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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2018. Às quatorze horas e trinta 

minutos do dia dezessete de fevereiro 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 a segunda Sessão 

Extraordinária, 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 apenas a ausência do Vereador José 

Flavio dos Santos da Silva Alves, e foi registrado o comparecimento de todos os outros 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 discussão e não havendo contestação, 

posteriormente submetida a votação, a mesma foi aprovada por unanimidade, sendo sete votos favoráveis e 

nenhuma abstenção ou voto contrário. Inicialmente o Senhor Presidente comunicou a todos, que aconteceria neste 

dia dezessete de fevereiro do corrente ano, a segunda sessão extraordinária da segunda sessão legislativa, para 

deliberar sobre o Projeto de Lei Orçamentaria nº 01/2018 “que estima a Receita e fixa as Despesas para o exercício 

financeiro de 2018 e dá outras providências”, mediante convocação do Poder Executivo através do oficio de nº 

20/2018 de 15 de fevereiro de 2018 e o ATO do Presidente nº 02/2018 de 15 de fevereiro de 2018. O Senhor 

presidente comunicou ainda que, assim como comunicou a todos sobre esta sessão extraordinária também havia 

comunicado o Vereador José Flávio por telefone e também encaminhou e-mail com: o oficio circular nº 02/2018 o 

qual o convoca para segunda sessão extraordinária, o ato 02/2018 da presidência e o oficio de nº 03/2018 em 

atendimento ao seu requerimento de nº 01/2018.  Dando início a segunda sessão extraordinária o Senhor Presidente 

solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura do oficio de nº 20/2018 de autoria do chefe do Poder Executivo, 

logo após, o senhor Presidente ordenou que a primeira secretária fizesse a leitura do Ato nº02/2018 do Presidente. 

Não havendo nenhuma contestação o senhor presidente conduziu a sessão fazendo também a leitura do Oficio 

nº03/2018 endereçado ao vereador Jose Flávio, em resposta ao requerimento de 01/2018 de sua autoria também 

lido em plenário. Feitas as considerações o senhor Presidente apresentou ao plenário os pareceres técnico das 

Comissões de Constituição, Justiça e Redação Final, e de Finanças e Orçamentos. As quais eram de parecer 

favorável à aprovação da matéria, posta em discussão regimentalmente e posteriormente em votação, foram 

aprovados por sete votos favoráveis. Na sequência o senhor presidente apresentou ao plenário o Projeto de Lei nº 

01/2018, após sua Leitura foi deliberado conforme regimento, artigo por artigo e posteriormente posto em votação, 

onde o mesmo obteve sete votos favoráveis, nenhuma contestação ou voto contrário. O Senhor presidente recebeu 

ainda o Requerimento de nº01/2018 de autoria dos vereadores: Ivânia Nunes de Carvalho da Silva, José Sarto 

Gomes de Carvalho, Bartolomeu de Assis Perboire, Rosevaldo Soares da Silva, Irineu Desidério da Silva, 

Clemilson Silva de Souza, Manoel Melo dos Santos, o qual solicita a esta presidência a convocação da terceira 

Sessão Extraordinária logo após o término desta segunda sessão extraordinária, tendo em vista a urgência de 

análise e aprovação da matéria. Acatando ao solicitado no requerimento 01/2018 de autoria de todos os vereadores 

presentes, o Senhor presidente convoca todos os parlamentares para a Terceira Sessão Extraordinária a se realizar 

em 17 de fevereiro do corrente ano as 18:30 minutos. E não havendo mais nada a tratar na Ordem do Dia, o Senhor 

Presidente deu por encerrada a presente Sessão. 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 DEZESSETE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017. 
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