
ATA DA NONAGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA SETE DE OUTUBRO 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 sete de outubro 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 Ferreira Fontan - Primeiro 

Secretário, Maciel Barbosa de Lima - segundo 

secretário, Davi de Aquino Silva, José Anisthyn 

Carvalho da Silva, José Ribeiro Barbosa Neto, 

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 foi aprovada por todos 

vereadores. O primeiro secretário faz a leitura da 

resposta do oficio  de autoria do vereador Francisco 

Fontan onde o mesmo pedia que fossem enviados 

os balancetes para a câmara legislativa, em resposta 

o poder executivo abordou que estes estão em fase 

de impressão. Em seguida pronunciou o quantativo 

de votos por candidato da eleição para o Conselho 

Da Criança e do Adolescente deste município para a 

gestão de dois mil e vinte a dois mil e vinte e quatro. 

Posteriormente faz a leitura da justificativa da 

emenda ao projeto de lei do CONSEJ onde aborda 

sobre a exigência de um representante da OAB pois 

é de grande importância para o orgão colegiado. 

Projeto de lei 011 de 26 de setembro de 2019, 

acrescenta na lei municipal 614 de 9 de março de 

dois mil e dezoito, a lei entrará em vigor na data da 



sua publicação. De volta com a palavra o presidente 

dispõe o projeto de 011 de lei de 26 de setembro de 

2019 com os dispositivos da lei municipal 614 de 9 

de março de dois mil e dezoito com os pareceres da 

forma verbal em sua forma original são colocados 

para votação do Plenário, os mesmos são aprovados 

por todos os vereadores. A palavra é facultada ao 

vereador Maciel Lima que cumprimenta a todos e 

inicia seu discurso abordando a aprovação sobre a 

inclusão de alguns membros no Conselho de 

Segurança o qual faz parte e foi incluido hoje mais 

dois representantes.. É um projeto muito importante 

que inclui a reabertura do Banco do Brasil, foi 

formada uma comissão especial onde foram ao 

banco conversar com o gerente, o prefeito também 

esteve conversando com o gerente geral sobre a 

reabertura do banco e deram a palavra ao prefeito  

que o banco vai voltar a ter seu funcionamento 

normal a partir desta semana, são boas notícias para 

o nosso município com relação ao Banco do Brasil. 

Houve a eleição para a escolha dos membros do 

conselho tutelar e parabeniza a todos os convidados 

que participaram desse pleito. De volta com a 

palavra o presidente parabeniza os conselheiros que 

pleitearam ao biênio 2020 a 2024 os oito candidatos, 

e foi uma eleição difícil, deseja boa sorte e que os 

cinco vencedores façam um bom trabalho. 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 por todos os 

vereadores que aprovarem. 


