
ATA DA (83°) OCTAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA 20 DE MAIO DE 2019, ÀS 10 

HORAS E 45 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL 

AFONSO DE SOUZA. PODER LEGISLATIVO DE 

PAULO JACINTO - ALAGOAS 

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

ocorreu a octagégima terceira 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, José Ribeiro 

Barbosa Neto. Laryssa Rodrigues de Almeida e Sheila 

Magna de Assunção Silva. Havendo número legal para o 

quórum o presidente declara aberta 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 continua proferindo 

abordando o projeto de lei de autoria do vereador Maciel 

Lima fazendo a leitura dos pareceres relacionado ao 

mesmo, o qual trata do seguro das obras do município. O 

presidente pede ao primeiro secretário para que continue 

a ordem do dia. Profere o ófício 05 de 2019 de autoria do 

poder executivo municial o qual pede resposta ao 

requerimento projeto de lei número três de sete de março 

de dois mil e dezenove no que tange o esclarecimento de 

discondâncias. Posteriormente faz a leitura do ofício de 

autoria da secretaria municipal de saúde a qual solicita o 

espaço da câmara municipal de vereadores para realizar 

audiência pública para o dia vinte e sete de dois mil e 



dezenove.  O primeiro secretário faz a leitura da 

mensagem do projeto de lei de Diretrizes Orçamentárias 

para apreciação da casa legislativa para o exércício 

financeiro do ano de 2020. Com a palavra o presidente da 

casa dispõe o projeto que trata da criação de suguro para 

obras municipais em discussão, a palavra é facultada ao 

vereador Maciel Lima, que cumprimenta a todos e aborda 

que hoje entra em votação de sua autoria que vem dar 

segurança para todas as obras que vão iniciar em nosso 

município. O senhor prefeito sempre que vai a rádio faz 

questão de frizar que serão iniciadas muitas obras em 

nosso município, deste modo pede a colaboração de 

todos os vereadores para aprovar este projeto. O 

presidente dispõe os pareceres das comissões e o 

projeto de lei de autoria do vereador Maciel Lima que 

trata da criação de seguro para as obras muicipais para 

votação em sua forma original, a mesma é aprovada por 

todos os vereadores presentes. De volta com a palavra o 

vereador Maciel Lima agradece a todos os vereadores 

que votaram nesse projeto de grande importância. 

Aborda que saindo do banco do Brasil foi abordado por 

uma funcionária pública que perguntou se o mesmo sabia 

quando o senhor prefeito irá repassar os dinheiros que 

são descontados das contas dos funcionários para pagar 

empréstimos pois a prefeitura não está repassando e os 

funcionários estão com o CPF negativado, respondeu que 

não sabe informar porque não faz mais parte do grupo 

desse prefeito. Acha um absurdo isso acontecer porque a 

prefeitura recolhe o dinheiro mensalmente da conta dos 

funcionários e não repassa para o pagamento dos 

empréstimos, isso é um crime administrativo o prefeito 



não pode fazer isso. Fez uma visita a uma funcionária 

pública que está com um problema sério de saúde e o 

médico lhe passou um medicamento para que fosse 

tomado até o fim da vida com o custo de 48 reais e 

recebeu uma visita de alguém ligado a secretária de 

saúde a qual lhe disse para não se preocupar, a mesma 

que é ligada ao prefeito foi conversar com ele e o mesmo 

disse que a prefeitura não tem condições de pagar este 

medicamento. Um medicamento de 48 reais, a prefeitura 

não tem condições de pagar, e o prefeito ainda 

aconselhou esta pessoa a procurar o ministério público. 

Entrou com o pedido de cesta básica pela secretaria de 

assitencia social e há um ano se arrasta e nada. A 

prefeitura não tem dinheiro para custear medicamento 

para o povo humilde mas tem dinheiro para gastar com 

tudo que vem a ter retorno político. A palavra é facultada 

ao vereador Francisco FOntan que cumprimenta a todos 

e foi abordado um assunto muito grave, porque descontar 

o dinheiro do emprestimo dos funcionários e não repassar 

para a instituição financeira tem um nome: improbidade 

administrativa e isso é usurpar do dinheiro do povo. 

Muitos prefeitos do estado de Alagoas já foram afastados 

por causa disso, é lamentável que o senhor prefeito tenha 

esse tipo de atitude, porque quando um funcionário faz 

um emprestimo consignado é porque está precisando e é 

descontado do funcionário rigorosamente em dia e o 

nome ficou sujo porque o prefeito naão repassou, isso é 

improbidade administrativa. No dia das mães foi logo 

cedo ao cemitério pedir abenção à sua mãe para logo 

mais viajar pra Maceió e ficar com sua esposa e filhos e 

nunca viu tanta falta de respeito que esse excelentíssimo 



prefeito tem com os mortos é de assustar a sujeito que se 

encontra o cemitério municipal, tomado pelo mato e resto 

de caixões. Não quer em momento algum criticar 

funcionários porque a culpa é do administrador que não 

dá as condições corretas para que os funcionários 

desempenhem seu trabalho de forma correta. Esse 

prefeito não tem respeito nem com os mortos imagine 

com os vivos, o que ele gosta é de perseguir e tomar a 

casa do povo como está fazendo com o pessoal do 

Residencial Santa Inês. Ele quer tirar a feira do comercio 

que é o dia que os comerciantes locais ganham dinheiro 

por juntar maior número de pessoas, mas não vai 

conseguir porque quem manda em prefeito e vereador é 

o povo e o povo está unido para não deixar que isso 

aconteça. Acabou o medo do povo de Paulo Jacinto 

porque o patrão do prefeito é o povo. Com a palavra o 

presidente da casa responde ao ofícil número cinco que 

veio da prefeitura sobre o projeto de lei número sete de 

março de dois mil e dezenove e o presidente da casa 

afirma que inexiste eventual correção a ser feita, está 

tudo documentado e são maduros para se responsabilizar 

por seus atos. O prefeito disse que os vereadores 

aprovaram da forma original e a resposta ao ofícil que foi 

mandado hoje solicita que envie cópia do projeto número 

três de sete de março de dois mil e dezenove aprovado e 

enviado por essa casa legislativa no dia 15 de abril de 

dois mil e dezenove por meio de ofícil. Temos a ata a 

qual sentamos para reler juntamente com os vereadores 

que participaram da sessão e nela consta que teve a 

emenda modificativa e todos sabem que ela foi criada. 

Consultou o escrituário da casa que enviou o projeto e de 



forma alguma passaria a mão em funcionário nenhum 

que fazer sua função errada. Temos ata, ofícil que foi 

enviado comprovando e não receberemos essa culpa. E 

todos os funcionários que verem qualquer erro tem que 

comunicar. A palavra é facultada ao vereador Anisthyn 

que cumprimenta a todos e não votou errado, sabe o que 

votou e a emenda existe, se houve erro de digitação pode 

ocorrer mas a emenda existe e foi colocada junto ao 

projeto de lei. De volta com a palavra o presidente da 

casa diz que consultou os arquivos o qual consta 

aprovado e o mesmo acompanha a emenda modificativa. 

A palavra é facultada ao vereador Maciel Lima o meso 

aborda que estava escutando atentamente o discurso de 

seus pares e fala que este projeto vai ficar na lembrança 

de todos porque entrou nesta casa em fevereiro de dois 

mil e desenove e começou a passar pelas comissões 

pelos tramites legais e todos sabem que todos os projetos 

que entram na casa tem que passar pelos tramites legais. 

O senhor prefeito querendo atropelar tudo foi para uma 

inauguração e chamou os vereadores da oposição de 

irresponsáveis porque não tinham votado ainda no projeto 

e hoje chama de irresponsáveis quem votou no projeto. 

Então acha que esse prefeito ele deveria tomar conta 

desse poder, ele quer mandar no executivo e no 

legislativo, porque o projeto foi aprovado por maioria dos 

vereadores e ele quer dizer que os vereadores votaram 

de uma maneira errada porque colocaram uma emenda 

modificativa, então saia da cadeira de prefeito e venha 

fazer do jeito que o senhor quer, porque aqui não tem 

nenhum leigo e o escrituário desse poder é uma pessoa 

altamente competente bem como todos os funcionários 



da casa. De volta com a palavra o presidente encerra a 

presente sessão que eu Janaina Pereira Silva na 

qualidade de redatora de atas lavrei e vai por mim 

assinada bem como por todos os vereadores que 

aprovarem. 


