
  ATA DA OCTOGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DA 

DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

CINCO DE AGOSTO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS 11 E 

40 MINUTOS NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE 

SOUZA, PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - 

ALAGOAS 

Aos cinco dias do mês de agosto 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 e José Anisthyn Carvalho da 

Silva. Ausentaram se os vereadores José Ribeiro Barbosa 

Neto, Laryssa Rodrigues de Almeida e Sheila Magna de 

Assunção Silvaos quais tiveram sua falta justificada. 

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. Havendo número legal para o quórum o 

presidente declaraq aberta 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 presidente da casa faculta a palavra ao vereador Francisco 

Fontan que cumprimenta a todos e vem a Plenário relatar 

que o pessoal que mora na antiga Rua do Velame veio lhe 

reclamar como porta voz do povosobre a questão de uma 

ONG que abriga cães e gatos e a mesma está estabelecida 

próximo a casas de pessoas idosas e doentes que muitas 

vezes não suportam o barulho e mal cheiro dos animais, 

existe uma distância mínima de se colocar esse tipo de 



procedimento como um canil. Não tem nada contra a ONG 

principalmente porque é desenvolvido um trabalho sério de 

proteção animal. É interessante o agir desse prefeito porque 

um rapaz que tinha uma churrasqueira na porta ele mandou 

a vigilância ia lá mandar tirar, e isso é lamentável, porque 

isso de fato não incomodava. E os cachorros ainda 

continuam na rua gerando doenças. Aborda também sobre a 

reclamação dos servidores da saúde que deveriam receber 

seus subsídios no dia trinta e hoje já são cinco. De volta com 

a palavra o presidente inicialmente presta suas condolências 

a família do Seu Zé Maria do Cavaco pelo falecimento de 

sua esposa. Comunica aos cidadãos que a câmara está 

voltando hoje do recesso para atender aos ansios do povo 

paulojacintense. Não havendo mais oradores e nada a ser 

tratado o presidente encerra a presente sessão que eu 

Janaína Pereira Silva na qualidade de redatora de atas lavrei 

e vai por mim assinada e pelos vereadores que aprovarem.   


