
 ATA DA (73°) SEPTUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA E 

AUDIÊNCIA PÚBLICA COM A CASAL (COMPANHIA 

DE ABASTECIMENTO E SANEAMENTO DE 

ALAGOAS) REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 

2019, ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO 

MANOEL AFONSO DE SOUZA. PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS. 

Aos onze dias do mês de março de dois mil e desenove 

ocorreu a septuagésima terceira sessão ordinária da 

décima sexta legislatura e audiência pública com a 

CASAL (Companhia de Abastecimento e Saneamento 

de Alagoas)  realizada no Plenário Manoel afonso de 

Souza poder legislativo de Paulo Jacinto Alagoas. 

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, Davi de Aquino Silva, José Ribeiro Barbosa 

Neto, José Anisthyn Carvalho da Silva e Sheila Magna 

de Assunção Silva. Ausentou se a vereadora Laryssa 

Rodrigues de Almeida a qual teve sua falta justificada. 

Inicialmente o presidente da casa pede ao primeiro 

secretário para que faça a leitura da ata da sessão 

anterior a qual é aprovada por todos os vereadores 

presentes. Em seguida convida para fazer parte da 

mesa o cordenador operacional, o Engenheiro Walter 

Dantas e o técnico disponível no município Ênio. E 

faculta a palavra aos mesmos que cumprimentam a 

todos e aborda que mediante ao convite estão 

disopstos a esclarecer alguns fatos como problemas de 



falta de água e da qualidade da água e salienta que a 

CASAL está buscando investimentos para Paulo 

Jacinto. Com a palavra o vereador Maciel Lima inicia 

seu discurso abordando que teve a iniciativa de pedir 

uma audiência pública com a CASAL em viturde da 

reclamação de toda população porque está faltando 

muita água tendo localidade que chega a passar oito 

dias sem água e quando chega está com uma éssima 

qualidade. O coordenador da CASAL explica que Paulo 

Jacinto tem uma instalação do final dos anos setenta e 

a cidade aumentou, desta forma a estação de 

tratamento não suporta mais a demanda. Ele explica 

que após o rompimento do abastecimento da água 

cria-se uma crostra junto ao ferro do cano que quando 

a água volta a passar por essa rede leva toda essa 

crostra. A barragem de Paulo Jacinto nos periodos de 

estiagem baixa o volume então é necessário o rodizio 

de água, a maioria das cidades já estão mais 

acostumadas. Os vereadores discutiram melhorias para 

melhorar o abastecimento da água, sobre as qualidade 

levando a plenário dúvidas constantes da população. 

Em seguida o primeiro secretário faz a leitura do 

projeto de autoria do vereador José Anisthyn 

constituída também pelos vereadores, Maciel Lima e 

Francisco Fontan para fiscalizar a aplicação dos 

recursos do FUNDEB, esta fora aprovada pelo plenário 

e vetada pelo gestor do poder executivo. 

Posteriormente o mesmo faz a leitura do projeto de lei 

número zero três de dois mil e dezenove para 

transferência e dotação orçamentária para despesa 

pública em caráter de urgência. Em seguida o 



presidente da casa salienta que quem votar para 

permanecer o veto estará concordando com o projeto 

da maneira que veio do poder executivo, e quem votar 

para derrumar o veto estará votando para permanecer 

da maneira que o legislativo aprovou, o presidente faz 

a chamada e entrega as cédulas de votação  para 

manter ou derrumar o VETO, em seguida convida os 

vereadores Maciel e Ribeiro para conferirem as cédulas 

e distribui aos senhores vereadores. CINCO votos 

derrumam o VETO e TRÊS votos para permanecer o 

veto, desta forma o veto é derrumado. A palavra é 

facultada ao vereador Francisco Fontan que 

cumprimenta a todos e aborda sobre os alunos e 

professores que sofrem com o calor nas salas de aula 

por falta de ventiladores tendo ar condicionados 

empilhados e pede aos demais que se interessarem a 

acompanha-lo para fazer uma visita a secretaria de 

educação para saber o que a mesma tem a dizer pois o 

papel desta casa é fiscalizar. Parabeniza ao prefeito 

Nerinho pela festa bonita que aconteceu nesta cidade 

com quase três mil  pessoas. A palavra é facultada ao 

vereador Maciel Lima que cumprimenta a todos a 

aborda que tamém irá fazer essa visita a secretaria de 

educação já prevendo a resposta porque fazem o que o 

prefeito quer, mas o primeiro passo precisa ser dado. É 

uma vergonha saber que na Escola Dois de Dezembro 

tem uma sala completa com ar-condicionados há mais 

de três anos. Todos os dias escutamos o carro de som 

falando que estão trabalhando pra crescer todavia 

estão falhando na base que é a educação. Como irá 

crescer se o prefeito se nega em ratear o dinheiro do 



fundeb, se nega em instalar os ar-condicionados, aluga 

um prédio vizinho a prefeitura com aluguel de mais de 

mil reais para estar fechado por perseguição política da 

parte do senhor prefeito, e enquanto isso fechou a 

embarcadeira que pagava quinhentos reais também 

por perseguição política, acha ele que está 

prejudicando apenas alguns mas prejudica a população 

que precisa daquele embarcador para embarcar seus 

animais e não passar pelas ruas. Como a cidade vai 

crescer se na secretaria de agricultura onde se tirava 

GTA o senhor prefeito deixou fechar porque o Estado 

não fornece funcionário para tirar essas guias, 

enquanto que na mesma secretária existem vários 

funcionários sem fazer quase nada, deixou fechar o 

fórum que servia para toda população, vamoss 

trabalhar sem penssar em política, esta casa está em 

inteira disposição para ajudar porque a gente não quer 

o pior para a população, foi eleita para lutar pelo povo. 

A palavra é facultada ao vereador José Anisthyn que 

agradece aos amigos pela derrubada do veto que o 

executivo vetou porque ele não quer que esta casa 

fiscalize as desmandas, todavia manda pedir 

suplementação com quinze por cento em cima de um 

orçamento de cinquenta milhões, a casa pediu 

esplicações e não deram foi pedido para arquivar. 

Esses remanejamentos já foram feitos a menos de 

oitenta dias do início do ano. A casa não se omite em 

aprovar projetos mas da forma que está sendo 

conduzida não tem condições, está é uma casa de 

diálogo, e da mesma forma que o prefeito foi eleito pelo 

povo os vereadores também foram então venha a esta 



casa explicar esses projetos, procure sua acessoria de 

contabilidade porque da forma que estão colocando 

não vai conseguir. Sobre o lixo a rua Boa Vista e 

Pitombeira está cheia de mato além do esgoto 

correndo a céu aberto, falta atitude e ordem para que 

tudo isso seja resolvido. Na Escola Souza Barbosa 

também tem vários ar-condicionados todos guardados 

e na Escola Correia Fontan várias crianças sofrendo 

com o calor. Com relação a taxa do esgoto do 

residencial Santa Inês iremos procurar um meio para 

tentar baixar essa taxa. Parabéns ao ex prefeito 

Nerinho pela festa bonita que fez porque aqui só temos 

festa uma vez por ano e quando outras pessoas 

querem fazer para usar a praça de eventos tem que 

pagar. Com a palavra o presidente da casa parabeniza 

ao ex prefeito Nerinho pela ressaca de carnaval, 

parabeniza ao prefeito Marcos Lisboa por ter cedido o 

espaço no município pois entende que todos precisam 

de festa e entende que é melhor que se pague os 

funcionários que fazer festa. A suplementação de 

oitenta  diz que a oposição não está contra a 

populaçãomil pe apanas para o gabinete. Entende que 

a câmara quer a melhoria mas tem que entender e não 

fingir que não quer entender. Tem que ser oposição 

com responsabilidade e sinceridade e da mesma forma 

a situação. Se o gabinete está precisando de oitenta 

mil, vamos disponibilizar quarenta pra não parar o 

município, os vereadores querem justificativa mas a 

mesma se encontra a casa. Com a parte o vereador 

Francisco Fontan aborda que a oposição não é contra 

Paulo Jacinto porque todas as vezes que o executivo 



presisou e mostrou onde estava precisando a casa 

esteve a disposição para aprovar. Aprovaram no final 

do ano passado dez por cento da suplementação do 

orçamento. O que a oposição quer e está na comissão 

de constituição e justiça o prefeito diga onde já gastou 

esse dinheiro. Dia quatorze de fevereiro enviou um 

pedido de suplementação de quinze por cento em 

cinquenta milhoes de reais dá sete milhões e 

quinhentos e agora manda outro projeto dessa vez 

pedindo remanejamento mas não diz onde já gastou. E 

essa história de que vai parar o município e colocar a 

culpa na oposição, não concorda porque todas as 

vezes que o poder executivo precisou os vereadores 

aprovaram, e o dinheiro público quanto mais 

transparência tiver melhor porque esse dinheiro não é 

do prefeito, mas do povo que paga seus impostos. 

Cinquenta milhões de reais no orçamento com 

quarenta e cinco dias já pede suplementação de quinze 

por cento e depois já pede o arquivamento dela e 

depois já pede um remanejamento de nove milhões e 

trezentos.  


