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ATA DA VIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 14 DE AGOSTO DE 2017. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia quatorze 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 Sessão Ordinária deste Poder Legislativo Municipal sob a presidência do 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 votos. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos para a 

Vigésima Sessão Ordinária, na qual constou no Expediente as Indicação de nº 10/2017 de autoria do 

senhor Vereador Rosevaldo Soares, que requer ao chefe do Poder Executivo a “Instalação de água 

encanada na localidade Povoado Marcação, iniciando da divisa da Várzea do Pico no pé da serra até 

aproximadamente da casa da senhora Maria Neuza. Fazendo o uso da palavra o autor da indicação, 

disse aos companheiros, que a presente indicação, objetiva facilitar o acesso a água potável, 

principalmente por pessoas que moram tão perto da rede de abastecimento, e que não tem acesso, 

necessitando assim do apoio do poder público. Posto em votação a mesma foi aprovada por oito votos 

favoráveis e nenhum voto contrário. Foi apresentado também a indicação de nº 11/2017 de Autoria do 

Vereador Rosevaldo Soares, o qual requer ao Senhor Prefeito Municipal a “Instalação de água 

encanada na localidade Sitio Lagoa Preta”. Fazendo o uso da palavra o autor da indicação, relata aos 

companheiros, que a presente indicação, objetiva facilitar o acesso a água potável, e que se trata de um 

pedido muito antigo da população e que até a presente data não foram atendidas. Posto em votação a 

mesma também foi aprovada por oito votos favoráveis e nenhum voto contrário. No expediente do dia 

foi apresentado ainda Projeto de Resolução nº 02/2017 de autoria desta Mesa Diretora, sobre a reforma 

e substituição do novo regimento interno desta Câmara Municipal, solicito então a primeira secretária 

que faça a leitura dos artigos 126 ao 142. Após a leitura dos artigos, tivemos ainda na ordem do dia o 

Projeto de Lei nº 02/2017 de autoria da Mesa Diretora desta Câmara Municipal que “Dispõe sobre a 

atualização de Verba de Gabinete para o pleno exercício da atividade Parlamentar e dá outras 

Providências. Naquele momento o senhor Presidente Solicitou a primeira Secretaria que fizesse a 

leitura do Projeto e da justificativa. Após ser posto em discussão, o senhor presidente suspendeu a 

sessão por dez minutos e solicitou as comissões que emitissem parecer técnico verbal acerca do Projeto 

em tela, sendo de Parecer favorável pela aprovação do Projeto de Lei o Senhor Presidente o coloca em 

votação única, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. Dando continuidade aos trabalhos 

da ordem do dia, o senhor presidente apresentou ainda o Projeto de Lei de nº 13/2017, “Que dispõe 

sobre a abertura de credito especial no valor de R$ 263.400,00 e dá outras providências. Após ser posto 

em discussão, solicitou as comissões que emitissem parecer técnico verbal acerca do Projeto em tela, 

sendo de Parecer favorável pela aprovação do Projeto de Lei o Senhor Presidente o coloca em votação 

única, sendo o mesmo aprovado por unanimidade dos votos. 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 sete de julho 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 DEZENOVE DIAS DO MÊS DE 

JUNHO DE 2017. 
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