
  ATA DA OCTOGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

VINTE E QUATRO DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZENOVE 

ÀS 11 E 40 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO 

DE SOUZA, PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - 

ALAGOAS 

Aos vinte e quatro dias do mês de junho de dois mil e 

dezenove ocorreu a octogésima oitava 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 - segundo secretário, Maciel Barbosa de Lima - 

Segundo secretário, Davi de Aquino Silva, José Anisthyn 

Carvalho da Silva, 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 faça a leitura da ata da sessão anterior, 

a qual é aprovada por todos os vereadores. Posteriormente 

o primeiro secretário faz a leitura do projeto de emenda 

modificativa zero um de dois mil e dezenove e projeto lei 

número cinco de quinze de maio de dois mil e dezenove, que 

trata da lei de diretrizes orçamentárias do município para 

exercício financeiro em dois mil e vinte e dá outras 

providências. Fica alterado o projeto de lei em seus artigos 

trinta e dois, trinta e três e trinta e cinco segundo a redação 

da comissão de constituição e justiça vereador Davi de 

Aquino Silva. Parecer da comissão de constituição e justiça 

que recebeu o projeto de lei para relatar o projeto de lei de 

diretrizes orçamentárias, enquanto seus aspectos legais o 

projeto encontra se em condições de aprovação pelo 

plenário, assinaram os vereadores José Anisthyn, José 



Raibeiro e Davi de Aquino. Parecer da comição de fazenda a 

respeito do projeto de lei de diretrizes orçamentárias, sobre 

seus aspectos legais o projeto encontra se em condições de 

aprovação pelo plenário, e votam por sua aprovação em 

acordo com a emenda modificativa zero um de dois mil e 

dezenove, assinaram os vereadores Maciel Lima, José 

Anisthyn e Francisco Fontam. A Comissão de saúde e 

educação também relata o projeto de diretrizes 

orçamentárias e salienta que quanto aos seus requisitos 

legais o mesmo se encontra apto para votação do plenário 

em acordo com a emenda modificativa zero um de dois mil e 

dezenove, assinaram os vereadores: Sheila Magna de 

Assunção Silva, Francisco Fontan e Laryssa Rodrigues. A 

comissão de redação final também relatou o projeto da LDO 

para exercicio financeiro de dois mil e vinte e aborda que o 

mesmo encontra se em condições de aprovação do plenário 

e vota por sua aprovação mediante emenda modificativa um 

de dois mil e dezenove, assinaram os vereadores: Davi de 

Aquino Silva, José Salú da Silva e Sheila Magna de 

Assunção Silva. Com a palavra o presidente dispõe a 

emenda modificativa, o projeto de lei de quinze de maio de 

dois mil e dezenove e os pareceres das comissões em 

discussão. A palavra é facultada ao vereador Francisco 

Fontan que cumprimenta a todos inicia seu discurso 

abordando que respeita o voto e a posição política de todos 

da casa e mesmo o governo tendo a maioria na casa a 

mesma sempre prezou estes artigos os quais o vereador 

Davi colocou as emendas modificativas, houve divergência 

na questão do artigo que relata o valor da porcentagem. 

Quando a matéria chegou na casa veio com uma 

porcentagem mas a casa tem o poder de modificar mas 



lamentavelmente desta vez a casa não preservou por manter 

o artigo que pede autorização do legislativo mas respeita o 

voto de cada um e na democracia ganha quem tem voto. O 

presidente dispõe a emenda modificativa com os pareceres 

em votação os mesmos são empatados e é desempatado 

pelo presidente da casa ficando assim quatro votos a favor e 

cinco contra a aprovação da emenda modificativa e 

pareceres. O presidente pede ao primeiro secretário que 

faça a leitura do parecer das comissões sobre o projeto de 

lei de diretrizes orçamentárias de quinze de maio de dois mil 

e dezenove.. A comissão de constituição e justiça vota por 

sua aprovação em sua forma original, o vereador José 

Anisthyn presidente da comissão assinou, o vereador José 

Ribeiro membro assinou e o vereador Davi de Aquino não 

assinou. Comissão de fazenda votou pela sua aprovação em 

sua forma original, o vereador Maciel Lima presidente da 

comissão não assinou, o membro José Anisthyn assinou, e o 

relator Francisco Fontan não assinou. Comissão de saúde e 

educação votou pela sua aprovação em forma original, a 

vereadora presidente da comissão Sheila Magna não 

assinou, a membro Laryssa Rodrigues assinou e o relator 

Francisco Fontan não assinou. A comissão de redação final 

votou no projeto pela sua aprovação em sua forma original o 

presidente da comissão Davi de Aquino não assinou, o 

membro José Salú assinou e a relatora Sheila Magna não 

assinou. De volta com a palavra o presidente dispõe os 

pareceres em votação os pareceres foram empatados por 4 

votos e o presidente desempatou por sua aprovação. O 

mesmo dispõe o projeto de lei de cinco de quinze de maio 

para aprovação do plenário, o mesmo foi empatado por 

quatro votos e o presidente desempata por sua aprovação 



em sua forma original. A palavra é facultada para as 

considerações finais, o presidente agradece a presença de 

todos e anuncia o recesso mas sabendo que a casa está 

sempre de portas abertas para voltar a qualquer momento 

caso o município precise para uma extraordinária. Não 

havendo mais oradores e nada a ser tratado o presidente 

abre a sessão que eu Janina Pereira SIlva na qualidade de 

redatora de atas lavrei e vai por mim assinada e pelos 

vereadores que aprovarem.  

 


