
   

 

                                     ATA DA SEXAGÉSIMA 

SEPTUAGÉSIMA ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA 

LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 17 DE DEZEMBRO 

DE 2018, ÀS 9: 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL 

AFONSO DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE PAULO 

JACINTO - ALAGOAS.  

 Aos dezessete dias do mês de dezembro de dois mil e dezoito 

ocorreu a septuagésima sessão ordinária da décima sexta 

legislatura. Estiveram presentes os vereadores: Maciel 

Barbosa de Lima - presidente, José Salú da Silva - 

Vice-presidente, Arconço Pereira dos Santos - Primeiro 

Secretário, Davi de Aquino Silva - Segundo Secretário, José 

Ribeiro Barbosa Neto, Francisco Manoel Ferreira Fontan, 

Laryssa Rodrigues de Almeida e Sheila Magna de Assunção 

Silva.  Havendo número legal para o quórum o presidente 

abre a sessão e pede ao primeiro secretário para que faça a 

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

os vereadores. Em seguida o primeiro secretário faz a leitura 

do convite da secretaria de saúde para a caminhada do 

combate ao mosquito transmissor da dengue no dia dezoito 

de dezembro de dois mil e dezoito com saída prevista para as 

oito e trinta da secretária de saúde e irá percorrer a cidade 

levando orientação as pessoas sobre a zica, dengue e febre 

Chikungunya.  O presidente ler a mensagem zero nove de 

vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito e pede ao 

vereador Arconço para fazer a leitura dos pareceres. O 

parecer de comissão de fazenda trata da fixação do 

orçamento para o o exercicio de dois mil e dezenove e outras 



providências vota por sua aprovação em sua forma original, 

presidente da comissão José Ribeiro Barbosa Neto Parecer da 

comissão de constituição e justiça e redação final 

acompanham sua aprovação em sua forma original. Com a 

palavra o presidente dispõe as comissões de Fazenda, 

constituição e justiça e redação final representadas pelos 

vereadores José Ribeiro Barbosa Neto, Arconço Pereira dos 

Santos e José Salú da Silva para votação, os mesmos são 

negados por cinco votos em sua forma original. O primeiro 

secretário retoma a palavra abordando sobre a emenda 

modificaiva de vinte e sete de setembro de dois mil e dezoito 

que estima a receita para o exércicio de dois mil e dezenove e 

dá outras providências. Artigo primeiro, fica auterado o 

projeto de lei de vinte e sete de setembro de dois mil e 

dezoito em seus incisos quatro e cinco que passam a ter a 

seguinte redação: Artigo quarto, fica autorizado mediante 

autorização do poder legislativo municipal fica o poder 

executivo autorizado a abrir crédito adicional e suplementar. 

Artigo quinto, fica o chefe do poder executivo municipal 

mediante autorização do poder legislativo municipal 

autorizado a realizar operação de crédito com antecipação de 

receita orçamentária de despesa. A comissão de constituição 

e justiça representada por José Anisthyn Carvalho da Silva 

presidente e relator Davi de Aquino Silva. A emenda adtiva 

ao projeto de lei de vinte e sete de setembro de dois mil e 

dezoito estima a despeza do município de Paulo Jacinto para 

o exércicio financeiro de dois mil e dezenove e dá outras 

providências. Artigo primeiro, adiciona se ao supra citado o 

projeto de lei dos artigos sexto e sétimo auterando a 

numeração dos artigos sub sequente. Artigo sexto, fica o 

poder executivo municipal mediante autorização do poder 



legislativo municipal a evetuar transposição de 

remanejamento de transfêrencia orçamentária do exércicio de 

dois mil e dezenove. Artigo sétimo, referente a previsão de 

receitas e fixação de despezas ao recebimento dos  

empregatórios na ordem de oito milhões quinhentos e sete 

mil que se destine sessenta por cento para o rateio dos 

professores e quarenta distribuído para serviçais, 

merendeiras, motoristas e agentes administrativos, Comissão 

de constituição e justiça. As demais comissões comissão de 

fazenda assinada pelo mebro José Anisthyn Carvalho da 

Silva e relator Francisco Manoel Ferreira Fontan segue a 

emenda modificativa e aditiva. Comissão de Constituição e 

Justiça assinada pelo presidente José Anisthyn Carvalho, 

relator Davi de Aquino seguem a emenda aditiva e 

modificativa. Comissão de Saúde e Educação assinada pela 

presidente Shaila Magna e relator Francisco Fontan e 

membro Laryssa Almeida votam por sua aprovação com as 

alterações contidas na emenda modificativa e aditiva de um 

de dois mil e dezoito do referido projeto de lei. Com a 

palavra o presidente da casa dispõe emenda aditiva de autoria 

dos vereadores José Anishtyn e Davi de Aquino para 

votação, a mesma é aprovada por cinco votos a favor e três 

contra. Em seguida dispõe o projeto de número zero nove, a 

emenda modificativa para votação e a mesma é também 

aprovada por cinco votos a favor e três contra. A palavra é 

facultada ao vereador Arconço para as considerações finais, 

este cumprimenta a todos e deseja a todos paulojacintenses 

um feliz natal e que dois mil e desenove venha repleto de paz 

para o município e todos e que foi um prazer fazer parte da 

mesa nesses dois anos de mandato e estão todos de parabéns 

pela maturidade que alcançaram. A palavra é outorgada ao 



vereador Anisthyn que cumprimenta a todos aborda que foi 

aprovado hoje o orçamento com as emendas modificativas e 

aditiva para o ano de dois mil e desenove, aproveita para 

desejar feliz natal a sua família, amigos, eleitores e demais. 

Que seja um natal de paz e sucesso e dois mil e desenove 

para toda paulojacintense. Foi feita uma modificação no 

rateio dos oito milhões diretamente para a educação, 

destinando sessenta por cento para professores e os quarenta 

por cento para as outras categorias da educação. Visamos 

dias melhores  para o município e a casa nunca irá se negar a 

votar pelo bem da cidade. Com a palavra o presidente da casa 

aborda que hoje está entrando em recesso e desta forma 

encerrando seu biênio a frente da mesa do poder legislativo 

fazendo parte o vice Salú, primeiro secretário Arconço e 

segundo secretário Davi, deseja boa sorte a futura gestão e 

que Nossa Senhora das graças derrame sempre nessa casa a 

harmonia e a união porque sem a união não estariamos feito 

mais uma mesa. Agradece a todos os vereadores de situação 

e oposição e que foi um prazer ficar a frente desta mesa, 

deseja ao povo de Paulo Jacinto um feliz natal e próspero ano 

novo. Não havendo mais oradores e nada a ser tratado o 

presidente da casa encerra a presente sessão que eu Duanny 

Mikaella na qualidade de redatora de atas lavrei e vai por 

mim assinada bem como pelos vereadores que aprovarem. 


