
ATA DA (80°) OCTAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE 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 nove dias do mês de abril de dois mil e 

dezenove ocorreu a octagégima sessão ordinária da 

décima sexta legislatura. Estiveram presentes os 

vereadores: Arconço Pereira dos Santos - Presidente, 

José Salú da Silva - vice presidente, Maciel Barbosa de 

Lima - Segundo Secretário, José Anishtyn Carvalho da 

Silva, José Ribeiro Barbosa Neto,  Davi de Aquino Silva 

,e Sheila Magna de Assunção Silva. Ausentou se a 

veereadora Laryssa Rodrigues de Almeida e Francisco 

Manoel Ferreira Fontan os quais teveram sua falta 

justificada. Havendo número legal para o quórum o 

presidente abre a sessão e pede que o vereador José 

Anisthyn que faça a leitura da ata da sessão anterior, a 

qual é aprovada por todos os vereadores. 

Posteriormente o  vereador Anisthyn continua fazendo 

a leitura da indicação de autoria do vereador José Salú 

onde trata do pedido de perfuração de poços artesianos 

nos cojuntos Santa Quitéria um e dois, por conta da 

corriqueira falta de água trazendo transtornos áquela 

comunidade. O presidente dispõe a indicação de autoria 

do vereador José Salú sobre os poços artesianos para 

votação, esta é aprovada por todos os vereadores 

presente. O presidente suspende a sessão por cinco 

minutos. De volta com a palavra, desta vez o presidente 

da casa dispõe o projeto de lei número quatro de vinte e 



oito de março de dois mil e dezenove, sobre o conselho 

tutelar para votação, o mesmo é aprovado por todos os 

vereadores. A palavra é outorgada ao vereador Maciel 

Lima, que cumprimenta a todos e aborda que hoje foi 

aprovado uma lei que regulamenta a lei sobre o 

conselho tutelar, e este ano terá eleição para conselho 

tutelar e de antemão deseja sorte, e que o município 

faça seu papel para selecionar os melhores candidatos. 

A palavra é facultada ao vereador Salú que 

cumprimenta a todos e aborda que espera que o gestor 

do municipio leve em consideração sua indicação que 

trata da perfuração de poços artesianos porque a 

situação desses conjuntos é complicada e acredita que 

seria de grande importância. Parabeniza ao prefeito pelo 

início da construção do calçamento da Rua São João. A 

palavra é outorgada ao vereador Anithyn que aborda 

sobre a indicação do vereador Salú, e esta é de grande 

importância. A CASAL deve ser chamada de novo para 

se justificar porque a água não está chegando nesses 

locais e isso não foi debatido na audiência anterior, 

porque as contas chegam mas a água não. Ouviu 

relatos com relação ao campo e desleicho diretor de 

obras,desta forma pede que o mesmo tome alguma 

providência. De volta com a palavra o presidente fala 

que o presidente enviou um acordo após a reunião 

falando que ia iniciar nos próximos quinze dias e até 

hoje não iniciou, desta forma pode se marcar uma nova 

reunião com o pessoal da casal. Presta suas 

condolências para a família dos dois funcionários do 

município que vieram a falecer os senhores Cicero da 

Vila São Francisco e o Luiz Dantas, que atendia como 



dentista do posto de saúde. De volta com a palavra o 

vereador Maciel Lima, lembra que há dois meses atrás 

foi formada uma comissão com quatro vereadores e foi 

feita uma visita à secretaria de educação e a mesma 

disse que seriam resolvidos em menos de um mês que 

seriam instalados os ventiladores e ar condicionados 

nas escolas. Tem escutado relatos de crianças que 

passam mal devido ao calor nas salas de aulas, a 

secretária falou que pelo menos no Colégio Correia 

Fontan em quinze dias o problema estaria resolvido e já 

vão fazer três meses e nada foi resolvido em nenhuma 

escola, faz um apelo em nome desta casa e em nome 

dos alunos que estão sofrendo para que este problema 

seja resolvido o mais rápido possível. A palavra é 

facultada ao vereador Anisthyn que aborda que fez 

vários reuqerimentos para que fosse feito o calçamento 

da Rua São João e Conjunto Frei Damião e Rua Braulio 

Cavalcante. E com relação a visita que foi feita a 

secretária de educação, deve-se ir lá novamente e 

perguntar a mesma o que está havendo que o problema 

ainda não foi resolvido. 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 assinado bem 

como pelos vereadores que aprovarem.  


