
ATA DA (78°) SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA QUINZE DE ABRIL DE 2019, ÀS 9 

HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO 

DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - 

ALAGOAS. 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove 

ocorreu a septuagésima oitava sessão ordinária da décima 

sexta legislatura realizada no dia quinze de abril de dois mil 

e dezenove as nove horas e trinta minutos no Plenário 

Manoel Afonso de Souza. 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,  Davi 

de Aquino Silva ,José Ribeiro Barbosa Neto, Laryssa 

Rodrigues de Almeida e Sheila Magna de Assunção Silva. 

Havendo número legal para o quórum o presidente abre a 

sessão. Em seguida pede ao primeiro secretário para que 

faça a leitura da ata da sessão anterior. Posteriormente o 

primeiro secretário faz a leitura do requerimento de número 

zero seis do vereador José Anishtyn destinado a secretária 

de saúde o qual requer que a mesma tome providências 

com relação devido a crescente população de cães de rua 

neste múnicípio assinara José Anithyn Presidente da 

comissão, José Ribeiro Membro e Davi de Aquino Relator. A 

palavra é facultada ao vereador José Anisthyn que 

cumprimenta a todos e o mesmo aborda que fez esse 

requerimento para a secretária de saúde porque o número 

de cães aumentou consideravelmente e os mesmos se 

concentram na calçada porta da igreja alguns espalhando 



sangue contaminado por doenças e algumas crianças que 

brincam nesses locais correm riscos de pegar germes. 

Desta forma solicita que a veterinária da secretária de saúde 

e agente de edemias venha a esta casa para debater 

soluções com relação a este problema. De volta com a 

palavra o presidente da casa dispõe o requerimento número 

zero seis para votação, o mesmo é aprovado por todos os 

vereadores presentes. Posteriormente o primeiro secretário 

faz a leitura da ordem do dia, o ofício zero quatro de dois mil  

do poder executivo em resposta ao requerimento número 

zero três de dois mil de dois mil e dezenove. O presidente 

suspende a sessão por cinco minutos. De volta aos 

trabalhos o presidente da casa faculta a palavra ao vereador 

José Salú que cumprimenta a todos e diz que conversou 

com o secretário de obras Gerson e o mesmo disse que as 

lâmpadas já foram compradas para serem colocadas nos 

postes do município, parabeniza o prefeito por estar 

investindo na melhoria do campo de futbol. A palavra é 

outorgada ao vereador Francisco Fontan, o mesmo 

cumprimenta a todos e inicia seu discurso sobre o projeto 

que o executivo mandou pedindo remanejamento de mais 

de nove milhões de reais, a casa aprovou um orçamento 

para o ano de dois mil e dezenove de cinquenta milhoes 

duzentos e um mil seissentos e trinta e três reais, no dia 

quatorze de fevereiro o executivo mandou para essa casa o 

pedido de suplementação de quinze por cento que daria 

sete milhoes e meio em cima dos cinquenta milhões de 

reais, o vereador Anisthyn enviou um requerimento pedindo 

o relatório das cotações que foram usadas e das rúbricas, 

esse projeto o executivo pediu de volta e mandou outro 

projeto pedindo nove milhões, foi pedido aqui outro 



requerimento da mesma forma que fora pedido pelo 

vereador Anisthyn e o senhor prefeito mandou esse oficio 

que foi lido como resposta, a resposta que a casa quer não 

é esse ofícil, a casa quer saber onde vossa excelência usou 

o dinheiro. Causa estranhesa pois foi aprovado um 

orçamento de mais de cinquenta milhões de reais e no dia 

quatorze de fevereiro entrar com pedido de suplementação 

de nove milhões de reiais. Os vereadores querem clareza 

com o dinheiro público. Foi votada a suplementação para a 

assistencia social, pra secretaria de saúde e de mais dez 

por cento no orçamento no final de dois mil e dezoito, o que 

pedem  é clareza com o dinheiro público pois o dinheiro é 

do povo que é arecadado através dos impostos, e esse 

dinheiro temos que respeitar. Queremos que o município 

disponha de uma saúde de qualidade. Mandou como 

resposta esse ofícil em resposta falando que os vereadores 

que não aprovarem iria representar no ministério público, 

mas não tem problema nenhum porque está com a 

conciência tranquila. E o projeto estará chegando hoje em 

sua comissão e o mesmo pede a afirmação do presidente 

da casa que confirma em resposta ao vereador Francisco 

Fontan. A câmara tem um presidente que não esconde de 

ninguém que faz parte da bancada do governo, mas ele 

respeita o regimento, está aqui como magistrado para que a 

casa faça o correto. O poder que esta casa tem é de fazer 

requerimentos e indicações e esse ofício diz que o pedido 

feito pelos vereadores de requerimento é só para 

procrastinar e atrasar o projeto, e salienta que o que se 

precisa é de clareza. Fala que vai parar o municipio, mas 

com todo respeito não ver o que mais parar porque o 

município está precisando de gestão e coragem para 



trabalhar pelo povo. Está com a sua conciência tranquila, e 

se o prefeito tivesse mandado o que foi pedido, certamente 

já teriam aprovado, o mesmo disse que iria procurar o 

ministério público então está no aguardo. Não matou, não 

roubou nem desrespeitou e em seu dicionário não tem a 

palavra medo, tem a palavra respeito, medo só ouviu falar, 

tem medo é de ter medo. Registra a presença da ex 

vereadora e ex prefeita do nosso município Zilda. A palavra 

é facultada ao vereador Maciel Lima que cumprimenta a 

todos, a pouco instantes escutava o discurso do vereador 

Chicão, onde explanou sobre o projeto que se encontra em 

tramitação nesta casa, deixa claro que nenhum vereador de 

oposição não é contrário a nenhum projeto que chega nesta 

casa o que os mesmos querem é que o prefeito diga onde 

gastou, receberam este projeto de suplementação no 

segundo mês desse biênio onde já fora aprovado mais de 

cinquenta milhões, assim como abordou o vereador 

Francisco Fontan fica assustado porque tanto dinheiro que 

foi aprovado já foi gasto e não diz onde gastou. Pede que 

seja enviado a resposta correspondente ao requerimento 

aprovado pela amioria dos vereadores e enviado ao 

executivo e se o mesmo mandar a resposta hoje 

posteriormente o projeto será aprovado. O prefeito anda 

dando pressão aos vereadores dizendo à todos que o 

município vai parar, mas parar mais o quê pois já está tudo 

parado. Falou que vai parar o ônibus da educação mas a 

manutenção dos ônibus é dado pela empresa que aluga os 

mesmos. A oposição infelizmente não não obterá muito 

exito nessa apreciação porque vereadores que aprovaram o 

requerimento na semana passada hoje votam no projeto, 

não sabe o que existiu, mas está no ar a conversa do povo. 



A palavra é facultada ao vereador Anisthyn que 

cumprimenta a todos e sobre o requerimento da semana 

passada não arreda uma letra do pronunciamento, e não 

houve nada, é de maior vacinado, dono de sua vida e quem 

ganhou a eleição do lado do prefeito hoje não está mais, é 

uma democrácia, ninguém é obrigado a nada, cada um 

escolhe e segue sua vida. Está do lado do povo porque 

quem o colocou nesta casa não foi o prefeito mas o povo. 

Sempre está registrado em ata que sempre estará do lado 

do que for melhor para o povo. De volta com a palavra o 

vereador Francisco Fontan fala ao vereador Anisthyn que a 

casa não apreciou antes por falta de informação da 

prefeitura, e o vereador Ansithyn tem que concordar porque 

assinou juntamente o requerimento e ninguém tem nada 

contra Paulo Jacinto, mas quando se trata de dinheiro 

público deve se dar públicidades com os gastos que foram 

feitos com ele, queremos saber o que aconteceu, porque 

alguma coisa errada aconteceu, os vereadores querem 

saber pra depois voltar. A palavra é facultada ao vereador 

Maciel Lima o qual diz que foi indiretamente, o vereador que 

usou a tribuna a poucos instantes diz que é de maior 

vacinado e vota como quer, e respeita sua posição, mas a 

semana que vem o projeto vai entrar em votação semana 

que vem. Se esse vereador acompanhar os pareceres de 

acordo com o requerimento, retira as suas palavras mas se 

houver o voto com o parecer diferente afirmará as suas 

palavras até porque fala por sí. Pede a secretária de 

assitência social a qual se comprometeu de mandar um 

estudo social sobre o Reidencial Santa Inês e até hoje não 

mandou, houve uma omissão da mesa que atrasou esse 

envio mas pede que envie para que os vereadores 



consigam ajudar os moradores do Santa Inês. Com a 

apalavra o presidente aborda que a falha foi sua pois estava 

com esse ofício pra ser entregue a secretária de assistência 

Social e não entregou então a falha foi sua. A palavra é 

facultada a Secretária de assistência social diz que com 

relação ao estudo que foi pedido do Santa Inês iria mandar 

mesmo sem isso mas como não é irresponsável o ultimo 

diagnóstico que foi feito data de dois mil e dose então teve o 

cuidado de atualizar as informações. Não foi convocada 

oficialmente, mas tem compromisso com seu trabalho e 

como gestora da pasta de assistência social é muito 

responsável. Trouxe a cópia de uma portaria que saiu no 

final do ano passado onde está pedindo a mudança do 

orçamento da assistência porque antes não se podia usar 

do orçamento para aquisição de elementos de materias 

permanentes, como a portaria de novembro foi depois da 

aprovação do orçamento para que se pudesse ultilizar esse 

recurso a secretaria de assistencia precisaria criar 

elementos que não existia anteriormente. Então tiveram o 

cuidado de não pedir mais orçamento mas de readequar o 

orçamento criando elementos de despesas com base no 

que a lesgilação estabelece, então o orçamento da 

secretaria não pede que seja almentado mas que seja 

aprovado uma prerrogativa de remanejar o que já está 

aprovado para que seja criados os elementos de despesa e 

ultilize com responsabilidade. De volta com a palavra o 

presidente da casa aborda que qualquer cidadão de Paulo 

Jacinto que pedir pra usar a tribuna será facultado. A 

palavra é facultada ao vereador Maciel Lima diz a secretária 

de assistência social que concorda que a mesma por ter 

assumido a pasta da secretária de assistência social deve 



ser muito responsável, deste modo pede a esta que  envie 

os balancetes do mês de janeiro, fevereiro e março para 

esclarecer mais e a prestação de contas dos projetos que já 

foram a provados para a assistência social, pede ao prefeito 

que mande também os balancetes da prefeitura dos meses 

de janeiro, fevereiro e março já que o mesmo não quer 

mandar o gráfico que foi solicitado. Acredita que o mesmo 

está querendo esconder os gastos com diárias do seu 

gabinete que por curiosidade esteve fazendo uma visita no 

portal da transparência onde em um mês ele já chegou a 

gastar mais de dez mil em diárias, por isso ele está tão 

preocupado com essa suplementação, o vereador foi eleito 

para legislar e fiscalizar. De volta com a palavra o 

presidente da casa faz uma breve justificativa sobre o 

projeto número zero três de dois mil e dezenove que dispõe 

sobre aprovação de crédito suplementar no âmbito do poder 

executivo, começou no dia onze de março onde foi para as 

comissões, hoje já são quinze de abril e hoje como gestor 

da casa não quer prejudicar o município e na qualidade de 

presidente da casa no uso de suas atribuições legais 

convoca os vereadores para fazer as quatorze horas da 

tarde uma sessão extraordinária pede aos funcionários da 

casa que se faça presente para dar andamento a esse 

projeto, espera que os nove estejam presentes para que 

seja debatido sobre essa suplementação. A palavra é 

facultada ao vereador Francisco Fontan, que lamenta a 

atitude do presidente da casa, porque tendo essa atitude 

está matando o regimento dessa casa, não está cumprindo 

com o que fala o regimento, votou em sua excelência para 

presidente desta casa, é seu primeiro secretário, mas não 

concorda com essa atitude que está tomando, é uma titude 



de ditador, aqui estamos tratando de política e não é apenas 

sua excelência que quer o bem de Paulo Jacinto estamos 

no mesmo avião e torce para que ele faça alguma coisa por 

esta cidade porque já fazem quase dois anos e meio e a 

única coisa que foi feita aqui foi o calçamento da rua da 

Braulio Cavalcante, mas com recursos que não foram do 

município, irá se reunir com os vereadores que fazem parte 

da oposição para ver que encaminhamento será feito, mas 

respeita sua excelência porque lhe foi herdado muita 

educação, mas não é por isso que deixará de ser seu amigo 

pessoal porque não mistura a vida pessoal com política, 

porque no dia que o fizer sairá desta. A palavra é facultada 

a ex prefeita e vereadora Zilda que cumprimenta a todos os 

paulojacintenses e fala como moradora e cidadã, tem 

certeza que todos os vereadores aqui presentes são 

responsáveis, acredita que o regimento interno deve ser 

respeitado e nenhum dos vereadores estão querendo que 

pare o município, mas a oposição tem o direito de poder 

analisar o projeto e por quê não mandar a resposta do 

requerimento sobre o projeto, já foi presidente desta casa e 

sempre respeitou o regimento então não ver necessidade de 

que esse projeto seja aprovados na carreira e nos escuros, 

por gentileza, deixem ver com cautela o que está sendo 

aprovado porque a responsabilidade com o município de 

Paulo Jacinto é grande e até agora ninguém viu nenhuma 

obra só chegando dinheiro para diárias. Ver a população 

reclamar bastante sobre a falta de remédios e a falta de 

compromisso com as secretárias. Pelo que viu nenhum 

deles está se recusando em aprovar o projeto, então façam 

as coisas conforme a lei. A palavra é facultada a vereadora 

Sheila que cumprimenta a todos e faz parte da comissão de 



saúde e educação e o projeto estaria chegando à sua 

comissão hoje, portanto pede ao senhor presidente que 

reveja o regimento interno e cumpra seu papel e votou para 

sua presidencia. Está fazendo seu papel como vereadora 

não estão errados por querer saber para onde esse dinheiro 

vai? Desta vez a palavra é facultada ao vereador Maciel que 

reforça as palavras dos seus pares e pede ao presidente 

que não faça isso porque o mesmo está rasgando o 

regimento, a poucos momentos foi feita uma reunião onde 

todos a oposição se comprometeu que votaria nesse projeto 

e de repente toma uma atitude dessas, em querer que os 

vereadores assinem um ofício para comparecer a uma 

reunião extraordinária, sua excelência como juiz dessa casa 

deve imparcialidade, não se pode conduzir as coisas dessa 

maneira, pede ao presidente que respeite os vereadores e 

respeite o regimento. De volta com a palavra o presidente 

da casa que alguns vereadores saíram em benefício e 

outros em prejuízo a comissão de constituição e justiça foi a 

que mais ganhou tempo e o Davi é o redator desta 

constituição, e a Sheila também fez parte de outra 

comissão. O presidente dispõe o requerimento de 

convocação pra reunião extraordinária em votação, o 

mesmo é empatado por quatro vereadores à favor e quatro 

contra, todavia o presidente da casa desempata à favor do 

requerimento, deste modo haverá a reunião extraordinária 

as quatorze horas da tarde. A palavra é facultada ao 

vereador Davi que cumprimenta a todos e essa atitude não 

é correta porque na hora que o mesmo o procurou para o 

eleger como presidente não foram medidos esforços, não 

sabe porque fez isso mas foi errado, o prefeito tinha que ter 

mandado a justificativa que foi pedida e ainda chama os 



vereadores de irresponsável, mas irresponsável é uma 

bomba de água que se encontra no Sítio Fernandes com 

mais de trinta dias e ele nunca concertou, os buracos na 

estrada cabem um cavalo, as coisas que prometeu fez, 

construiu um campo para o pessoal jogar que ele prometeu 

e nunca fez, instalou uma bomba para distribuir água para 

moradores do Sitio Fernandes e Casa Nova, quem o 

conhece sabe que é um homem de vergonha e Paulo 

Jacinto precisa de pessoas assim, e sua vergonha não é no 

bolso é na cara e não estar satisfeito com essa atitude. 

Finalmente, não havendo horadores e nada a ser tratado o 

presidente da casa encerra a presente sessão que eu 

Janaina Pereira Silva na qualidade de redatora de atas 

lavrei e vai por mim assinada bem como pelos vreadores 

que aprovarem. 

 

 

ATA DA 3° SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA QUINZE DE 

ABRIL DE 2019, ÀS 14 HORAS E 30 MINUTOS  NO 

PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA. PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS. 

Aos quinze dias do mês de abril de dois mil e dezenove 

ocorreu a terceira sessão extraordinária da décima sexta 

legislatura. Estiveram presentes os vereadores: Arconço 

Pereira dos Santos - Presidente, José Salú da Silva - Vice 

Presidente, José Anisthyn Carvalho da Silva, José Ribeiro 

Barbosa Neto, Laryssa Rodrigues de Almeida. Ausentaram 

se os vereadores: Francisco Manoel Ferreira Fontan, Maciel 



Barbosa de Lima, Davi de Aquino Silva e Sheila Magna de 

Assunção Silva. Havendo número legal para o quórum o 

presidente abre a sessão. E pede para que o vereador José 

Ribeiro assuma o papel de primeiro secretário, este faz a 

leitura do parecer da comissão especial composta pelos 

vereadores José Anisthyn Carvalho da Silva, Laryssa 

Rodrigues de Almeida, José Salú da Silva e José Ribeiro 

Barbosa Neto, o qual relatam o projeto de lei zero três de 

dois mil e dezenove no âmbito do poder executivo para 

transferencia de crédito orçamentário e outras providências. 

O presidente dispõe o parecer da comissão especial para 

votação, o mesmo é aprovado por todos os vereadores 

presentes. É lido outro parecer da emenda modificativa ao 

projeto de lei três de dois mil e dezenove, fica alterado o 

projeto de lei sete de março de dois mil e dezenove em seu 

artigo primeiro o qual passa a ter seguinte redação: Fica 

alterado os artigos um meia sete (167), o ato da constituição 

federal mediante autorização do poder legislativo, quem 

votar na emenda modificativa permaneça como está, 

emenda modificativa aprovada por todos os vereadores. O 

presidente dispõe o projeto de lei de número três de sete de 

março de dois mil e dezenove junto com a emenda 

motificativa para votação, a mesma é aprovada por todos os 

vereadores presentes em sua forma original. A palavra é 

facultada ao vereador Anishtyn que justifica seu voto pela 

tabela que aqui se encontra sobre o remanejamento dentro 

do próprio orçamento. O remanejamento destina oitenta mil 

para o gabinete do prefeito, para a secretaria municipal de 

finanças, para a saúde para que não falte médicos, 

medicamentos e combustível para as âmbulâncias, para a 

secretaria de assitência social e a secretária esteve na 



câmara para dar sua explanação, para o fundo de 

assistência social como cursos e ajuda para pessoas 

carentes, destina se também para a educação como compra 

de pneus para automóveis e pagamento dos funcionários da 

educação, para e secretária de obras, secretária de 

agricultura, instituto de previdência IAPAJ para que os 

aposentados recebam o que é de direito todos os meses, 

não está fazendo nada de errado e respeita a opnião de 

todos inclusive dos que não estão presentes. Com a palavra 

o presidente da casa aborda que o projeto foi votado e o 

que tem a dizer nessa sessão extraordinária é que todos os 

vereadores foram convocados, e diz para a população de 

Paulo Jacinto que todos os vereadores querem o bem de 

Paulo Jacinto, tinham feito um acordo para que esta sessão 

fosse feito na próxima segunda feira, mas teve que ser feita 

hoje para que o povo de Paulo Jacinto não fosse 

prejudicado, agradece aos vereadores que compareceram e 

votaram e boa sorte ao prefeito. Finalmente 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 atas lavrei e vai por mim assinada e pelos 

vereadpres que aprovarem.  

 

 

 

 

 


