
ATA DA NONAGÉSIMA SEXTA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA TRINTA 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 trinta de setembro de dois mil e 

dezenove ocorreu a nonagésima sexta 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, José Ribeiro Barbosa Neto e 

Sheila Magna de Assunção Silva. Ausentaram se as 

vereadoras: Laryssa Rodrigues de Almeida, a qual 

teve 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 dos parecer da comissão de fazenda sobre 

o projeto de lei zero nove de seis de setembro de 

dois mil e dezenove, que pede abertura de crédito 

adicional no valor de quinze por cento e outras 



providências, a comissão relata que o projeto se 

encontra em condições de aprovação em sua forma 

original, Maciel Lima presidente da comissão 

assinou, Anishtyn Carvalho membro da comissão e 

Francisco Fonta Relator se abesteu do parecer. 

Parecer da comissão de saúde e educação também 

relata este projeto em sua aprovação em sua forma 

original, Sheila Magna se absteu, '..........abstenção, 

Laryssa Rodrigues de Almeida assinou. Parecer de 

redação final relatou o projeto pela sua aprovação 

em sua forma original, Davi de Aquino presidente da 

comissão se absteu, José Salú da Silva assinou e 

Sheila Magna abstenção. O presidente da casa 

dispõe os pareceres para discussão, e faculta a 

palavra ao vereador Francisco Fonta que 

cumprimenta a todos e inicia su discurso adordando 

sobre este projeto que pede abertura de crédito 

suplementar de caráter urgente e juntamente com 

os vereadores Davi e Sheila que fazem parte da 

oposição optaram pela abstenção na aprovação 

desta matéria porque na última sessão pediram 

através de requerimento os balancetes  que o 

executivo deveria ter enviado para esta casa há  

dez meses. O prefeito já havia pedido uma 

suplementação de mais de dez milhões e agora 

pede mais 15 por cento de adicional para este 

mesmo projeto em cima do orçamento de cinquenta 

milhões de reais. Não possui a inteligência de 

analisar sem a presença de documentos e por esse 

motivo a oposição se abterá na votação do referido 

projeto. De volta com a palavra o presidente 



Arconço dispõe os pareceres para votação, os 

mesmos são aprovados por quatro votos e três 

abstenções. Em seguida dispõe o projeto de Lei 

número nove, de seis de setembro de dois mil e 

dezenove que autoriza abertura de crédito adicional 

suplementar e dá outras providências, dispõe o 

mesmo para votação do plenário, o mesmo é 

aprovado por quatro votos a favor e três 

abstenções, o projeto é aprovado em sua forma 

original. O presidente faculta a palavra para as 

considerações finais ao vereador Francisco Fonta, 

que aborda que na ultima sexta feira nunca se ouviu 

notícia de tanta polícia em Paulo Jacinto, é 

lamentável uma atitude dessas, essa polícia 

solicitada pelo senhor prefeito que teve uma visão 

que os comerciantes e os feirantes iriam fazer uma 

manifestação, e qual o problema de se fazer 

manifestação? Os feirantes e comerciantes são 

todos homens e mulheres de bem, o que não pode 

é os mesmos permanecerem no prejuízo por conta 

de uma atitude lamentável da gestão de mudar a 

feira de local, porque todos os município ao redor a 

feira é realizada no comércio e existem lojas 

comerciais do município que se fundem muito com a 

história do próprio município, essa loja hoje em dia 

emprega pessoas, paga seus impostos e inclusive 

sua mãe foi funcionária dessa loja e hoje o senhor 

prefeito toma uma atitude precipitada dessa forma. 

O banco foi assaltado, mas não teve tanta polícia 

para verificar o caso como tinha na sexta pra barrar 

qualquer manifestação dos comérciantes, como se 



estes fossem bandidos. Essa casa já aprovou um 

projeto de comitê de segurança para que se 

fundasse a guarda municipal e outras ações e 

lamentavelmente o prefeito não resolveu nenhum 

desses itens para nossa população. Desta vez a 

palavra é facultada ao vereador Maciel Lima que 

cumprimenta a todos aborda que ouvia o discurso 

do vereador Francisco Fontan e lhe veio a mente 

por meio de sua abordagem para que formassem 

uma comissão e procurasse o Banco do Brasil e se 

for o caso procurar a superitendencia pra ver a 

possibilidade da volta do Banco do Brasil pois foi 

informado por um funcionário que talvez não 

voltasse e ficou preocupado, pois é filho de Paulo 

Jacinto, precisa dos serviços do banco e faz parte 

do conselho de segurança que foi aprovado por esta 

casa, pede ao presidente da casa que seja formada 

uma comissão pra ir ao banco do brasil. De volta 

com a palavra o presidente aborda a maturidade 

pela qual foi aprovado o projeto o que lhe deixa feliz 

em conduzir uma casa onde se preza pela 

maturidade e responsabilidade e sem nenhum 

aborrecimento. Sobre o banco acha essencial fazer 

essa comissão e como vereadores tem a obrigação 

de dar uma resposta a sociedade, será feito um 

requerimento o qual será pedido algumas 

informações ao gerente do banco e irá buscar junto 

ao poder executivo essas informações. Não 

havendo mais oradores e nada a ser tratado o 

presidente da casa encerra a presente sessão que 

eu Janaina Pereira Silva na qualidade de redatora 



de atas lavrei e vai por mim assinada, bem como 

por todos os vereadores que aprovarem. 


