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ATA DA DECIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 21 DE MAIO DE 2018. Às 

quatorze horas e trinta minutos do dia vinte e um 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 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 a ausência do  senhor 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 o senhor Vereador Jose Flávio questionou sobre o 

termo “Secretário de Cultura” descrito na ata, onde utilizado da suspensão da sessão por cinco minutos 

foi devidamente corrigido pela presidência, empregando o termo correto “Diretor de Cultura”. 

Posteriormente a ata foi submetida a votação e devidamente aprovada por sete votos favoráveis. Em 

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

Ordinária. No Expediente o senhor Presidente apresentou ao plenário e solicitou que a primeira 

Secretária fizesse a leitura do Requerimento nº 02/2018, de autoria do senhor Prefeito Municipal, que 

solicita a retirada de pauta, do Projeto de Lei Complementar nº001/2018 que dispõe sobre a atualização 

do Novo Código Tributário e dá outras providências. Logo após, o senhor Presidente apresentou ao 

Plenário a Indicação de nº02/2018, de autoria do vereador José Flávio dos Santos da Silva Alves, que 

requer ao Excelentíssimo senhor Prefeito Municipal de Pariconha, e aos Sec. de Agricultura, meio 

Ambiente, e Recursos Hídricos, as informações e providencias. Posto em discussão, com o uso da 

palavra o autor pede ajuda aos companheiros para aprovação, pois a comunidade está precisando. Posto 

em discussão a presente Indicação foi devidamente aprovada por sete votos favoráveis. O senhor 

Presidente apresentou também a Indicação de nº 09/2018 a qual requer ao chefe do Poder Executivo e 

ao Secretário de Cultura, Meio Ambiente e Recursos Hídricos, a inclusão de abastecimento de água 

potável e dá outras providencias. Abastecimento por meio de Carro Pipas do Município, na Caixa 

d’água comunitária existente na Serra da Jurema. Em sua justificativa o autor atesta que mesmo com 

este período de chuvas, não é o suficiente para atender ao uso dos moradores. Posto em votação a 

mesma foi aprovada por sete votos favoráveis. Passados os trabalhos para a Ordem do Dia o Senhor 

Presidente apresentou ao Plenário o Projeto de Lei nº 07/2018, de autoria chefe do Poder Executivo, 

que cria a Diretoria Municipal da Juventude e dá Outras Providencias. Na sequência, o Senhor 

Presidente solicitou a primeira Secretaria que fizesse a leitura dos Pareceres técnicos das Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, onde os mesmos foram pela 

aprovação da matéria, posto em discussão e posteriormente em votação foram devidamente aprovados 

por sete votos favoráveis. Na sequência com o uso da palavra o senhor Vereador Jose Flávio solicita ao 

senhor Presidente que coloque a presente matéria em votação única. Acatando o pedido do nobre 

Vereador o Senhor Presidente apresentou para deliberação do plenário em votação única o Projeto de 

Lei nº 07/2018, após discutido regimentalmente e posto em votação o mesmo foi aprovado por 

unanimidade dos senhores Vereadores presentes. O Prefeito Fabiano Ribeiro que também estava 

presente à decima terceira sessão ordinária parabenizou aos nobres Vereadores pela aprovação da 

matéria, ao mesmo tempo fala sobre o Projeto de Lei de nº 09/2018, que dispõe sobre Abertura de 



Crédito Especial para aquisição de maquinas, equipamentos, móveis e utensílios para a agroindústria e 

construção da Central de Beneficiamento de frutas; PL nº 10/2018 que dispõe sobre Abertura de 

Crédito Especial para manutenção do Conselho Municipal de Segurança Pública de Pariconha-AL – 

COMSEG; e Projeto de Lei nº  11/2018 que dispõe sobre a Abertura de Credito Especial para aquisição 

de equipamentos e material permanente para o Cine Teatro. Projetos estes de grande importância para o 

desenvolvimento da cidade de Pariconha. 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 quarta Sessão Ordinária, deste Poder Legislativo a se realizar em vinte e oito 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 VINTE E UM DIAS DO MÊS DE MAIO DE 2018. 
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