
 

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 

DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA 

NO DIA SETE DE JANEIRO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE ÀS NOVE HORAS E TRINTA MINUTOS 

NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA - 

PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO 

ALAGOAS. 

Aos sete dias do mês de janeiro de dois mil e dezenove 

realizou se no Plenário Manoel Afonso de Souza às nove 

horas e trinta minutos a primeira sessão extraordinária. 

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, José Ribeiro Barbosa Neto,, 

Davi de Aquino Silva, Laryssa Rodrigues de Almeida e 

Sheila Magna de Assunção Silva. Havendo número legal 

para o quórum o presidente abre a sessão e pede para que o 

primeiro secretário faça a leitura da ata da sessão anterior a 

qual é aprovada por todos os vereadores.  O primeiro 

secretário ainda com a palavra profere a mensagem 

relacionada ao PLANO PLURIANUAL DE DIRETRIZES 

ORÇAMENTÁRIAS. O presidente faculta a palavra ao 



vereador Anisthyn para explanar sobre o projeto da pauta, 

este cumprimenta a todos e fala que o poder executivo só 

pode remanejar, transferir transações orçamentárias com a 

autorização do poder legislativo, mas aqui quererm ser 

diferente, o poder executivo quer por decreto fazer sem 

autorização da câmara. É aqui que sãoa provadas as 

benfeitorias ao município e funcionários. No mês de 

dezembro chegou uma suplementação onde só pagaria os 

funcionários se a mesma fosse aprovada, e foi aprovada. 

Quem elegeu esta casa foi o povo e eles colocam e tiram. 

Representa a todos que votaram e não votaram, e pede a 

casa que derrube o veto para que esta casa tenha plenos 

poderes de exercer sua função. A palavra é facultada ao 

vereador Francisco Fontan que cumprimenta a todos e 

parabeniza o presidente no pleito e deseja boa sorte nesse 

novo biêncio, parabeniza também ao presidente anterior 

que conduziu a casa de maneira democrática. Esta 

convocação extraordinária foi em razão do senhor prefeito 

ter feito alguns artigos do orçamento de dois mil e 

dezenove, artigos estes anti-democráticos, o poder dessa 

casa é fiscalizador do dinheiro público que precisa de 

satisfação, pois quando uma pessoa compra um alimento 

ou obejto vem incluído os impostos e esse dinheiro deve 

ser prestado conta a toda a população e o prefeito 

infelizmente quer que essa casa não fiscalize. É lamentável 

que ele tenha essa atitude, quando se falou no dinheiro dos 

professores relacionado aos precatórios do fundeb pediu se 



que o dinheiro fosse distribuido 60 por cento para os 

professores e quarenta por cento para a equipe de apoio da 

educação. Colocamos essa sugestão, mas não pedimos que 

o prefeito desrespeitasse a lei. Não admite que seja dito 

que a administração vai parar porque o orçamento não foi 

aprovado da forma que ele quer, está aqui pra votar para o 

bem do povo, e se for necessário uma futura 

suplementação pode pedir a esta casa que já demonstrou 

que está com o povo e o prefeito tem que parar de colocar 

o povo contra os vereadores porque foram eleitos para 

fazer o bem para os paulojacintenses, não acredita que 

cinquenta milhões de reais não dê para pagar o povo de 

Paulo Jacinto. Desta vez a palavra é facultada ao vereador 

Maciel Lima, este cumprimenta a todos e sauda o 

presidente Arconço o qual deseja boa sorte, foi chamado 

pelo mesmo para apreciar o veto no dia de hoje, estão de 

recesso e mesmo assim não foi colocado nenhum obstáculo 

para comparecer a presente sessão e declara que seu voto 

será para manter o veto. De volta com a palavra o 

presidente da casa faz a lista de chamada da votação 

fechada por meio de cédula para manter ou não o VETO, 

onde estavam presentes os nove vereadores chamados por 

sua vez para depositar seus votos. O presidente convida as 

vereadoras Laryssa e Sheila para a contagem de votos, 

foram contados quatro votos para permanecer o veto e 

cinco para derrubar o veto, desta forma o veto foi 

derrubado. A palavra é facultada ao vereador Anisthyn 



para as considerações finais, o mesmo agradece aos 

senhores vereadores porque esta casa precisa ser respeitada 

e o prefeito mandando alguma suplementação a mesma 

será analisada e votada para o melhor para a população. O 

presidente faculta a palavra ao vereador Maciel que relata a 

prestação de contas do que foi comprado para esta casa 

junto com a mesa, um computador, impressora, notbook, 

gravador, concerto da televisão, dois ventiladores, 

cafeteira, geladeira, reforma de pintura do prédio, sofá e 

gelágua. Não havendo mais oradores e nada a ser tratado o 

presidente da casa agradece a presença de todos e encerra a 

presente sessão que eu Duanny Mikaella na qualidade de 

redatora de atas lavrei e vai por mim assinada, bem como 

por todos os vereadores que aprovarem. 

 


