
 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO 

EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 

LEGISLATURA REALIZADA NO DIA CINCO 

DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS NO 

PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA - 

PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO 

ALAGOAS. 

Aos cinco dias do mês de fevereiro de dois mil e 

dezenove realizou se no Plenário Manoel Afonso 

de Souza às nove horas e trinta minutos a segunda 

sessão extraordinária da décima sexta legislatura. 

Estiveram presentes os vereadores: Arconço 

Pereira dos Santos - presidente, José Salú da Silva 

- Vice presidente, Francisco Manoel Ferreira 

Fontan - Primeiro Secretário, Maciel Barbosa de 

Lima - Segundo Secretário, José Anishtyn 

Carvalho da Silva, José Ribeiro Barbosa Neto,, 

Davi de Aquino 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.  Em seguida o primeiro secretário 

faz a leitura da mensagem zero um de dois mil e 

dezenove na qual o projeto de lei aborda sobre 

suplementação para a semana do bebê e outras 

providências. Em seguida a palavra é facultada a 

secretária de assistência social Amanda Assunção 

que aborda sobre a importância da aprovação 

desta suplementação para o município. O 

presidente faculta a palavra ao vereador Francisco 

Fontan para que faça sua explanação a respeito do 

projeto, o mesmo cumprimenta a todos e aborda 

que está pronto para votar com consciência nos 

projetos que irão beneficiar a população. Em 

seguida o presidente dispõe o projeto de lei zero 

um de dois mil e dezenove que trata da 

suplementação para a semana do bebê, este é 

aprovado por todos os vereadores presentes. A 

palavra é facultada ao vereador Maciel Lima que 

cumprimenta a todos e inicia seu discurso 

proferindo a cerca da desprimorosa qualidade da 

água fornecida pela empresa CASAL que 

abastece o município e que esta se presume não 

ter sido tratada da maneira que deveria uma vez 

que estar chegando aos domicílios com alteração 

em sua cor. A empresa arrecada o dinheiro do 

nosso municício e não responde com eficácia 



trazendo uma água de qualidade, os munícipes 

merecem respeito. Comunica aos vereadores e 

população ouvinte que ingressou na oposição ao 

governo. Há quinze dias atrás marchava ao lado 

do atual prefeito, que nesta gestão não demonstra 

consideração pelo povo de Paulo Jacinto não o 

merecendo como aliado ao seu lado. O mesmo 

pediu para que a caixa viesse fiscalizar as casas 

do conjunto Residencial Santa Inês onde algumas 

pessoas poderá vir a perder suas casas, estas 

pessoas merecem respeito bem como os taxistas 

que correm risco de perder os alvarás impedindo 

o direito de trabalhar. A palavra é facultada ao 

vereador Francisco Fontan, cumprimenta a todos 

e deseja boas vindas ao vereador Maciel e fala 

para a população que é mais um para usar a 

tribuna com a verdade com críticas construtivas a 

essa gestão. Aborda sobre a perseguição do gestor 

para com o povo do Santa Inês, dos taxistas e às 

pessoas que querem construir alegando que é area 

de risco, mas a casa dele também é área de risco 

porque também entrou água. A oposição fará seu 

papel com a verdade respeitando o povo de Paulo 

Jacinto. A palavra é facultada ao vereador 

Anisthyn que cumprimenta a todos e sobre a casal 

aborda que o município passou dois dias sem 

fornecimento de água e quando chegou parecia 



tudo menos água, é cobrado no conjunto Santa 

Inês uma taxa de esgoto acima do nível nacional 

para pessoas que sobrevivem de bolsa família, 

para um município que não gera empregos e pra 

completar ainda chegam cartas para as pessoas 

comparecerem sujeitas a perderem suas casas. 

Trate as pessoas com dignidade, a câmara está 

para respeitar e ser respeitado. Desque que 

entraram em recesso já fizeram três sessões 

extraordinárias para atender os chamados do 

legislativo merecem respeito, porque quem 

colocou os vereadores nesta casa foi o povo para 

trabalhar pelo bem social e econômico do 

município de Paulo Jacinto. Não havendo mais 

oradores e nada a ser tratado o presidente da casa 

encerra a presente sessão que eu Janaina Pereira 

da Silva na qualidade de redatora de atas lavrei e 

vai por mim assinada bem como por todos os 

vereadores que aprovarem. 


