprovada por unanimidade dos votos. Foi apresentado 

ainda no Expediente a leitura da indicação de nº 10/2017 de autoria do vereador Bartolomeu de 

Assis Perboire, que requer ao chefe do Poder Executivo a repovoação das espécies de peixes: carpa, 

corvina, piau, tambaqui, apaiari e curimatá que estão extintas no açude do DNOCS, neste município. 

Ao fazer uso da palavra o vereador pede mais uma vez apoio aos companheiros para aprovação da 

mesma, tendo em vista que se faz necessário tal ação, uma vez que a criação de peixes fortalece o de 

subsistência das famílias carentes desta região. Em votação a mesma foi aprovada por oito votos 

favoráveis. No expediente foi apresentado ainda o requerimento de nº 28/2017 de autoria do 

vereador José Flávio, que requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Pariconha, e ao 

Sec. de Obras a manutenção das Luminárias Elétricas nos povoados Marcação, Lagoa Preta, Serra 

do Engenho e dá outras Providencias. Com uso da palavra o vereador relatou que de grande 

importância a realização dos serviços solicitados, uma vez que todos pagam taxa de iluminação 

pública, e o fato das ruas estarem sem iluminação, aumenta o índice de acidentes e assaltos. Posto 

em votação, foi aprovado por unanimidade dos votos. Tivemos também o requerimento de nº 

29/2017 de autoria do vereador José Flávio, que requer ao Excelentíssimo Senhor Prefeito do 

Município de Pariconha e ao Sec. de Obras a manutenção das estradas dos povoados Lagoa Preta, 

Serra do Engenho e dá outras Providencias. Em sua justificativa o nobre vereador afirmou que do 

final de setembro ao início de outubro acontecem as festividades do Padroeiro nestas comunidades, 

sendo de grande importância que as estradas que dão acesso as mesmas estejam em boas condições 

de trafego de veículos. Posto em votação o mesmo foi aprovado por unanimidade dos votos. O 

senhor Presidente apresentou e pediu a Primeira Secretaria que fizesse a leitura do requerimento de 

audiência pública para discussão do tema “A privatização da Eletrobras e do Rio São Francisco”. De 

autoria de todos os vereadores deste parlamento, posto em discussão e votação única o mesmo 

obteve aprovação de oito votos favoráveis. O senhor presidente apresentou ainda ao plenário o 

parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao projeto de lei de nº 07/2017, sendo 



opinativo pela rejeição da matéria, após a leitura o senhor presidente o coloca em votação, sendo o 

mesmo aprovado por sete votos favoráveis, por apenas um voto contrário do vereador José Flávio. 

Em seguida o senhor presidente apresentou em Primeira discussão e votação o Projeto de Lei 

07/2017, que Institui o Programa “adote um campo” para captação de parcerias para implantação, 

reforma e manutenção de campos públicos de futebol amador, e dá outras providencias. Em sua 

justificativa o autor afirma que seria uma boa maneira de conservação destes espaços. Em votação o 

mesmo foi rejeitado com cinco votos contrários e apenas três favoráveis dos vereadores Irineu 

Desiderio, Manoel Melo e José Flavio.  O Senhor Presidente apresentou também ao plenário o 

parecer da comissão de Constituição, Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei de nº 07/2017, sendo 

opinativo pela rejeição da matéria, após a leitura o senhor presidente o coloca em votação, sendo o 

mesmo aprovado por sete votos favoráveis, e apenas um voto contrário do vereador José Flávio. Em 

seguida o senhor presidente apresentou em Primeira discussão e votação o Projeto de Lei 07/2017, 

que Institui o Programa “adote um campo” para captação de parcerias para implantação, reforma e 

manutenção de campos públicos de futebol amador, e dá outras providencias. Em sua justificativa o 

autor afirma que seria uma boa maneira de conservação destes espaços. Em votação o mesmo foi 

rejeitado com cinco votos contrários e apenas três favoráveis dos vereadores Irineu Desiderio, 

Manoel Melo e José Flavio. O Senhor Presidente ao plenário o parecer da comissão de Constituição, 

Justiça e Redação Final ao Projeto de Lei de nº 08/2017, sendo opinativo pela rejeição da matéria, 

após a leitura o senhor presidente o coloca em votação, sendo o mesmo aprovado por sete votos 

favoráveis, e apenas um voto contrário do vereador José Flávio. Em seguida o senhor presidente 

apresentou em Primeira discussão e votação o Projeto de Lei 08/2017, que institui o Programa Horta 

Comunitária, que consiste no cultivo de hortaliças, frutas e outros alimentos, plantas medicinais, 

ornamentais e para produção de mudas, mediante o aproveitamento de terrenos particulares ociosos 

e cedidos temporariamente por seus proprietários. Em sua justificativa o autor aponta também que, a 

implantação deste projeto proporcionaria, complementação de renda e melhoria da segurança 

alimentar entre outros. Em votação o mesmo foi rejeitado com cinco votos contrários e apenas três 

favoráveis dos vereadores Irineu Desiderio, Manoel Melo e José Flavio. Na ordem do dia, o senhor 

presidente apresentou ao plenário o Parecer e o Projeto de Lei nº 09/2017, que dispõe sobre a 

criação do quarto distrito municipal da cidade de Pariconha e dá outras providencias. Sendo de 

parecer favorável à aprovação do projeto, o parecer foi aprovado por unanimidade dos votos. Em 

discussão, e com o uso da palavra o autor da proposição justifica que é importantíssimo que seja 

feita a criação através de projeto do quarto distrito. Sendo o povoado Campinhos é o primeiro 

distrito, Caraibeiras dos Teodósios é o segundo distrito, e Ouricuri o terceiro distrito. Logo após o 

senhor presidente coloca em votação única, o Projeto de Lei nº 09/2017, sendo o mesmo aprovado 

por unanimidades dos votos. Foi apresentado também na ordem do dia o Projeto de Lei de nº 

15/2017, que dispõe sobre o PPA - Plano Plurianual 2018/2021, e dá outras providências. Após 

discutido regimentalmente em segundo turno, e posto em segunda votação, o mesmo foi aprovado 

por oito votos favoráveis e nenhum voto contrário. E por fim, foi apresentado também na ordem do 

dia o Projeto de Resolução nº 03/2017, de autoria do vereador José Flávio dos Santos da Silva 

Alves, que dispõe sobre a constituição da comissão especial de estudo e dá outras providências. 

Com finalidade de buscar junto ao governo do estado de alagoas a regularização e doação das casas 

populares ao lado da creche do município, invadidas por moradores, há alguns meses. Junto a ele foi 

apresentada e lida a Emenda Substitutiva de nº 02/2017. Em discussão e votação única, a mesma foi 

aprovada por quatro votos favoráveis, nenhum voto contrário, e quatro abstenções dos veradores 

José Flavio, Irineu Desidério, Manoel melo e José Sarto. Posto em votação única o Projeto de 

Resolução nº 03/2017, foi devidamente aprovado por oito votos favoráveis. 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 cinco 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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