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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 26 DE FEVEREIRO DE 2018. Às quatorze 

horas e trinta minutos do dia vinte e seis 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 primeira 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 comparecimento de todos os 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, postas em votação, a mesma foi aprovada por sete votos 

favoráveis, e abstenção do vereador José Flávio. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao 

plenário a pauta dos trabalhos para esta segunda Sessão Ordinária, na qual se constou no Expediente a 

requerimento de n° 01/2018, de autoria de todos os senhores Vereadores desta câmara, que requer a 

convocação de todos os Secretários da prefeitura deste Município, para prestarem esclarecimentos   

sobre os recursos utilizados em suas perspectivas secretarias durante o exercício financeiro 2017. 

Depois de discutido regimentalmente e posta em votação o presente requerimento foi aprovado por 

unanimidade dos votos dos senhores Vereadores presentes. Fazendo o uso da palavra o Vereador 

Bartolomeu de Assis, pede apoio dos companheiros para solicitar aos Secretários Municipais, que 

venham prestar contas dos recursos utilizados em suas respectivas secretarias. Após suas 

considerações, o senhor Presidente apresentou ainda a Indicação de n°02/2018, de autoria do senhor 

Vereador Rosevaldo Soares da Silva, que requer ao Chefe do Poder Executivo providenciar o 

patrolamento e encascalhamento da estrada Serra do Engenho, neste município. Após ser discutido 

regimentalmente e votado, a mesma obteve aprovação de sete votos favoráveis, nenhuma contestação 

ou voto contrário. 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 Segunda Sessão Ordinária 

deste Poder Legislativo a se realizar em vinte e seis de fevereiro 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 DEZENOVE DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018. 
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