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ATA DA DECIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 28 DE MAIO DE 2018. Às quatorze horas e 

trinta minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil e dezoito, nesta cidade de Pariconha, do Estado 

de Alagoas, na Sede desta Câmara Municipal, localizada na Rua Padre Nicodemos, nº 78, foi realizada 

décima quarta Sessão Ordinária deste Poder Legislativo Municipal sob a presidência do senhor 

Vereador JOSÉ HILTON FIGUEIREDO SILVA. Inicialmente o senhor Presidente convocou o senhor 

Vereador Rosevaldo Soares para assumir o posto de Primeiro Secretário, haja vista a ausência da 

senhora Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho da Silva. O senhor Presidente ordenou que o senhor 

Vereador e primeiro Secretário Interino Rosevaldo Soares da Silva, fizesse a chamada, na qual se 

constatou a ausência da senhora Vereadora Ivânia Nunes de Carvalho da Silva, a qual comunicou ao 

Presidente com antecedência que necessitaria viajar e não saberia se seria possível chegar no horário 

regimental. Bem como foi devidamente computado o comparecimento de todos os demais senhores 

Vereadores desta Câmara Municipal. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente declarou aberta 

a Sessão e fez a leitura da ata da sessão anterior, que não havendo quem queira discutir, o senhor 

Presidente a coloca em votação, sendo a mesma devidamente aprovada por sete votos favoráveis. Em 

seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos trabalhos desta décima quarta Sessão 

Ordinária. No Expediente o senhor Presidente apresentou ao plenário e fez a leitura do Requerimento 

nº 04/2018, de autoria do Vereador José Flávio, o qual requer ao chefe do poder Executivo, a 

Recuperação da Estrada da Serra da Jurema, Baixa verde, e Alto dos Mangueiras. Em sua justificativa 

o autor atesta que existe a dificuldade de trafegar nessas localidades devidos os matos que estão 

tomando as estradas como também os buracos que trazem perigo para os motoristas que o trafegam por 

elas. Posto em discussão o presente requerimento foi devidamente aprovado por sete voos favoráveis. 

O senhor Presidente apresentou ainda no Expediente o Requerimento de nº08/2018, de autoria do 

senhor Vereador José Flávio, o qual requer ao chefe do poder Executivo a conclusão do Ginásio de 

Esportes da Escola Padre Epifânio moura e dá outras providencias. Posto em discussão, e fazendo o uso 

da palavra o autor da proposição pede apoio aos demais colegas para aprovação da matéria, para que a 

obra seja devidamente concluída e entregue à população. Posta em votação, a mesma foi devidamente 

aprovada por sete votos favoráveis. Passados os trabalhos para Ordem do Dia, o Senhor Presidente 

apresentou ao soberano Plenário, o Parecer Técnico da Comissão de Legislação, justiça e Redação 

Final ao Projeto de Lei nº05/2018, o qual foi favorável à aprovação da matéria. Posto em discussão e 

posteriormente em votação o mesmo foi devidamente aprovado por sete votos favoráveis. Em seguida 

o Senhor Presidente apresenta ao Plenário em votação única o Projeto de Lei nº05/2018, de autoria do 

vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves, que “Tem por finalidade de incluir no Calendário 

Oficial de eventos desta cidade de Pariconha a Festa do Agricultor a ser Realizada Anualmente e dá 

outras providências. Posto em discussão e com o uso da palavra o autor da proposição pede apoio aos 

colegas para aprovação da matéria haja vista, que se trata de um evento importantíssimo para aquela 

comunidade e que já vem sendo realizado a quatro anos. Posteriormente o senhor Presidente o coloca 

em votação única, sendo o referido Projeto de Lei devidamente aprovado por sete votos favoráveis. 

Encerrada as matérias da pauta do dia o senhor presidente abriu o espaço para junto com os senhores 

Vereadores presentes buscar soluções para o Projeto de Lei que dispõe sobre a cobrança da CIP neste 

município, onde todos foram de acordo para que o Presidente encaminhasse via Ofício ao Prefeito 

Municipal, o pedido de detalhamento contendo o número de pessoas por faixa de consumo, em área 

urbana e rural deste município. 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 décima 

quinta Sessão Ordinária, deste Poder Legislativo a se realizar em  quatro de junho do corrente ano, no 

horário regimental. 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 VINTE E OITO DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 
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