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ATA DA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 07 DE JANEIRO DE 2019.  

 

Às dez horas e trinta minutos do dia sete do mês de janeiro de 2019, 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 

JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO. Inicialmente o senhor Presidente declarou aberta a cessão e 

solicitou ao primeiro secretário que fizesse a leitura do (digo) que fizesse a chamada dos vereadores, 

onde constatou a ausência do (1º secretário) o vereador Bartolomeu de Assis,, em seguida o presidente 

convocou a vereadora Ivania Nunes de Carvalho para secretaria a mesa, dando continuidade aos trabalhos 

o senhor presidente convidou o 2º secretário o senhor Rosevaldo Soares da Silva para  que fizesse a 

chamada dos nobres vereadores onde constatou a ausência do vereador Bartolomeu de Assis (1º 

secretário) e o vereador José Flavio dos Santos Silva Alves conforme lista de presença do dia 07, sendo 

devidamente registrada a presença de 07 (sete) senhores Vereadores desta Câmara Municipal. Havendo 

quórum regimental, o senhor Presidente solicitou que o 2ºsecretário Rosevaldo Soares da Silva fizesse a 

leitura da ata da sessão anterior, posteriormente o senhor Presidente a coloca em votação, onde a mesma 

foi devidamente aprovada por 6 X 0 (seis) votos favoráveis. Após a aprovação da ATA foi criada a 

comissão provisória para apreciação da LOA, na oportunidade ficou composto a Comissão de 

Constituição Justiça e Redação Final: PRESIDENTE- Ivania Nunes de Carvalho, RELATOR - 

Rosevaldo Soares da Silva, SECRETÁRIO José Hilton Figueiredo Silva. Comissão de Finanças e 

Orçamento: PRESIDENTE – José Hilton Figueiredo Silva; RELATOR – Ivania Nunes de Carvalho; 

SECRETARIO - Rosevaldo Soares da Silva, ambas as comissões foram favoráveis a aprovação do 

referido projeto 22/2018 LOA. Posteriormente o senhor presidente apresentou para primeira discussão 

em plenária o projeto de lei que dispõe a Lei Orçamentaria Anual (LOA) - 2019. Naquele momento o 

senhor presidente solicita o secretário que faça a leitura do referido projeto de nº 02/2018. Posta em 

discussão o senhor presidente apresenta em 1ª votação o respectivo projeto de lei de Diretrizes 

Orçamentaria Anual (LOA) – 2019, onde foi devidamente aprovado por 6 X 0 (seis) votos favoráveis, 

posteriormente o Senhor Presidente facultou a palavra como não houve pronunciamento dos demais, o 

senhor Presidente deu por encerrada a presente Sessão e convocou todos os vereadores para próxima 

reunião extraordinária do dia 14 de janeiro do ano em curso no horário regimental. Na 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 SETE DIAS 

DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. 
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