
 ATA DA (76°) SEPTUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA PRIMEIRO DE ABRIL DE 2019, 

ÀS 9 HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL 

AFONSO DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE 

PAULO JACINTO - ALAGOAS. 

Ao primeiro dia do mês de abril de dois mil e dezenove 

ocorreu a septuagésima sexta sessão ordinária da 

décima sexta legislatura realizada no dia primeiro de 

abril de dois mil e dezenove as nove horas e trinta 

minutos 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 Laryssa 

Rodrigues de Almeida. Ausentou se a vereadora Sheila 

Magna de Assunção Silva a qual teve sua falta 

justificada. Havendo número legal para o quórum o 

presidente abre a sessão. Em seguida o presidente 

pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da 

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

vereadores. Posteriormente o primeiro faz a leitura do 

requerimento número quatro de dois mil e dezenove o 

qual requer do prefeito Marcos Antônio de Almeida a 

solicitação de todas as dotações orçamentárias 

detalhadas que assim como as informações de 

transferências e rúbricas para que esta casa possa 

aprovar o projeto de lei número sete de março de dois 

mil e dezenove com mais informação e transparência, o 



documento vai assinado por Laryssa Rodrigues de 

Almeida, Francisco Manoel Ferreira Fontan, Davi de 

Aquino Silva, José Anishtyn Carvalho da Silva e Maciel 

Barbosa de Lima. O presidente dispõe o projeto para 

discussão em plenário e faculta a palavra ao vereador 

Maciel Lima que cumprimenta a todos e diz que sexta 

feira teve o desprazer de escutar que o prefeito andou 

discursando na inauguração da Rua Braulio Cavalcante 

que os vereadores da opsição são irresposáveis 

porque não aprovaram   o projeto está em sua 

comissão, assinou com alguns vereadores um 

requerimento que será votado em poucos instantes 

pedindo as rubricas que estão estouradas ou que estão 

perto de estourar quando esse requerimento chegar 

nas mãos do prefeito e o mesmo solicitar do seu 

contador o gráfico em resposta a esse requerimento o 

projeto poderá ser aprovado qualquer dia ou qualquer 

hora porque nesta casa não tem irresponsável, mas 

fiscalizadores do dinheiro público e comprometidos 

com o povo, não se pode assinar um cheque em 

branco e dar para o senhor prefeito para ele gastar 

como quiser, ele pode fazer isso com o dinheiro dele, 

mas o dinLaryssa Rodrigues de Almeida público ele 

deve dar satisfação. A palavra é facultada ao vereador 

Francisco Fontan que cumprimenta a todos e salienta o 

que fora falado pelo vereador Maciel Lima abordando 

que a casa tem responsabilidade com o dinheiro 

público e os recursos que chegam nos dias dez, vinte, 

trinta e todas as quartas feira ele deve prestar 

satisfação ao povo e fazer políticas públicas de 

qualidade com saúde e educação e mais uma vez o 



prefeito afronta os vereadores. Mais uma vez falta 

medicamentos na secretaria de saúde e a culpa não é 

dos vereadores, os postes sem lâmpadas e as ruas 

tomadas por mato. Quem viu o campo de futbol antes e 

quem ver hoje percebe o quanto ele está acabado, será 

que é culpa da oposição? É muito fácil pegar o 

microfone e transferir a responsabilidade que é do 

prefeito e faltar com respeito ao dinheiro público, 

nenhum vereador tem nada contra a pessoa do 

prefeito, no final do ano passado o executivo precisou 

de uma suplementação de dez por cento e a casa 

aprovou em reunião extraordinária, está casa está 

pronta para aprovar o que for bom para Paulo Jacinto 

mas os vereadores não irão perder o poder de 

fiscalizar. Com a palavra o presidente aborda que mais 

uma vez a suplementação não foi aprovada, e isso lhe 

entristece, não por ser da bancada, mas com relação a 

rública era pra ter pedido desde o início e estão 

ganhando tempo com isso. Não é desta forma que faz 

oposição porque quando quer votar ou pedir pede  na 

primeira semana e não está entendendo o que política 

em Paulo Jacinto. Acha difícil as rúbricas chegarem a 

essa casa porque o contador falou que seria mais de 

meses para fazer essas rúbricas, pede que não 

aprovem esse requerimento, mas que sentassem e 

tentasse aprovar o minímo dessa tabela. Com a 

apalavra o vereador Maciel Lima aborda que os 

vereadores de oposição estão fazendo seu papel, se o 

prefeito pede um remanejamento não ver problema 

algum em explicar pra que o remanejamento, o 

contador esteve aqui e quando foi abordado sobre 



pedir esse gráfico ele não gostou, todavia é muito bem 

pago pra isso e não é desculpa falar que isso leva três 

meses pra fazer, leva menos de uma hora pra fazer, 

aqui não tem nenhum leigo. De volta com a palavra o 

presidente da casa dispõe o requerimento número 

quatro de dois mil e dezenove, o mesmo é aprovado 

por cinco vereadores o qual vão assinado pelos 

vereadores Francisco Fontan, Maciel Lima, Davi 

Aquino, Laryssa Almeida e Davi de Aquino. A palavra é 

facultada para as considerações finais ao vereador 

José Anithyn, que lembra que esse requerimento está 

sendo feito pela segunda vez, só que desta vez com a 

assinatura de mais vereadores solicitando do executivo 

essas informações para que se chegue a um consenso 

e aprove essa suplementação, só não se pode 

discursar em inaugurações chamando a oposição de 

irresponsável, essa casa não mede esforços para 

aprovar e mesmo em recesso voltaram três vezes, para 

aprovar os dez por cento para pagar o décimo terceiro 

dos funcionários, para aprovar orçamento para a 

assistência social e uma suplementação de cem mil 

reais, e todos votaram, são irresponsáveis porque as 

obras não começaram? O que está sendo pedido aqui 

não é coisa de outro mundo nem é impossível é só 

querer, se quer resolver manda as informações que 

estão sendo pedidas porque foi pra isso que foram 

eleitos, aqui ninguém vai votar contra o povo, o 

requerimento foi aprovado e está sendo encaminhado 

para o cabinete do prefeito, a hora que ele mandar as 

informações a casa irá se reunir para votar. A palavra é 

facultada ao vereador Salú que parabeniza o prefeito e 



aos moradores da rua da Palha que estão de 

calçamento novo e vinrá muito mais porque o caminho 

é esse. A palavra é facultada ao vereador Maciel Lima 

que aborda que esteve semana passada no conjunto 

Santa Inês e numa casa a qual o morador pediu para 

que fosse falado na câmara que tem lâmapadas que 

estão com quatro meses que está queimada, será que 

a oposição também é culpada por essas lâmadas 

estarem queimadas? O senhor prefeito é que tem que 

reparar o que a cidade está precisando, tem uma outra 

lâmpada próximo ao comércio que também está 

queimada e já falou com o secretário mas não tem 

lâmpada na secretária de obras, os secretários querem 

trabalhar mas desse jeito fica sem condições. Fez uma 

visita na secretaria de educação e a secretária falou 

que os problemas da educação estavam sendo 

resolvidos e até o final do mês estaria colocando os 

ventiladores e ar condicionados nas escolas que estão 

faltando, e até hoje não foi colocado, mas não culpa a 

secretária, a culpa é do prefeito que está usando o 

dinheiro público pra fazer cabine de emprego em Paulo 

Jacinto, a preocupação dele é ofecer emprego para 

qmanhã ou depois cobrar o voto dessas pessoas e vem 

dizer que os vereadores estão sendo irresponsáveis 

porque não aprovaram o projeto, manda o gráfico para 

esta acasa que os vereadores aprovam a hora que vier, 

porque os vereadores estão comprometidos para 

trabalhar. A palavra é facultada ao vereador José 

Ribeiro que parabeniza ao senhor prefeito e moradores 

da rua Braulio Cavalcante pela inauguração da do 

calçamento da mesma, onde não pode estar presente 



porque estava na assembléia participando de uma 

audiência pública sobre a água de todos estado e foi 

falado pelo presidente da casal que em abril será 

destinado em torno de um milhão de reais para a 

estação de tratamento de Paulo Jacinto. A palavra é 

outorgada ao vereador Anisthyn que acompanhou o 

discurso do presidente da casa e quando se trata do 

funcionário que pediu ao vereador pra que falasse 

sobre a lâmpada, sabemos que é complicado revlar o 

nome de quem pediu para falar sobre a lâmpada, fez 

dus indicações para a rua da Palha, essa casa também 

merece ser elogiada porque quem aprovou o 

orçamento para que o calçamento fosse constrído 

foram os vereadores, assim como todas as demais 

obras, quando for pra criticar vão haver críticas, mas 

quando tiver elogios serão elogiados. Com a apalavra o 

presidente diz que tudo que é feito no município os 

nove vereadores participam porque sem orçamento 

não acontece nada e já fora falado pelo prefeito que a 

câmara tem participação em todos os projetos seja 

situação ou oposição. Com relação a citar o nome do 

diretor de cargo comisionado, acha que deveria pedir e 

dar quinze dias antes do mesmo ser citado na tribuna 

porque existem várias coisas pra se fazer no município 

e todos os dias ver as pessoas na secretaria de obras 

trabalhando. Com a palavra o vereador Maciel Lima 

registra a presença no plenário do ex vereador José 

Ferreira, e discorda das palavras do presidente quando 

o mesmo fala que não precisa citar o nome do 

secretário e diretor até porque quando falou foi se 

referindo à secretaria de obras e não está atacando 



secretários porque sabe que existe a boa vontade até 

porque já presenciou o secretário trocando lâmpada na 

cidade a noite, ninguém trabalha sem ter condições. 

Com a parte o vereador Francisco Fontan aborda que 

ninguém tem nada contra secretários e diretores 

porque sabemos da dedicação com a qual trabalham 

pelo município e que só trabalham se o prefeito der 

condições para realizar o trabalho, não existe críticas 

pessoais para ninguém, e o prefeito pode ficar a 

vontade e chamar os vereadores de irresponsáveis até 

porque quem coloca os vereadores nesta casa é 

primeiramente Deus e em segundo o povo de Paulo 

Jacinto. 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


