
ATA DA OCTOGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

DEZESSETE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS 

DEZ HORAS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE 

SOUZA, PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - 

ALAGOAS 

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

ocorreu a octogégima sétima 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, Laryssa Rodrigues de 

Almeida e Sheila Magna de Assunção Silva. 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. 

A palavra é facultada ao vereador Maciel que aborda que 

mais ums vez foi procurado por funcionários públicos que 

alegam que seu nome está negativado por conta da falta de 

repasse de empréstimos da prefeitura, e faz um pedido para 

quem estiver com este problema para que lhe procure com 

uma carta onde consta que seu nome está no SPC SERASA 

para que sejam tomadas outras providências. A palavra é 

facultada ao vereador Francisco Fontan que cumprimenta a 

todos e diz que não dá pra entender como esse esse tipo de 

coisa acontece em Paulo Jacinto pois o dinheiro é 

descontado do funcionário e a prefeitura tem a obrigação de 

repassar para a instituição financeira e não faz, com isso 

quem leva a culpa é o funcionário e isso gera consequencias 



para o negativado, não adianta fazer obra e esquecer do 

povo e não cuidar e respeitar ds pessoas. Vários prefeitos de 

outros municípios foram afastados por este motivo e os 

funcinários podem contar com a sua ajuda. Com a palavra o 

presidente da casa aborda que a cada dia que passa tem 

tido mais surpresa porque há trinta minutos tinha ficado 

acordado o assunto do projeto que tinha entrado hoje e 

modificaram e vai deixa para votar o projeto na próxima 

semana. Na política tem que ter respeito, e quando é feito 

um acordo tem que ser mantido e em nenhum momento será 

desmoralizado porque todos tem capacidade tanto situação 

quando oposição. Infelizmente a cada dia que se passa tem 

ficado mais triste com esse poder legislativo que diz uma 

coisa e faz outra. A palavra é facultada ao vereador Anisthyn 

que diz não entender o tom do vereador Arconço, e acredita 

que cada um se respeita inclusive as opniões que são 

divergentes e não existe problema em mudar e o voto do 

presidente é decisivo nesta casa, e o projeto foi alterado de 

vinte e cinco pra quarenta e cabe ao presidente o voto de 

desempate. De volta com a palavra o presidente alega que 

quando resolveram alterar em nenhum momento 

comunicaram se seriam feito, e segunda feira pede que 

todos estejam presentes para votar no projeto e poder dar o 

recesso da casa legislativa. 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 e pelos vereadores que 

aprovarem.  


