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ATA DA DECIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 14 DE MAIO DE 2018. Às 

quatorze horas e trinta minutos do dia quatorze 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 segunda 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 a ausência do vereador Rosevaldo Soares da Silva, o qual 

está de atestado médico por quinze dias, assim 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 ordenou que a primeira Secretária fizesse a leitura da ata da 

sessão anterior, posta em discussão e posteriormente em votação a Ata foi devidamente aprovada por 

seis votos favoráveis, e uma abstenção do vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves. Em seguida 

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

Ordinária, bem como informou ainda que teríamos Audiência Pública com Secretária de Educação 

deste Município, convocada a comparecer nesta sede da Câmara Municipal para realização de 

Audiência Pública, por meio do Requerimento Conjunto nº01/2018 de autoria de todos os vereadores 

deste Parlamento, aprovado em vinte e seis de fevereiro do corrente ano. Iniciando os trabalhos o 

senhor Presidente menciona para o plenário e público presente que no dia dez de maio do corrente ano, 

o município de Pariconha teve a perda do Senhor Manoel Martim Filho, ele que por muitos anos 

dedicou-se à comunidade Pariconhense no decorrer de sua vida como cidadão e vereador, bem como é 

dever deste Poder Legislativo render justas homenagens àqueles que com o seu trabalho, seu exemplo e 

sua dedicação, contribuíram para o bem-estar da Coletividade. O senhor presidente apresentou ao 

plenário e solicitou que a primeira secretária fizesse a leitura da Indicação de nº 07/2018, de autoria do 

vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves, que requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito 

Municipal de Pariconha, e a Sec. de Saúde a compra de um veículo do tipo Ambulância para a UBS da 

Serra dos Vitórios e dá outras providências. Em sua justificativa o autor atesta que o objetivo da 

aquisição do transporte é a melhoria das condições e ampliação da capacidade de atendimento à saúde 

do nosso povo. Posto em votação a mesma foi devidamente aprovada por sete votos favoráveis. O 

senhor Presidente apresentou também a indicação de nº08/2018, de autoria do vereador José Flávio dos 

Santos da Silva Alves, que requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Pariconha, e a Sec. 

de Saúde a compra de um veículo tipo Ambulância para o PSF Sede e dá outras providências.  O autor 

atesta mais uma vez que o objetivo da aquisição do transporte é a ação de estruturação melhoria das 

condições e ampliação da capacidade de atendimento à saúde do nosso povo. Com o uso da palavra o 

vereador José Sarto relata que é preciso que se faça as manutenções necessárias nos veículos, onde já 

teve casos em que veículos deram problemas por conta da falta de uma simples troca de óleo. Neste 

mesmo sentido o vereador Bartolomeu atesta também que o município precisa investir em uma nova 

frota de carros, uma vez que o município dispõe de poucos veículos e não atende à demanda do 

município. Posta em votação a mesma foi devidamente aprovada por sete votos favoráveis. O senhor 

Presidente apresentou também ao plenário e solicitou a primeira secretária que fizesse a leitura da do 

Projeto de Lei Complementar nº 01/2017 que dispõe sobre o código tributário municipal, 

especificamente dos artigos art. 60 ao 90, e nas próximas sessões daremos continuidade à leitura dos 

demais artigos do projeto. Na sequência, o senhor presidente abriu espaço e facultou o uso da palavra 



para a Secretária de Educação do Município Diolange Barros, onde a mesma deu início a audiência 

pública sobre a pasta da educação mostrando-o os avanços e as dificuldades do ano de dois mil e 

dezessete, bem como a perspectiva das ações de trabalho para o ano de dois mil e dezoito. Onde foi 

falado sobre o Plano Municipal de educação, a reivindicação por aumento de salários dos profissionais 

da educação, que muitas vezes vem a onerar a folha de pagamento ocorrendo futuramente no atraso 

salarial devido ao pouco recurso, falou também sobre os contratados dos quais são necessários para 

poder ofertar o serviço educacional necessário. Relatou ainda que a Secretaria de Educação do 

município de Pariconha em termo de gerencia, busca seguir o Plano Nacional de Educação e o Plano 

Municipal de Educação, informou também que município dispõe dos referidos níveis de ensino: creche, 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio, Educação Especial e EJA. Foi relatado também 

que as despesas do município são maiores com a educação infantil onde requer a compre materiais 

necessários para realização praticas educativas, citou também os vários programas existentes no 

município como: Escola Conectada, PNAE, PNAT entre outros programas e ações desenvolvidas e 

mantidas pela Secretaria Municipal de Educação deste município. Com o uso da palavra, o vereador 

José Flávio pergunta sobre quem seria o diretor de cultura do município de Pariconha, a secretária 

responde-o que não se tem ainda e que a muito tempo não é nomeado, perguntou também a senhora 

secretária, quantos meses de pagamentos dos salários dos motoristas que transportam os alunos do 

município estão atrazados. Em resposta a secretária afirma que há somente dois meses em atraso. 

Perguntou ainda, quem é responsável por efetuar os pagamentos. Como resposta a secretária informou-

lhe que a empresa Ômega ganhadora do processo licitatório e quem realiza os devidos pagamentos. 

Perguntou ainda, qual seria os valores. Como resposta foi informado que dependeria da quilometragem 

rodada por cada veículo, tendo como base de cálculo o valor de três reais e oitenta centavos por km. 

Em outra pergunta, indagou sobre qual seria o valor para compra de produtos da agricultura familiar, 

para da merenda escolar. A secretária respondeu que fica em torno de dezenove mil reais. Perguntou 

também se a secretaria estava em dias com os devidos pagamentos. Ela respondeu que os pagamentos 

que restam, é devido à necessidade de notas fiscais. E for fim o vereador Jose flavio a perguntou se 

teria festividades este ano, e a secretária respondeu que sim. O Vereador Bartolomeu perguntou a 

secretária sobre a qualidade da merenda escolar, tendo em vista que precisa ser melhorada. A secretária 

respondeu que as medidas já estão sendo tomadas, onde está sendo ofertada duas refeições doces por 

semana onde eram quatro refeições doces.  E que em alguns casos a o cardápio não é seguido. O 

Vereador Bartolomeu com o uso da palavra perguntou também como seria feita a climatização das 

salas de aula, haja vista no verão as salas são muito quentes. Em resposta a secretaria respondeu, que 

algumas salas de aula já estão sendo contemplados com ventiladores novos. Perguntou também sobre o 

andamento da obra da creche. Em resposta a secretária de educação respondeu estar aguardando um 

posicionamento da prefeitura para conclusão. A vereadora Ivania Nunes perguntou a secretária de 

educação o porquê dos computadores do Telecentro não funcionar. Em resposta a nobre vereadora, a 

secretária de educação informou foi solicitado a manutenção, mas que necessita da compra de novos 

computadores. Sobre a secretaria de esportes e eventos como o campeonato, o Servidor Ricardo, 

informou-os que sempre busca atuar sem distinção ou escolha, e os gatos com a realização de serviços 

são feitos de acordo com a necessidades assim como:  reparos em traves, campos, banheiros, uniformes 

transporte e arbitragem. 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 terceira 

Sessão Ordinária, deste Poder Legislativo a se realizar em vinte e um de maio 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 QUATORZE DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 
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