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As dez horas do dia quatro de novembro de dois mil 

e dezenove ocorreu a centésima 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, José 

Ribeiro Barbosa Neto e Sheila 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 é aprovada 

por todos os vereadores presentes. O primeiro 

secretário faz a leitura do projeto de lei 12 de dois 

mil e dezenove sobre o orçamento do exercício 

financeiro de dois mil e vinte destinando se as 

despesas do município de Paulo Jacinto.  

Posteiormente profere ofício zero dois de dois mil e 

dezenove da secretária de assistência social sobre a 



solicitação de informações sobre os beneficiários do 

cartão cidadão, bolsa família e bolsa escola. Oficio 

de autoria do vereador Maciel Lima para a empresa 

casal sobre a solicitação do cronograma de 

abastecimento de água para todos os orgãos 

municipais, anunciar em carro de som e na rádio 

comunitária da cidade para que toda população fique 

ciente. O presidente da casa faculta a palavra para 

as considerações finais ao vereador Maciel Lima que 

cumprimenta a todos e aborda que sábado durante a 

feira foi abordado pelos moradores da rua do 

Velame que pediram que os vereadore falassem e 

cobrassem da casal o cronograma da distribuição de 

água no nosso município porque nas prozimidades 

que moram está com mais de cinco dias que não 

chega água e não sabe qual o dia que chegará. A 

casal pertence ao governo do Estado, a prefeitura e 

a câmara não manda na casal mas pode cobrar da 

mesma. Ouvia atentamente as explanações do 

pessoal da secretaria da saúde onde parabeniza a 

todos em nome da secretaria Macria do Carmo. 

Aordaram que um dos maiores problemas 

causadores de doenças dos munícipes é o mosquito 

causador da dengue, isso é um problema que vem 

se arrastando há muito tempo no município, já foi 

feito um requerimento para que a casal fizesse um 

reservatório maior para que as pessoas não estejam 

armazenando água inadequadamente em suas 

casas, já conseguiram com que a casal fizesse uma 

reforma para contruir uma nove estação de 

tratamento e acredita que depois de concluida esta 



reforma acabará com o racionamento de água no 

município. A palavra é facultada ao vereador 

Francisco Fonta que cumprimenta a todos  e aborda 

que no ultimo dia 25 na cidade de Chã preta numa 

reunião com o sinteal a prefeita Rita Tenório decidiu 

reconhecer o direito dos professores junto ao 

secretário de educação onde separou os sessenta 

por cento do recurso do funded e que faça uma 

cotação financeira para ser ratiado para os 

professores. Nessa mesma linha de raciocício faz 

um apelo ao exelentíssimo senhor prefeito para que 

reconheça o direito dos professores, o senhor 

prefeito já enviou o orçamento do próximo ano 

colocando os nove milhões do fundeb e dizendo que 

espera uma decisão final da justiça, este dinheiro 

está colocado na secretária de educação, espera em 

Deus que toque o coração do exelentíssimo senhor 

prefeito que também reconheça o direito dos 

professores pois é um direito adquirido dos 

professores do município. De volta com a palavra o o 

presidente diz que o prefeito colocou o dinheiro no 

orçamento mas não tem a certeza pois está 

esperando o decreto da justiça. De volta com a 

palavra o vereador Francisco Fontan aborda que 

municípios como Arapiraca os gestores estão 

mandando um projeto para a câmara onde pede que 

se faça um acordo com a justiça, todos os 

municípios estão esperando uma decisão final pois o 

dinehiro está bloqueado. Mas espera que o prefeito 

espera que o prefeito se sensibilize. A palavra é 

facultada ao vereador Anisthyn que ouviu 



atentamente quando o vereador abordou sobre o 

município de Chã Preta mas a casa legislativa saiu 

na frente pois sob uma indicação sua a respeito de 

debate do FUNDEB colocou os sessenta por cento 

para os professores e os quarenta para merendeiros, 

servisais, agente administrativos e vigilantes. O 

processo se encontra no tre 5 de Recife onde dois 

desembargadores já votaram. Já fizeram sua parte 

para ajudar os professores. Já foi liberado recurso 

para o parque turistico e o convênio para a 

construção de vinte casas do sítio fernandes e a 

primeira parcela do asfalto da rua Erasmo 

Porongaba, esta casa não mede esforços quando se 

trata do bem estar social, ecomico e de cobrar para 

que o trabalho seja feito. 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 assinado bem como por todos os 

vereadores que aprovarem.  


