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ATA DA DECIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 04 DE JUNHO DE 

2018. Às quatorze horas e trinta minutos do dia quatro de junho 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 décima quinta 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 e primeira Secretária Ivânia 

Nunes de Carvalho da Silva, fizesse a chamada, na qual se constatou a ausência do senhor 

Vereador Rosevaldo Soares da Silva, que precisou se ausentar para cuidar da sua saúde, bem 

como foi devidamente registrado o comparecimento de todos os demais senhores Vereadores 

desta Câmara Municipal. Havendo quórum regimental, o senhor Presidente declarou aberta a 

Sessão e solicitou a primeira Secretária que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, e que não 

havendo quem queira discutir, o senhor Presidente a coloca em votação, sendo a mesma 

devidamente aprovada por sete votos favoráveis. Em seguida o senhor Presidente comunicou ao 

Plenário a pauta dos trabalhos desta décima quinta Sessão Ordinária. Inicialmente no expediente 

o Penhor Presidente Protocolou juntamente ao Vereador Jose Flávio dos Santos da Silva Alves, o 

Oficio nº 29/2018, datado de 04/06/2018, solicitando várias documentações dos anos de 

2015/2015 das quais não foram encontradas na sede desta Câmara Municipal, contendo ainda em 

anexo o ofício CE-425-DFRC/2018 encaminhado pela Eletrobrás a esta casa Legislativa, 

Assunto: reaviso de débitos vencidos de faturas de consumo de energia elétrica das Câmara 

Municipal de Pariconha, referente aos meses 05/2016, 09/2016, 10/2016, 11/2016 e mês 01/2018. 

Em anexo ao referido oficio o senhor presidente anexou o comprovante de pagamento referente 

ao mês 01/2018. No Expediente o senhor Presidente apresentou ao plenário e solicitou a primeira 

Secretaria que fizesse a leitura da Indicação de nº 01/2018 de autoria do senhor Vereador 

Clemilson Silva de Souza, que requer ao senhor prefeito Fabiano Ribeiro de Santana, a realização 

da pavimentação do calçamento, localizado por traz da Igreja até a casa de Edésio, no povoado 

Campinhos. Posto em discussão, o autor da proposta pede apoio aos demais colegas para 

aprovação da matéria, pois, com a realização desta obra irá melhorar a trafegabilidade de veículos 

e pedestres. Posteriormente o senhor presidente a submete a votação do plenário, a qual foi 

devidamente aprovada por sete votos favoráveis. O senhor Presidente apresentou ainda no 

Expediente a Indicação de nº 02/2018 de autoria também do vereador Clemilson Silva de Souza, 

que requer ao senhor prefeito Fabiano Ribeiro de Santana, a realização da obra de pavimentação 

em calçamento com início no mercado de João até a casa de Tofo de Badé, no povoado 

Campinhos neste município. Além de pedir apoio aos colegas para aprovação da matéria, na sua 

justificativa o autor descreve ainda que se trata de uma obra muito importante, que proporcionará 

melhor trafegabilidade de veículos e pedestres. Posto em votação, a mesma foi devidamente 

aprovada por unanimidade dos votos. Passados os trabalhos para Ordem do Dia, o senhor 

Presidente apresentou ao Soberano Plenário o Projeto de Resolução nº 02/2017 de autoria da 

mesa Diretora, o qual dispõe sobre a Atualização do Novo Regimento Interno. Onde o senhor 

Presidente relatou a importância em apreciar o mais breve possível a matéria, haja vista que já 

esta defasado a muitos anos, e nós Vereadores precisamos atualizalo em concordância com as 

demais Leis, Lei Orgânica Municipal, Lei Orgânica Estadual e Constituição Federal vigente, 

onde foi debatido e solicitado aos nobres veradores que vissem o mais breve possível as 



propostas de emendas das quais seriam propostas ao respectivo Projeto de Resolução. 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 sexta Sessão Ordinária, deste 

Poder Legislativo a se realizar em onze de junho 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 QUATRO DIAS MÊS DE JUNHO DE 2018. 
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