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ATA DA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 03 DE ABRIL DE 2017. Às 

quatorze horas do dia três de Abril 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 sexta 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. Iniciando, o senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão e ordenou que a mesma secretária fizesse a leitura da ata da sessão anterior, a qual 

foi devidamente aprovada por sete votos a favor e um contrário do vereador José Flávio dos 

Santos da Silva Alves. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao Plenário a pauta dos 

trabalhos para esta sétima Sessão, na qual constou no Expediente as indicações de nº 

03/2017 e 04/2017 do senhor Vereador Rosevaldo Soares. Onde a primeira requer ao chefe 

do Poder Executivo juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, a executarem a 

construção de calçamento com paralelepípedos na Serra da Engenho, mais precisamente 

nas imediações em frente à Igreja, ao Posto de Saúde e a Escola até a esquina da rua com a 

divisa da estrada. Feita a leitura e debatida em plenário, o Verador Irineu relata já ter 

solicitado estas obras, e que seria importante reforçar o pedido para ver de fato acontece a 

realização do serviço. Fazendo o uso da palavra o Verador pede o apoio dos nobres 

vereadores para aprovação de sua indicação. Submetida a votação, a mesma foi aprovada 

por unanimidade dos votos. Em seguida o senhor presidente pede a primeira Secretária que 

faça a leitura da segunda indicação, que requer ao chefe do poder executivo a aquisição de 

um terreno e juntamente com a Secretaria Municipal de Obras, fazerem  a construção de um 

campo de futebol na comunidade Maria Bode neste município, após lida, a mesma entra em 

discussão, fazendo uso da palavra o Vereador Rosevaldo Soares da Silva pede apoio aos 

nobres vereadores, tendo em vista que este seria o único povoado que ainda não dispõe de 

um espaço público para tal finalidade, e que o espaço que era utilizado para este fim seria 

particular. Colocada em votação a indicação nº 04/2017, ela foi aprovada por unanimidade 

dos votos. Dando continuidade aos trabalhos o senhor presidente faz a leitura do 

requerimento de nº 08/2017 do vereador José Flávio, o qual requer ao chefe do executivo, e 

a Secretaria de Assistência Social, as devidas providencias no sentido de desbloquear o 

Bolsa Família das famílias que estão com os benefícios aprovados e bloqueados pela 

secretaria. Posto em discussão, o Vereador Bartolomeu relatou que a Secretaria realizou a 

reunião no 28/03/2017, e nesta estiveram presente enquanto vereadores, ele e o presidente 

desta câmara, sendo esta solicitada pelo Vereador José Flávio, onde foram esclarecidas as 

formas de como se conseguem e/ou perdem o benefício. Colocado em votação o 

requerimento de nº 08/2017, ele foi rejeitado por seis votos contrários e dois votos 

favoráveis, sendo estes do vereador José Flavio e Manoel Melo. Na sequência o senhor 

presidente apresenta o requerimento de nº 09/2017 do Vereador José Flávio do Santos da 

Silva Alves, o que requer ao chefe do poder executivo e a Secretaria Municipal de Saúde, 

as devidas providências, no sentido de abastecer as farmácias básicas com medicamentos. 
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Básicos necessários nos postos de saúde das UBS: PFS Serra dos Vitórios, PSF Caraibeiras, 

PSF Campinhos, PSF Marcação e PSF Urbano. Fazendo o uso da palavra, o autor diz que é 

imprescindível que tenha medicamentos básicos, gazes e PVPI, para atender as 

necessidades dos usuários locais. Submetido a votação, o presente requerimento foi 

aprovado por cinco votos favoráveis e três votos contrários dos Vereadores Bartolomeu, 

Clemilson e Ivânia Nunes. Em seguida o senhor presidente apresenta o requerimento de nº 

10/2017 do Vereador José Flávio do Santos da Silva Alves, o que requer ao chefe do poder 

executivo e a Secretaria Municipal de Saúde, as devidas providências, no sentido de 

abastecer as farmácias básicas com medicamentos básicos necessários nos postos satélites 

dos povoados Serra da Jurema, Serra do Engenho, Capim, Verdão e Tanque. Após a 

discussão, o referido requerimento foi submetido a votação, o qual foi aprovado por cinco 

votos favoráveis e três votos contrários dos Vereadores Bartolomeu, Clemilson e Ivânia 

Nunes. Logo após, o senhor presidente faz a leitura do Requerimento de nº 11/2017, que 

requer ao chefe do poder executivo e ao Secretário de Obras, as devidas providencias no 

sentido de solicitar ao DER e ao Governo do estado a construção de dois quebra-molas na 

rodovia estadual, sendo um antes e outro depois da entrada do Canal do Sertão em frente a 

Subestação da Casal recém inaugurada, entrada esta que dá acesso ao local onde os pipas 

são abastecidos. Em sua justificativa o autor atesta que falta sinalização e que acidentes já 

ocorreram no local citado. Após o senhor presidente apresenta-lo para votação, o mesmo 

foi aprovado por unanimidade tendo oito votos favoráveis. Ainda no expediente foi o 

senhor presidente pediu a primeira secretária que fizesse a leitura da mensagem e do projeto 

de Lei nº 04/2017, de autoria do Vereador José Flávio, o qual dispõe sobre a instalação de 

espaços de Lazer nas praças e parques públicos desta cidade e dá outras providencias. Feita 

a leitura, o senhor presidente encaminhou naquele momento para as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamento para pareceres técnicos e 

que na próxima o mesmo entraria em primeira votação. Ainda no expediente foi 

apresentado o Projeto de Resolução de nº 02/2017, da Mesa Diretora o qual dispõe sobre a 

reforma e substituição do Regimento Interno desta Casa, naquele momento presidente 

pediu a primeira secretária que fizesse a leitura dos artigos 34 ao 39, ao fim, o senhor 

presidente comunica a todos que na próxima sessão seria feita a leitura a partir do artigo 40 

ao 50. Apresentou-se ainda no expediente em segunda e última discussão o Projeto de Lei 

Substitutivo nº 01/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final, que altera as 

tabelas I e II anexa a Lei Municipal nº  291/2016, depois de deliberado, o senhor Presidente 

o colocou em segunda e última discussão, o qual foi aprovado por cinco votos favoráveis, 

conforme o disposto no Art. 25 CAPUT, da Lei Orgânica Municipal, combinado com o Art. 

180 CAPUT, do Regimento Interno da Casa,  três votos contrários dos Vereadores José 

Flávio, Irineu Desidério e Manoel Melo dos Santos. Dando continuidade aos trabalhos, para 

a ordem do dia senhor presidente apresentou como matéria, o projeto de lei nº 01/2017 do 

Senhor prefeito municipal, que dispõe sobre a alteração dos cargos de controlador, 

simbologia e vencimentos, bem como trata da criação dos cargos de procurador geral, 

procurador da fazenda pública municipal, procurador adjunto, assessor jurídico e dá outras 

providências, bem como o ofício nº 72/2017 do excelentíssimo senhor prefeito  que trata de 

esclarecimentos acerca do respectivo projeto de lei n 01/2017, bem assim das emendas nºs 
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01,02,03,04 de autoria do senhor vereador José Flávio ao mesmo projeto de lei. O senhor 

presidente fez as leituras primeiramente do oficio n 72/2017 e logo em seguida das 

emendas, após apresenta-los, encaminhou o Projeto de Lei para as Comissões de 

Legislação, Justiça e Redação Final e de Finanças e Orçamentos, para pareceres e na 

próxima sessão o mesmo entrará em primeira discussão. 

 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 10 de Abril do corrente ano a partir das quatorze 

horas e trinta minutos. 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 SETE DIAS DO MÊS DE 

MARÇO DE 2017. 
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