
ATA DA (81°) OCTAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA 6 DE MAIO DE 2019, ÀS 9 

HORAS E 30 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL 

AFONSO DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE 

PAULO JACINTO - ALAGOAS. 

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e dezenove 

ocorreu a octagégima primeira sessão ordinária da 

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, José Anishtyn Carvalho da 

Silva, Laryssa Rodrigues de Almeida, José Ribeiro 

Barbosa Neto,  Davi de Aquino Silva ,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. Com a palavra o presidente da casa 

cumprimenta a todos os presentes e registra a presença 

de moradores da Vila São Fransico e faculta a palavra 

ao representante Senhora Geane da comunidade que 

cumprimenta a todos e relata a situação a qual passam 

na Vila São Francisco com relação a invasão das casas, 

alegam que precisam do apoio dos representantes do 

povo pois é complicado viver pagando aluguel e 

esperando essas casas que nunca foram doadas e não 

se tinha data pra isso. Abodam que a comunidade 

Franciscana é esquecida pela classe política e a 

prefeitura só pagou os quatro primeiros meses do 

aluguel solidário. A palavra é facultada ao vereador 



Maciel Lima que cumprimenta a todos, e aborda que 

esteve conversando com a representante do pessoal da 

Vila e passou pra ela que a câmara deve receber todo 

cidadão e facultar a palavra, mas nessa situação os 

mesmos devem procurar o ministério público para que o 

mesmo ouça a versão da comunidade e o motivo que 

fez invadir as casas. O requerimento de autoria dos 

vereador Maciel Lima e assinado por todos os 

vereadores que prevê a solicitação do Conjunto 

Residencial Santa Inês afim de incluí-los na na tarifa 

social é encaminhado para o presidente da casa, em 

seguida o mesmo dispõe-o para votação em Plenário 

sendo aprovado por todos os vereadores presentes. A 

palavra é facultada ao vereador Francisco Fontan que 

cumprimenta a todos e fala que os mesmos devem ter 

consciencia na época da eleição e lembrar de como 

estão sendo tratados agora, essa é uma luta difícil e 

honesta que se arrasta por mais de dez anos. Já se 

ouviu falar que essas casas a prefeitura estaria fazendo 

para a comunidade de Paulo Jacinto mas quem deveria 

ser agraciado seria o pessoal da localidade onde está 

sendo construída. Esta casa infelizmente não tem o 

poder de resolver este problema, mas de questionar e 

estar ao lado da população, e uma vez invadida só 

podem sair com ordem judicaial deste modo a prefeitura 

tem obrigação de pagar o aluguel social. Com a palavra 

o presidente da casaaborda que é triste não poder fazer 

nada nessa situação, e aconselha que antes de sair 

qualquer decisão não mexam na casa e aguardem mais 

um pouco porque pode acontecer ou não de perder ou 

não. Deseja sorte nessa luta e que contem sempre com 



a casa legislativa. A palavra é facultada ao vereador 

José Salú que aborda que os secretários e vereadores 

são muito  cobrados pelo povo e quando vai pedir 

alguma coisa não é pra ele mas para o povo. Agradece 

ao diretor de obras por ter atendido seu pedido com 

relação ao poeirão dos meninos jogarem bola. A palavra 

é facultada ao vereador Maciel Lima, aborda que a casa 

acabou de receber uma visita dos moradores da Vila 

São Francisco que sonham em ter a sua casa própria e 

esperam desde a gestão passada. O prefeito deve se 

preocupar com o bem estar social, e enquanto isso vai á 

rádio dizer quer tirar a feira do comércio e o mesmo não 

deveria fazer antes de consultar a população e os 

comerciantes pois são os maiores prejudicados com 

essa decisão. Agradece a secretária de assistencia 

solcial por ter enviado o estudo social dos moradores do 

Conjunto Santa Inês, e se com ele for comprovado que 

os moradores são de baixa renda a câmara vai emitir 

um documento assinado pelos vereadores e será 

enviado à CASAL para diminuir o valor da tava de 

esgoto. Não havendo mais oradores e nada a ser 

tratrado o presidente da casa encerra a presente sessão 

que eu Jnaira Pereira Silva na qualidade de redatora de 

atas lavrei e vai por mim assinada, bem como pelos 

vereadores que aprovarem. 


