
ATA DA NONAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA VINTE E TRÊS 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 vinte e três de setembro de dois 

mil e dezenove ocorreu a nonagésima quinta 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, 

Francisco Manoel erreira 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 fazer 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 lei para crédito 

complementar de treze por cento.  Projeto de 

convênio com a federação de tênis de mesa para a 

secretaria municipal de assistência social. Sobre o 



projeto de lei de número 10 de 3 de setembro de 

dois mil e dezenove, o primeiro secretário  faz a 

leitura dos pareceres das comissões de constituição 

e justiça, redação final, saúde e educação e de 

fazenda, todos os menbros assinaram de sua forma 

original para aprovação do projeto. O presidente 

dispõe os pareceres para votação do plenário, o 

memo é aprovado por todos os vereadores. O 

projeto e de lei dez de dois mil e dezenove junto 

com os pareceres em sua forma original para 

celebração de convênio vão para votação, o mesmo 

é aprovado por unanimidade. Em seguida o 

presidente dispõe o projeto de lei número nove de 

seis de setembro de dois mil e dezenove que dispõe 

sobre a abertura de crédito adicional suplementar 

para o orçamento vigente e dá outras providências 

já está com os pareceres assinados da comissão de 

fazenda presidente Maciel e membro Anisthyn, os 

pareceres da comissão de constituição e justiça vai 

assinado pelo presidente Anisthyn e  membro José 

Ribeiro, comissão de saúde e ducação Laryssa 

Rodrigues de Almeida faltou e a Comissão de 

redação final vai assinada pelo vereador José Salú. 

O projeto número nove de seis de setembro de dois 

mil e dezenove está indo para a comissão de 

constituição e justiça com prazo corrido. A palavra é 

facultada ao vereador Francisco Fontan o qual 

cumprimenta a todos e aborda sobre o projeto de 

abertura de crédito adicional a comissão de 

constituição e justiça tirasse algumas dúvidas, 

porque essa casa já autorizou esse ano o valor de 



nove milhões e trezentos mil reais e agora chega 

outro projeto pedindo o adicional de quase 

cinquenta milhões de reais, estamos falando de 

dinheiro público e quanto a isto deve se ter bastante 

clareza. Estamos encaminhando para o décimo mês 

do ano e ainda não chegou nenhum balancete do 

poder executivo, deste modo como poderão aprovar 

um crédito adicional sem ter informações de como 

será gasto. Não é contra que se chegue dinheiro 

para a cidade pelo contrário, que se seja aplicado 

dentro daquil que prega a lei com lisura. De volta 

com a palavra o presidente dispõe o projeto de lei 

com os pareceres das comissões está indo para a 

comissão de contituição e justiça. De volta com a 

palavra o vereador Francisco Fontam faz um 

requerimento verbal solicitanto ao executivo que os 

balancetes para esta casa para que possam votar 

no prójeto de crédito suplementar. De volta com a 

palavra o presidente dispõe a solicitação de 

requerimento de autoria do vereador Francisco 

Fonta para aprovaçaõ do plenário, o mesmo é 

aprovado por todos os vereadores. A palavra é 

facultada ao verador Maciel Lima que cumprimenta 

a todos e registra a presença do ex vereador José 

Ferreira e do vereador de Jundiá Neto Bonfin, ele 

faz parte da nova chapa da UVEAL vice do vereador 

Eduardo Tenório a qual concorre a diretoria da 

mesa. Veio esclarecer um ponto o qual vem sendo 

muito abordado, semana passada a casa legislativa 

recebeu alguns comerciantes que foram bem 

recebidos e dependem da feira livre para faturar o 



dinheiro do comércio, deixa claro que faz parte da 

bancada do prefeito, mas é contra a ideia da feira 

sair do comércio. Foi aprovado o requerimento pelos 

vereadores uqe estavam presentes na semana 

passada, Arconço Pereira dos Santos, Davi de 

Aquino Silva, Sheila Magna de Assunção Silva, 

Laryssa Rodrigues de Almeida, Francisco Manoel 

Ferreira Fontan e José Salú da Silva onde todos 

assinaram. Os vereadores estão sendo alvo de 

críticas da população por conta da população e dos 

comerciantes, todavia fora feito essa indicação 

assinada pelos vereadores citados pedindo ao 

prefeirto que não tirasse essa feira do comércio, 

mas tem certeza que o prefeito tem bom senso e 

voltará a feira para o comércio porque os 

comerciantes dependem dessa feira. A palavra é 

facultada ao vereador Anisthyn que cumprimenta a 

todos e aborda que não esteve presente na sessão 

em que os comerciantes estiveram resentes e sua 

assinatura não está presente porque faltou a 

sessão, e como o vereador citou que está sendo 

alvo de críticas é normal, mas quer dizer aos seus 

pares que antes não tinha transporte para levar o 

gado e o mesmo desfilava pelas ruas muitas vezes 

entrando em lojas e pisando gente, e por meio de 

seu requerimento ao senhor prefeito pediu para que 

transportasse esses animais, criou também a 

intendência municipal para que os feirantes quando 

viessem da zona rural pudessem guardar seus 

animais e pertences mas mesmo assim é alvo, 

porém não depende dos vereadores que a feira 



volte mas exclusivamente do poder municipal, 

vamos conversar e ir atrás para acontecer o melhor. 

A palavra é facultada ao vereador Francisco Fontan 

que registra a presença do vereador Neto Bonfin 

que trabalha em favor da cidade de Jequiá, volta a 

tribuna para lamentar a atitude ditatorial do senhor 

prefeito, que é uma questão que não tem sequer 

mperito pra ser discutido porque ele deveria ter feito 

uma pesquisa para consultar o povo dessa cidade, 

porque a mesma não é propriedade do senhor 

prefeito o mesmo foi eleito para dar qualidade de 

vida aos paulojacintenses e não para prejudicar os 

comérciantes e feirantes da nossa cidade, o senhor 

prefeito foi a rádio e disse que o vereador Chicão 

não sabia de nada, mas se saber de alguma coisa 

implicar em prejudicar o povo, prefere continuar sem 

saber. Saibamos que todos os prefeitos, 

governadores, vereadores, senadores são 

empregados do povo porque é através dos impostos 

que a população paga que recebem seus salários 

por isso que tem que levar qualidade de vida para a 

população, isso é questão de ter alma, coração e 

bom senso. Com a palavra o pesidente aborda que 

o que tem a dizer sobre essa feira é o que já foi 

abordado com os comerciantes e a bancada se 

reuniu com o prefeito, e pede aos comérciantes e 

demais ereadores que tenham calma porque ele 

prometeu que seria por dois meses e após esse 

periodo voltaram a conversar. O presidente faculta a 

palavra ao vereador visitante Neto Bonfim que 

agradece a todos pela recepção e viu a força de 



vontade de trabalhar pela cidade de Paulo Jacinto e 

isso é muito importante, e também ter uma classe 

unida porque os vereadores é a  maior classe que 

existe mas ao mesmo tempo são os menos 

valorizados, quando um vereador acerta não tem 

elogios mas quando erra sempre cai nas costas dos 

vereadores. No dia de hoje fez amizades que quer 

levar para toda vida e que podem contar para o que 

precisar. De volta com a palavra o presidente da 

casa encerra a resente sessão que eu Janaina 

Pereira  


