
ATA DA OCTOGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA DEZ 

DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS DEZ HORAS 

NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA, PODER 

LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS 

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

ocorreu a octogégima sexta 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, Davi de Aquino Silva, José Anisthyn Carvalho da 

Silva e José Ribeiro Barbosa Neto. 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 faã a leitura 

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

vereadores. Com a palavra o presidente da casa aborda 

sobre o audio que esteve circulando nas redes sociais 

citando o nome de alguns vereadores e alguns vereadores 

comentaram na sessão anterior como deixa claro na ata sem 

que fosse citado nomes, todavia se indiretamente atingiu 

alguém pede desculpas em nome do poder legislativo. O 

presidente pede ao primeiro secretário ára que faça a leitura 

dos pareceres do projeto de lei que dispõe sobre o conselho 

municipal de turismo e dá outras providências, 

posteriormente o primeiro secretário faz a leitura do parecer 

da Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de 

Fazenda, Comissão de Saúde e Educação e Comissão de 

Redação Final os quais relatam o projeto de lei zero três de 



dois mil e dezenove que dispõe sobre o conselho municipal 

de turismo e outras providências, quanto ao aspecto legal o 

projeto encontra se em legal situação para aprovação em 

plenário e votam por sua aprovação em sua forma original, 

sala das sessões da Câmara Municipal de Paulo Jacinto. De 

volta com a palavra o presidente dispõe os pareceres a 

pouco citados em votação no plenário para votação em sua 

forma original, os mesmo são aprovados por todos os seis 

vereadores presentes. Posteriormente o presidente dispõe o 

projeto zero três de dois mil e dezenove que trata do 

Conselho de Turismo junto com os pareceres para votação, 

os mesmos são aprovados de forma unânime por seis 

vereadores de forma original. A palavra é facultada ao 

vereador Salú que aborda sobre a questão do audio que cita 

os vereadores apenas disse que quem acha que pode fazer 

alguma coisa que se candidate a vereador e venha pro 

plenário mas emmomento algum citou nome de ninguém. 

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.  


