
ATA DA (75°) SEPTUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA E 

REALIZADA NO DIA VINTE E CINCO DE MARÇO DE 

2019, ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO 

MANOEL AFONSO DE SOUZA. PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS. 

Aos vinte e cinco dias do mês de março ocorreu a 

septuagésima quinta sessão ordinária 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, Anisthyn Carvalho da Silva, Davi 

de Aquino Silva, José Ribeiro Barbosa Neto e Sheila 

Magna de Assunção Silva. Ausentou - se a vereadora 

Laryssa Rodrigues de Almeida a qual teve a sua falta 

justificada. Em seguida o presidente pede ao primeiro 

secretário para que faça a leitura da ata da sessão 

anterior, a qual foi aprovada por todos os vereadores. 

Posteriormente este faz a leitura do projeto que trata do 

seguro de obras públicas o qual é encaminhado para a 

comissão de constituição e justiça. O presidente faz a 

leitura do parecer da comissão de constituição e justiça 

representada pelos vereadores José Anisthyn e Davi 

de Aquino sobre  o projeto de número zero três de 

sete de março de dois mil e dezenove que trata sobre a 

transferência de crédito orçamentário do poder 

executivo e dar outras providências e consta que o 

projeto está em condição de aprovação pelo mérito, a 

comissão vota por sua aprovação juntamente com a 

emenda modificativa de número um de dois mil e 



dezenove. Fica alterado o projeto de lei número três de 

sete de março de dois mil e dezenove em seu artigo 

primeiro nas tabelas A e B que terão as seguintes 

redações: Da origem dos recursos e da destinação dos 

recursos, e a tabela foi totalmente alterada e está indo 

para a próxima comissão e na próxima sessão dar o 

parecer final. Não havendo mais oradores e nada a ser 

tratado o presidente da casa declara a sessão 

encerrada que eu Janaina Pereira Silva na qualidade 

de redatora de atas lavrei e vai por mim assinada bem 

como pelos vereadores que aprovarem.  

 


