
 

 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

SEIS DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZOITO ÀS 

NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS NO PLENÁRIO 

MANOEL AFONSO DE SOUZA - PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO ALAGOAS. 

Aos seis dias do mês de agosto ocorreu a primeira 

sessão extraordinária da décima sexta legislatura, 

realizada no Plenário Manoel Afonso de Souza, poder 

legislativo de Paulo Jacinto Alagoas. Estiveram 

presentes os vereadores: : Maciel Barbosa de Lima - 

presidente, José Salú da Silva - Vice-presidente, 

Arconço Pereira dos Santos - Primeiro Secretário, Davi 

de Aquino - Segundo Secretário, Francisco Manoel 

Ferreira Fontan, José Ribeiro Barbosa Neto, José 

Anisthyn Carvalho da Silva, Laryssa Rodrigues de 

Almeida e Sheila Magna de Assunção Silva. Havendo 

número legal para o quórum o presidente abre a sessão 

e pede para que o primeiro secretário faça a leitura da 

ata da sessão anterior, a qual é aprovada por todos os 

vereadores presentes. Com a palavra o presidente da 

casa aborda que a sessão se dará para fazer a eleição 

antecipada dos novos integrantes da mesa do poder 

legislativo a partir do biênio dois mil e desenove à dois 

mil e vinte com chapa única, presidente Arconço Pereira 

dos Santos, vice presidente José Salú da Silva, primeiro 

secretário Francisco Manoel Ferreira Fontan, segundo 

secretário Maciel Barbosa de Lima, em seguida convida 



os veriadores Ribeiro e Laryssa para conferirem as 

cédulas de votação e profere as mesmas sejam 

entregues e votadas sendo assim após votadas o 

primeiro secretário proferiu a chamada dos senhores 

vereadores e estes depositaram no plenário da câmara 

suas cédulas votadas. O presidente convoca os 

vereadores Sheila e Francisco Fontan para conferirem a 

contagem de votos, o qual recebeu a chapa do vereador 

Arconço Pereira os votos do plenário, tornando então a 

chapa eleita por unanimidade. Ainda com a palavra o 

presidente parabeniza o futuro presidente eleito e a 

todos os vereadores pela maturidade e união e faculta a 

palavra para aqs considerações finais. A palavra é 

outorgada ao vereador Arconço que inicialmente 

cumprimenta a todos e parqabeniza a todos pela atitude 

e confiança depositada em sua pessoa e irá honrar 

todos os compromissos legislativos com caráter e 

personalidade. Manterá a união pois não administrará 

sozinho e reconhece a responsabilidade que lhe foi 

concedida. A palavra é facultada ao vereador Francisco 

Fontan que cumprimenta a todos e parqabeniza pela 

vitória unanime da chapa do vereador Arconço e a casa 

demonstra maturidade e respeito ao respeitar o ponto 

de vista dos que são  oposição e governo sem 

interferência política nenhuma feita apenas pelos 

vereadores, já teve o prazer de ter o vereador Arconço 

como presidente em outra legislatura, conhece seu 

trabalho e confia. Aproveita o momento para dirigir se a 

pessoa do senhor prefeito com tranquilidade e respeito 

que não é comprador de votos e que respeite sua 

história política porque o mesmo falou em seu comitê 



que em cada rua terá pessoas para o fiscalizar. Foi 

cinco vezes candidato a vereador, em sua primeira 

eleição obteve 140 votos e ficou entre os nove perdeu a 

eleição por causa da legenda, das outras quatro que 

participou sempre foi o mais votado, perdendo uma para 

o vereador Arconço por um voto, o povo de Paulo 

Jacinto o conhedce e conhece seus pais, pede respeito 

principalmente ao povo de Paulo Jacinto que é um povo 

humilde que não se vende é um povo honesto e 

trabalhador, não precisa colocar pessoas para o 

fiscalizar porque é humilde mas rico de3 amizades 

porque respeita a cada um paulojacintense, não 

pressiona as pessoas para votarem em seus candidatos 

e não faz chamadas para suas caminhadas, o que o 

prefeito deveria fazer era trabalhar pelo povo de Paulo 

Jacinto porque nesse ano de dois mil e dezessete 

chegou a Paulo Jacinto mais de vite e um milhões de 

reais e sabe o que foi feito em Paulo Jacinto apenas o 

concerto do banco que fica em frente a delegacia e mais 

nada, o vereador Anisthyn trouxe uma denúncia 

segunda feira que o esgoto estava correndo a céu 

aberto adoecendo o povo da coabe velha. Seu 

candidato é o deputado Edval Gia que já fez muito por 

Paulo Jacinto coisa que ele como prefeito não fez, tratou 

a terra de pessoas da zona rual e o deputado Sérgio 

Toledo pelas palavras do próprio prefeito foi o que mais 

fez por Paulo Jacinto, ou será que agora ele vai sair de 

casa em casa dizendo que o Deputado Sérgio Toledo 

não fez nada por Paulo Jacinto? Ele vai até os eleitores 

e pergunta o que é que o vereador Chicão tem pra dar, 

realmente não tem nada pra dar a não ser respeito e 



honestidade. A palavra é facultada ao vereador Anisthyn 

que cumprimenta a todos e parabeniza o novo 

presidente eleito, e aborda que fora essas duas ultimas 

eleições nunca deixou te ter duas chapas e desde dois 

mil e dezesseis são sempre os nove maduros votando 

em uma única chapa, esta casa sempre deverá estar a 

par das coisas que acontecem neste município pois 

sempre tem falado da parceria que esta casa tem com o 

município, sempre que chegqa uma suplementação não 

há votos contra porque quem elegeu foi o povo, tanto a 

casa quanto o prefeito e o Vice. Sobre o fato que 

aconteceu ontem próximo a casa do vereador Chicão, 

segundo a família o rapaz foi levado para Arapiraca com 

um corte profundo na cabeça e a fampilia quer saber o 

que houve. Houveram várias reuniões aqui abordando 

sobre a rua Braulio Cavalcante e Rua São João, que se 

encontra a vário anos no estado que está hoje e espera 

que breve comecem as obras da rua são João, fala ao 

povo que precisa de ajuda que procure a casa porque 

ninguém ficará contra o povo que os colocou onde 

estão. Alerta para que os diretores façam seu trabalho 

porque nosso municíipio é carente e a sociedade espera 

uma resposta. De volta com a palavra o presidene da 

casa registra a presença do prefeito Marcos e faculta a 

palavra para que este possa usar a palavra. O prefeito 

Marcos cumprimenta a todos e parabeniza o futuro 

presidente Arconço para o bienio dois mil e desenove 

dois mil e vinte e pelo que sabe uma sessão 

extraordinária é convocada para debater apenas aquilo 

para o qeu foi convocada e estava em seu gabinete 

despachando e ouviu um comissio por parte do 



vereador Chicão falando que deveria ter respeito e iria 

colocar pessoas para o fiscalizar, mas não trabalha 

desta maneira porque tem mais o que fazer. Até três 

meses atrás era para ele um bom prefeito e fazia tudo 

com seriedade. Tem uma prefeitura difícil de 

administrar, um hospital aberto vinte e quatro horas, um 

instituto de previdência, uma prefeitura que coloca três 

ônibus pra rodar com estudantes pra Palmeira coisa que 

não é contemplado pelo fundeb, uma cidade que 

cresceu muito onde foram construidas mais de mil 

casas, quadras, ginásio e ainda deixar a cidade linda 

como ela está e pra deixa la limpa precisa de parceiros 

lá fora pra fazer obras porque sozinho não se faz nada. 

Diz ao vereador Chicão que há quatro meses me o 

elogiava e foi ao palanque pedir voto pra o prefeito que 

antes fazia tudo com ceriedade e hoje não faz mais, que 

tem muito mais o que fazer do que fiscalizar sua 

excelência e quem tem que fiscaqliza lo é a justiça 

eleitoral se for o caso, cadqa qum trabalhe como quiser, 

e ele como prefeito não será inpecílio. Tem a sua forma 

de fazer política, vencedora inclusive pois nunca perdeu 

uma eleição em Paulo Jacinto, eleito vereador, vice 

prefeito, prefeito duas vezes indicou um candidato que 

foi eleito e agora voltou a prefeitura nos braços do povo, 

nunca comprou voto pois sempre ganhou voto com seu 

trabalho quando se anda por Paulo Jacinto, por todo o 

lado que se olha tem obra de Marcos Lisboa. O 

deputado Sérgio Toledo continua sempre um homem de 

bem, acha melhor que seja o deputado Sérgio Toledo 

que já votou do que um aventureiro por aqui, encontrou 

com ele e desejou muita sorte, mas hoje tem parceia 



com outro deputado que também vem ajudando nossa 

cidade e é um direito que tem. Gostaria de esclarecer 

essas coisas e não gosta de polemizar, pelo que sabe 

esta se trata de uma sessão extrordinária e não um 

comíssio e veio exclusivamente daqr essa resposta. 

Sobre o episódio de ontem sempre chega a casa das 

pessoas com respeito e esse rapaz que foi a sua casa, 

já foi seis vezes e chega proferindo palavras de baixo 

calão, bebado e ontem o mesmo se excedeu e nem se 

segurava, a atutude da pessoa que trabalha como vigia 

é resguardar mas não tocou nele, ele foi andando de 

costas e bateu com a cabeça, ninguem bateu nele, e 

está recebendo toda a assistência, sua casa merece 

respeito como toda a casa dos paulojacintenses. 

Registra a presença do secretário de obras Gerson, a 

chefe de gabinete Clariça, o Cleber e o ex vereador 

desta casa Fabrício Faustino, faculta a palavra ao 

vereador Francisco Fontan que aborda que falava que o 

prefeito a quatro meses a trás era um bom prefeito e ele 

também dizia que o vereador Chicão era um bom 

vereador desta forma estão empatados. Tem direito de 

voz pois a trubuna é livre e assegurado 

constitucionalmente pois é vereador e fala do assunto 

que quiser e bem entender respeitosamente. De volta 

com a palavra o presidente da casa agradece a todos 

que compareceram principalemnte do senhor prefeito 

pois não é todo dia que se tem o prefeito em visita a 

câmara e não havendo mais oradores e nada a ser 

tratado o presidente encerra a presente sessão que eu 

Janaina Pereira Silva na qualidade de redatora de ataqs 

lavrei e vai por mim assinada bem como pelos 



vereadores que aprovarem.  


