
ATA DA (71°) SEPTUAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA DÉCIMA 

SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 18 DE FEVEREIRO DE 2019, ÀS 9 

HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA. PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS.  

Aos (18) dezoito dias do mês de fevereiro de (2019) dois mil e dezenove ocorreu a 

(71°) septuagésima primeira sessão ordinária da (16°) 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, Davi de Aquino Silva, José 

Ribeiro Barbosa Neto e José Anisthyn Carvalho da Silva. Ausentaram se as 

vereadoras: Laryssa Rodrigues de Almeida e Sheila Magna de Assunção Silva as 

quais tiveram sua falta justificada, havendo número legal para o quórum o presidente 

abre a sessão e pede ao primeiro secretário para que faça a leitura da ata da sessão 

anterior, a qual é aprovada por todos os vereadores. Em seguida o mesmo faz a 

leitura do Plano de Ação de autoria do poder executivo municipal com relação ao 

repasse do recurso do FUNDEB. O presidente aprova a formação das comissões para 

o biênio de (2019) dois mil e dezenove à (2020) dois mil e vinte. Em seguida foi 

anexado uma emenda no projeto de lei que regulariza a verba indenizatória dos 

vereadores, as comissões de Fazenda, Constituição e Justiça, Saúde e Educação e 

Redação Final votam pela aprovação em sua forma original.  Em seguida o presidente 

dispõe o projeto zero um de dois mil e dezenove que trata da verba indenizatória do 

exercício parlamentar junto com os pareceres das comissões da forma original este 

é aprovado por todos os vereadores. Em seguida foi apresentado um requerimento 

solicitando ao presidente que seja criado uma comissão para fiscalizar a aplicação 

dos precatórios do FUNDEB, solicitada pelos vereadores Francisco Fontan, Maciel 

Lima e Anisthyn Carvalho, sendo a mesma aprovada por seis vereadores. Em seguida 

é solicitado um requerimento solicitando ao controlador interno da prefeitura um 

relatório com o balanço geral da receita líquida do município referente ao ano de 

(2018) dois mil e dezoito, o mesmo foi aprovado e assinado por todos os vereadores 

presentes. Ainda foi apresentado um projeto de lei onde torna obrigatório que o gestor 

do executivo envie extrato mensal da conta, licitações, notas fiscais dos investimentos 

feitos com o recurso do FUNDEB para o Ministério Público Federal, Ministério Público 

Estadual, Tribunal de Contas do Estado e Câmara Municipal, o presidente então 



dispõe o mesmo para votação e é aprovado por seis vereadores presentes. Ainda 

com a palavra o vereador Francisco Fontan explana a Ordem do Dia que trata do 

pedido de suplementação de (15%) quinze por cento à casa do poder legislativo, onde 

o vereador José Anisthyn da Comissão de Constituição e Justiça pede Visto do 

mesmo.  Posteriormente o presidente faculta a palavra ao vereador José Anisthyn 

para as considerações finais este cumprimenta a todos e inicia seu discurso abordado 

sobre que o prefeito usou mais uma vez a rádio para colocar a população contra os 

vereadores que vem aprovando os projetos para o bem do município. Pergunta o 

porquê de não pagar os sessenta por cento que são de direito dos professores, o 

parecer do tribunal de contas não é suficiente pois o que vale é a lei maior e deve se 

esperar a decisão do supremo tribunal federal porque parecer qualquer instituição dá. 

Se não fosse professor não existiriam as demais profissões, existem professores 

aposentados que aguardam esse dinheiro seja uma quantia grande ou pequena a 

mesma é de grande importância pelo que fizeram por Paulo Jacinto. O prefeito 

mandou uma suplementação de quinze por cento após quarenta e oito dias de início 

do ano, isso é uma piada pedir uma suplementação no início do ano de sete milhões 

e meio. A casa não se reúne apenas as segundas, mas a qualquer hora se for pra se 

tratar do bem da população e correto pois jamais foi negado, mas nesse caso esse 

pedido se torna uma piada. O povo precisa saber o que se vota aqui e não votamos 

no escuro, a casa está a disposição no que for de interesse do povo, e a luta dos 

professores é nossa e aos professores se manifestem usando o poder que tem e 

procurem a casa sempre que precisarem. A palavra é facultada ao vereador Francisco 

Fontan que cumprimenta a tosos e discursa sobre a atitude do prefeito com relação 

ao dinheiro dos professores, porque essa justificativa que ele deu cai por terra, existe 

uma emenda do deputado JHC para que se pague o dinheiro dos professores e 

lamentavelmente o prefeito já se antecipou e mandou para esta casa um plano de 

metas para com o dinheiro dos professore. Diz que não tem nada contra o plano de 

metas mas o dinheiro deve ser pago aos professores uma vez que se trata de uma 

luta digna pois os demais municípios pagaram aos professores, tem município que os 

professores formaram uma comissão e o prefeito colocou numa conta para que seja 

usado após a decisão do STF que é o correto. Professores e associação, apelem 

para o prefeito que coloque esse dinheiro numa conta porque o dinheiro é de vocês, 

vão à luta, tentem falar com o prefeito e se não houver acordo vão à justiça. Com 

relação a suplementação de quinze por cento, o orçamento de dois mil e dezenove 



foi aprovado em cinquenta milhões de reais, mas parece que esse escritório de 

contabilidade não tem planejamento. Essa casa está pronta para fazer o que for 

correto, a comissão de constituição e justiça pediu visto e irá pedir o que for 

necessário para esclarecer e poder votar, e estaremos prontos para votar, e não 

adianta ir para os meios de comunicações colocar a população contra os vereadores 

porque esta casa quer o bem de Paulo Jacinto e vota consciente e o povo de Paulo 

Jacinto conhece cada vereador e o comportamento de cada um portanto não tente 

colocar a população contra os vereadores. A palavra é facultada ao vereador Maciel, 

que cumprimenta a todos e se entristece por saber que mais uma vez o prefeito utiliza 

a rádio para tentar colocar o povo contra os vereadores e denigrir a imagem dos 

mesmos, mas este plenário foi eleito pelo povo assim como sua excelência, essa casa 

em grande maioria lhe deu poio obtendo assim uma votação massacrante. Abordou 

em sessão anterior comentou sobre as casas do Santa Inês e o mesmo falou na rádio 

que o vereador que falou isso estava mentindo, mas como estaria se ouviu isso da 

boca dele em uma reunião onde se faziam presentes secretários, diretores e não irá 

citar nomes para não comprometer pessoas de bem e não pediu segredo, quer que 

as pessoas fiquem na pior para que depois venha a iludir as mesmas com migalhas. 

Toda vez que sua excelência for à rádio e citar o nome dos vereadores ou da câmara 

esta casa irá pedir o direito de voz para explicar a população o que o senhor anda 

falando. Esta semana flagrou um micro-ônibus na escola Deputado José Correia 

Fontan pegando alunos desemplacado visto que o mesmo chegou em novembro de 

dois mil e dezoito, será que com tanto dinheiro que chega à prefeitura não deu para 

emplacas o micro-ônibus? Com a palavra o presidente da casa lamenta não ter 

aprovado a suplementação e espera que o prefeito vai mandar um relatório contábil 

e não queria que fosse esse o clima que fosse chegado a sessão. 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.      


