
ATA DA OCTOGÉSIMA QUINTA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA TRÊS DE JUNHO DE DOIS MIL E 

DEZENOVE ÀS DEZ HORAS E CINCO MINUTOS NO 

PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA, PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS 

Aos três dias do mês de junho de dois mil e dezenove 

ocorreu a octogégima quinta 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 Anisthyn Carvalho da Silva, Laryssa 

Rodrigues de Almeida e Sheila Magna de Assunção Silva. 

Ausentaram se os vereaqdores: Davi de Aquino Silva e José 

Ribeiro Barbosa Neto os quais tiveram sua falta justificadas. 

Havendo número legal para o quórum o presidente abre a 

sessão e pede ao primeiro secretário para que faã a leitura 

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

vereadores. Posteriormente o mesmo faz a leitura da 

mensagem zero zete de maio de dois mil e dezenove de 

autoria do poder executivo o qual pede a casa legislativa a 

aprovação do projeto sobre o conselho municipal de turismo 

e dá outras providências. O presidente faculta a palavra ao 

vereador Maciel Lima aborda que a semana passada teve 

um evento a nível estadual onde vários vereadores da casa 

estavam presentes a discussão tratava da unificação do 

mandato, é uma PEC muito importante pra todos nós. 

Equanto havia essa reunião em Maceió ocorria na câmara 

uma audiência pública da secretaria municipal de saúde 

juntamente com seus representantes. Relata um ocorrido 



com uma mãe que deu entrada no hospital do município pra 

ter o bebê, o hospital encainhou para a maternidade de 

Palmeira dos Índios e mandaram a mãe de volta pra casa 

alegando que a criança não estava pronta pra nascer, e esta 

criança veio a óbito, e segundo relatos já é a segunda vez 

que essa história se repete. Não sabe o que está 

acontecendo, mas sabe que essa criança foi a óbito e é uma 

vida. Solicita que o presidente da casa envie um ofício à 

secretaria de saúde solicitando que a secretária peça uma 

explicação à maternidade de Palmeira dos Índios sobre o 

que aconteceu, porque quando uma uma pessoa dá entrada 

em um hospital pra dar a luz a uma vida deveria ter uma 

atenção maior. E por falar em saúde existe um orgão muito 

importante no nosso município que é a vigilância sanitária e 

ela anda fiscalizando o carro da carne que chega em nosso 

município, o carro está legalizado o mafrial onde o gado é 

abatido também é legalizado, mas esquece de fiscalizar os 

banheiros públicos e os banheiros dos colégios. Ficou 

sabendo que existe um banheiro no colégio dois de 

dezembro e que ninguém aguenta ficar no colégio, inclusive 

a fossa está cheia e os alunos estão adoecendo por conta 

disso, porque tem que ter um caminhão pra desgotar e nada 

da vigilância nem da secretaria de educação tomar uma 

providência. Desta vez o presidente faculta a palavra ao 

vereador José Anisthyn que cumprimenta a todos e sobre a 

empresa CASAL ainda é notória a má qualidade da água 

pois colocou umas caixas para encher e a água estava muito 

escura, e hoje as seis e vinte da manhã quando abriu a 

torneira a água também estava com uma coloração escura. 

Circulou um audio pelas redes sociais citando alguns 

vereadores alegando que os vereadores não faz nada, e cita 



alguns requerimentos que fez quanto vereador para a 

melhoria do município. A palavra é facultada ao vereador 

José Salú que cumprimenta a todos e aborda que esse 

cidadão que falou dos vereadores também precisou dele e 

era muito seu amigo mas já que diz que os vereadores não 

fazem nada se candidate a vereador e venha fazer alguma 

coisa, parabeniza o prefeito pelo início da obra do parque 

municipal que vai gerar empregos para os paulojacinteses. 

De volta com a palavra o presidente da casa aborda a 

respeito do que foi dito no discurso do vereador Maciel 

quando o mesmo fala sobre o descuidado que a 

maternidade de Palmeira teve e que o mesmo deixou claro 

que a culpa foi da maternidade de Palmeira porque a saude 

de Paulo Jacinto não tem o que falar porque precisou para 

uma paciente e foi atedido e sempre que precisa é atendido, 

vai encaminhar um ofício para a secretária Maria dos Carmo 

apurar o que aconteceu com a paciente de Paulo Jacinto 

que precisou ser encaminhada a Maternidade de Pameira 

dos Índios. Sobre a escola dois de dezembro é bom dar uma 

averiguada porque se trata de crianças. Parabeniza o 

prefeito porque recebeu um convite para estar presente na 

assinatura da ordem de serviço dessa obra que será iniciada 

no município tão aguardada por todos que vai gerar muitos 

empregos para os paulojacinteses. Não havendo mais 

oradores e nada a ser tratado 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. 


