
ATA DA  NONAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 

DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA REALIZADA NO DIA 

DOIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZENOVE ÀS 10 

HORAS   NO PLENÁRIO MANOEL AFONSO DE SOUZA, 

PODER LEGISLATIVO DE PAULO JACINTO - ALAGOAS 

As dez horas do dia dois de setembro de dois mil e 

dezenove ocorreu a nonagésima terceira sessão ordinária da 

décima sexta legislatura, realizada no Plenário Manoel 

Afonso de Souza, poder legislativo de Paulo Jacinto - 

Alagoas. Estiveram presentes os vereadores: Arconço 

Pereira dos Santos - Presidente, José Salú da Silva - Vice 

presidente, Maciel Barbosa de Lima - segundo secretário, 

Davi de Aquino Silva, Laryssa Rodrigues de Almeida, José 

Anisthyn Carvalho da Silva e José Ribeiro Barbosa Neto. 

Ausentaram se os vereadores: Francisco Manoel Ferreira 

Fontan e Sheila Magna de Assunção Silva os quais tiveram 

sua falta justificada. Havendo número legal para o quórum o 

presidente abre a sessão e pede ao vereador José Anisthyn 

para fazer a leitura da ata da sessão anterior, a qual é 

aprovada por todos os vereadores. Em seguida o presidente 

da casa faculta a palavra ao vereador José Anisthyn que 

parabeniza a todos os trabalhadores que estão realizando a 

obra do parque por idealização do prefeito Marcos Lisboa e 

pelo calçamento da rua São João a qual foi feita por sua 

indicação aprovada por todos os vereadores. A palavra é 

facultada ao vereador Maciel Lima que cumprimenta a todos 

e agradece o senhor prefeito por estar vendo a possibilidade 

de estar reabrindo o embarcador situado no final da rua 

Taquara, é de grande importância para o município porque a 

pecuária é um dos meios que mais se negocia no município. 

De volta com a palavra o presidente da casa diz que saiu a 



semana passada no município a portaria da saúde bucal 

para estar colocando próteses dentárias em pessoas que 

não tem em nosso município, e isso é uma conquista que 

não se tinha, e quem tiver interesse procura a cordenadora 

de saúde bucal Macicleide. 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. 


