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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA 
MUNICIPAL DE PARICONHA, EM 25 DE FEVEREIRO DE 2019.  
 

Às Quatorze horas, do dia onze do mês de março 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 11 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 aclamação, 8 X 0 (oito), dando continuidade 
aos trabalhos o senhor presidente solicitou ao secretário que lê-se a pauta do dia, que foi lida pelo 
secretário na seguinte ordem do dia: 1 – Indicação da vereadora Ivania (manutenção das estradas 
vicinais de Caraibeiras dos Teodósio até o povoado Viera do Moxotó e de Caraibeiras dos Teodósio 
até o povoado Tanque), 2 – Emenda Substutiva do vereador Rosevaldo na reapresentação do 
projeto de Lei nº23/2018 enviado pelo Poder Executivo; 3 – Apresentação do Projeto de Lei 04/2019 
do Poder Executivo. Dando continuidade aos trabalhos o senhor Secretario Bartolomeu fez a leitura 
da indicação da vereadora Ivania e onde foi facultada a palavra a mesma que relatou a real situação 
que se encontra as estradas vicinais a cima mencionadas, onde o mato e as arvores estão invadindo 
desordenadamente as vias, em seguida o senhor presidente colocou em discussão, onde o 
vereador Manoel de Melo explanou que as estradas estão tomadas pelo mato e que se faz 
necessário tais serviços de podajem e de roço, em seguida o senhor presidente colocou em votação 
sendo o mesmo aprovado por unanimidade (8 x 0), dando continuidade aos trabalhos o senhor 
presidente colocou em discussão o projeto de Lei 23/2018 que retrata sobre Campeonato Local, 
Campeonato de futebol, sendo colocado em discussão onde foram apresentadas duas propostas 
duas (02) sendo uma aglutinativa do vereador José Flávio de nº 01/2019 e a segunda da vereadora 
Ivania Emenda modificativa de n°01/2018, em seguida o senhor presidente colocou em única 
discussão e em seguida colocou em única votação onde foi aprovado por (8 x 0), em seguida o  
senhor presidente solicitou ao secretário que lesse o projeto de Lei 04/2019 que concede piso 
salarial aos agentes de: Vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, e dos agentes de Saúde, em 
seguida o senhor presidente colocou em 1ª discussão em seguida a sessão foi suspensa pelo 
presidente durante 15 minutos de recesso, em seguida de volta aos trabalhos do dia, foi 
apresentada a mesa diretora um parecer 01/2019 da Comissão de Finança e Orçamento tendo 
como relator o senhor vereador José  Flávio; e uma Emenda Substitutiva da vereador Rosevaldo 
alterando o Art. 4 da Lei nº 04/2019 em seguida o senhor presidente coloca em 1ª votação sendo a 
mesma aprovada por (8 x 0). Dando continuidade aos trabalhos, o senhor presidente José Sarto 
explanou que a próxima reunião será realizada dia 11 de março devido o feriado de carnaval, 
agradeceu a todos os presentes 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 VINTE E CINCO DIAS DO 
MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. 

 
_______________________________________ 

JOSE SARTO GOMES DE CARVALHO 
PRESIDENTE 

________________________________________ 
BARTOLOMEU DE ASSIS PERBOIRE 

1º SECRETÁRIO 
________________________________________   

ROSEVALDO SOARES DA SILVA 
2º SECRETÁRIO 
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