
 ATA DA NONAGÉSIMA NONA SESSÃO 

ORDINÁRIA DA DÉCIMA SEXTA LEGISLATURA 

REALIZADA NO DIA VINTE E UM  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 vinte e um de outubro de dois 

mil e dezenove ocorreu a nonagésima nona 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, Laryssa Rodrigues 

de Almeida, José Anisthyn Carvalho da Silva e José 

Ribeiro Barbosa Neto. Ausentou se a vereadora 

Shaila Magna de Assunção SIlva, a qual teve 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 foi aprovada por todos 

vereadores. Em seguida o mesmo profere a ordem 

do dia projeto de crédito orçamentário no valor de 98 

mil 340 para implementação da área urbana do 

município de Paulo Jacinto . Recurso financeiro no 

valor de 113 mil adquirido junto ao programa do 

ministério do turismo. Em seguida faz a  leitura do 

requerimento para encaminhar a secretaria de 

assistencia social o nome de todos os beneficiários 



do bolsa família, cartão cidadão e bolsa escola para 

que a casa legislativa possa exercer seu papel como 

instituição fiscalizadora baseada no princpipio da 

transparência, Anisthyn Carvalho presidente da 

comissão de constituição e justiça. O presidente 

dispõe o requerimento para votação, o mesmo é 

aprovado por todos os vereadores presentes. 

Posteriormente a palavra é facultada ao vereador 

Fraqncisco Fontan que aborda que foi procurado 

para fazer um apelo para que se agoe as plantas do 

comércio que lamentavelmente não estão sengo 

agoadas. Em relação a campanha sobre o comércio 

legal, primeiro que comércio legal seria voltar a feira 

para onde ela nunca devia ter saído e que a 

prefeitura honre seus compromissos com os 

servidores da saúde pois vão fazer dois meses que a 

prefeitura não paga os contratados nem 

comissionados e desse jeito fica ruim para o 

comércio, pois para o comércio ser legal o dinheiro 

tem que circular, o comércio tem que vender e a 

maior fonte de renda do município não paga em dia, 

como vai ter comércio legal? Lamentavelmente até 

os aposentados estão recebendo atrasado os que 

tanto trabalharam não estão tendo sossego para 

aproveitar a aposentadoria. 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 por todos os vereadores que aprovarem.  


