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ATA DA PRIMEIRA SESÃO SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 18 DE FEVEREIRO 

DE 2019.  

 

Às Quatorze horas, do dia dezoito do mês de fevereiro 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 primeira Sessão ordinária deste Poder Legislativo Municipal sob a presidência do 

senhor Vereador JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO. Inicialmente o senhor Presidente 

solicitou ao primeiro secretário Bartolomeu que fizesse a chamada dos vereadores, onde constatou 

a presença 09 dos vereadores conforme lista de presença do dia 18 de fevereiro, havendo quórum 

regimentar o senhor  presidente declarou aberta a sessão e em seguida o presidente solicitou ao 

secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, posteriormente o senhor Presidente a coloca 

em votação, onde a mesma foi devidamente aprovada por 8 X 0 (oito) votos favoráveis. Após a 

aprovação da ATA anterior o senhor presidente facultou a palavra onde o Vereador Rosevaldo fez 

uso dela, onde apresentou a mesa duas (02) indicações a 1ª foi a reforma e ampliação da praça Nossa 

Senhora Aparecida do povoado Marcação; e a 2ª indicação foi a recuperação de todos os 

maquinários da Secretaria Municipal de Obras. E onde o mesmo relatou da importância da reforma 

dos maquinários da Secretaria de Obras, pois muitas obras estão sendo executadas pelo município 

encontram-se em atraso devido os veículos automotores como também os maquinários estão 

parados por falta de manutenção. Dando continuidade aos trabalhos o senhor presidente colocou em 

discursão as indicações como não houve comentários alheios o senhor presidente colocou em 

votação as 02 indicações onde foram aprovadas por 08 votos a favor. Em seguida o senhor presidente 

Sarto facultou a palavra aos demais vereadores onde o senhor vereador Bartolomeu explanou aos 

demais vereadores a real situação dos projetos a serem executados pelo Executivo, A CRECHE DO 

MUNICIPIO; O PROJETO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA e o CONCURSO PÚBLICO em 

seguida  facultou a palavra onde o vereador Flávio agradeceu a empresa ELETROBRAS/AL que 

fez a substituição do reator de energia colocado no povoado Baixa Verde, em seguida facultou a 

palavra onde o senhor vereador Bartolomeu solicitou que digitasse 3 ofícios ao Executivo 

solicitando informações com prazo de 15 (quinze) dias sobre a entrega da obra (creche); a reforma 

da iluminação pública e o projeto que trata do concurso público municipal, em seguida foi facultada 

a palavra como não houve nenhum pronunciamento o senhor presidente deu por encerrada a sessão 

e em seguida eu Bartolomeu como 1º secretario lavrei a seguinte ATA do dia 18 de fevereiro e 

assinei junto com os demais, SALA DE SESSÕES DA CAMARA MUNICIPAL DE PARICONHA 

AOS DEZOITO DIAS DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 
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