
ATA DA (79°) SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA VINTE E DOIS DE ABRIL DE 2019, 

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL 

AFONSO DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE PAULO 

JACINTO - ALAGOAS. 

Aos vinte e dois dias do mês de abril ocorreu a 

septuagésima nona sessão ordinária da décima sexta 

legislatura 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 e Sheila Magna de Assunção Silva. Ausentou 

se a veereadora Laryssa Rodrigues de Almeida a qual teve 

sua falta justificada. 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 projeto 

de lei de vinte e oito de março de dois mil e dezenove onde 

altera alguns artigos do projeto de lei referente ao Conselho 

Tutelar da Criança e do Adolescente. Em seguinda profere a 

leitura do convite para a caminhada unidos pela fé que sairá 

da praça Multi Eventos em Paulo Jacinto até a Vila São 

Francisco no dia primeiro de maio às cinco horas da manhã. 

Com  a palavra o presidente da casa profere que o projeto 

de lei quatro de vinte e oito de março de dois mil e dezenove 

que altera os dispositivos da lei municipal 587 de junho de 

dois mil e dezessete está indo para a sala das comissões. A 

palavra é facultada ao vereador Maciel Lima para as 



considerações finais, o mesmo cumprimenta a todos, chega 

nesta casa hoje que altera a lei 587 e dá outras providências 

essa lei fala da regularizaçao do fundo municipal do 

conselho tutetelar, o projeto foi encaminhado para sua 

comissão não para atrasar mas para dar uma analisada e 

pede uma cópia do projeto e talvés na proxima semana já 

coloque o projeto para votação. Não havendo mais oradores 

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 vereadores que aprovarem. 

 


