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Ata da Terceira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, 

em dezessete de fevereiro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 17 (dezessete) dias do mês fevereiro de dois mil e dezessete, na Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, às 09:00 (nove horas), esteve a frente dos 

trabalhos o Senhor Presidente Mário Siqueira Silva. Sob a proteção de Deus e em nome da 

comunidade declara aberta a sessão, informa que no dia de ontem foi realizada uma reunião interna 

entre os vereadores para formação das comissões permanentes e pelo fato de não terem entrado em 

consenso para o cargo de relator da Comissão de Justiça e Redação, ficou decidido que nesta sessão 

será realizada uma votação secreta para definir quem assume o referido cargo – José Lourenço da 

Silva Neto ou Eudes Vieira da Paixão.  Seguindo, passa a palavra ao Senhor Secretário, Moacir 

Júnior, para chamada dos Senhores Vereadores. Compareceram os seguintes: Eudes Vieira da 

Paixão (Meirica), Jacson Humberto Chagas Santos, Josefa Eliana Silva Bezerra (Fofa), José 

Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, 

Maria Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde), Mário Siqueira Silva (Mário do 

Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino e Roberto Cezar Oliveira Silva. Havendo presença 

unânime de vereadores em plenário, o Senhor Presidente determina que seja feita a leitura da ata da 

sessão anterior. No decorrer da leitura, a Vereadora Josefa Eliana Silva Bezerra pede dispensa e o 

Senhor Presidente acata o pedido, declarada aprovada, publica em sessão, determina a certificação e 

diz que caso algum vereador deseje fazer alguma alteração deve procurar a secretaria e fazer por 

meio de requerimento. Seguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do pequeno 

expediente. Consta apenas o Ofício nº 36/2017 da Secretária Municipal de Trabalho, Assistência 

Social e Defesa Civil, Maria Verônica de Araújo, agradecendo ao Senhor Presidente por ter cedido 

o espaço desta Casa para reunião regionalizada de assessoria técnica aos gestores e técnicos da 

Assistência Social dos treze municípios da região do médio. Na sequencia, concede a palavra aos 

Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos. Inicialmente, usa a palavra a Vereadora Josefa 

Eliana Silva Bezerra, que depois dos cumprimentos mostra-se bastante satisfeita e agradece ao 

Senhor Governador Renan Filho e ao Senhor Prefeito Municipal, Doutor Isnaldo Bulhões, por 

Santana do Ipanema ter sido contemplada com mais dez poços artesianos. Informa que a perfuração 

já iniciou e uma das comunidades contempladas foi a Mulungu, embora diga que a vazão não é 

muito boa. Outras comunidades agraciadas, segundo a oradora: foram Barra do Tigre, Pinhãozeiro e 
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Camoxinga dos Teodósios. Solicita ao Senhor Presidente para enviar ofícios de agradecimentos ao 

Governador do Estado e ao Senhor Prefeito pelo lançamento do “Programa Água é Vida” em 

Santana do Ipanema. Em seguida, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois dos 

cumprimentos parabeniza o Senhor conhecido por Tuca Maia por ter sido aprovado na OAB 

(Ordem dos Advogados do Brasil). O Vereador Jacson Chagas usa a palavra logo depois e após os 

cumprimentos de praxe, parabeniza o Senhor Flávio, responsável pela distribuição “do leite do 

governo”, na Emater, dizendo que foi muito bem recebido e obteve todas as informações que 

procurava a respeito das normas para a referida distribuição. Informa aos agricultores que foi 

aprovada uma lei que permite o abatimento das dívidas dos mesmos, junto ao Banco do Brasil e ao 

Banco do Nordeste, em até noventa e cinco por cento. Diante disso, pede que cada agricultor que 

estiver endividado faça um esforço para liquidar. Diz ainda, que quem fizer a quitação terá direito a 

uma nova carta de crédito. Informa que o atual Ministro do Turismo, quando deputado, foi o relator 

do projeto que permitiu o desconto para quitação das dívidas dos agricultores. Agradece o 

engajamento em prol dos agricultores do ex-prefeito Marcos Davi, do Senhor Miguel Antônio e do 

“saudoso Maxsuel”. Seguindo, usa a palavra o Vereador José Vaz que depois dos cumprimentos 

informa que na última quarta-feira aconteceu uma reunião nesta Casa, organizada pelo advogado 

Cícero Angelino, para discutir a PEC 287/2016 (Projeto de Emenda Constitucional) que trata da 

reforma da previdência social e na ocasião foram citados dez problemas, considerados graves, para 

os trabalhadores, em especial para os agricultores, uma vez que o Governo Temer quer nivelar o 

tempo de contribuição e a idade para todos os trabalhadores, independentemente da profissão que 

exerça. Cita com detalhes muitos dos problemas que serão gerados com a aprovação da PEC. Diz 

que esse projeto contraria a Constituição Federal, se aprovado, permitirá que um trabalhador receba 

menos de um salário mínimo e não existirá mais direitos adquiridos. Depois de toda explanação 

chama a atenção da população para se manifestar contra a referida PEC, cobrando aos deputados 

que cada um votou que exijam aos senadores que os mesmos sejam contra essa proposta. Diz que 

cabe aos sindicatos, que são os representantes de classes, mobilizar as categorias e iniciar uma 

grande manifestação em defesa dos trabalhadores. Acredita que se a sociedade se mobilizar e for 

para as ruas, terá uma grande força contra a aprovação. Informa que no dia trinta de março haverá 

uma mobilização, em Maceió, organizada pela OAB. Termina dizendo não acreditar que exista 

“rombo” na previdência, conforme é veiculado pelo Governo e convoca toda sociedade, mais uma 

vez, para também se mobilizar. Estando com a palavra o Senhor Presidente informa aos demais 

vereadores que irá realizar a votação da relatoria da Comissão de Justiça e Redação no grande 
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expediente e concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de quinze minutos. Usa a 

palavra para iniciar, o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois de renovar os cumprimentos 

faz os mesmos agradecimentos do Vereador Jacson aos líderes Marcos Davi, Miguel Antônio, ao 

saudoso Maxsuel, ao Chico da Capeal e ao Deputado Marx Beltrão pela luta em defesa dos 

agricultores e também aconselha o homem do campo que tiver dívida junto ao Banco do Brasil e 

Banco do Nordeste a procurar as instituições para saldar e ter direito a contrair novos empréstimos. 

Informa que esta Casa foi parceira dos agricultores, uma vez que afirma que por várias vezes, os 

vereadores contribuíram com duzentos com até trezentos reais para os líderes se dirigem a Brasília 

reivindicar negociação das dívidas. Sobre aposentadoria, diz acreditar que nenhum dos deputados 

vai ter coragem de votar contra o povo. Mas, diz que é preciso a sociedade, como um todo, se 

mobilizar e pede ao Vereador José Vaz para pedir que a Uveal (União dos Vereadores de Alagoas) 

se engaje nessa luta. Agradece ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões por ter retirado o lixão do 

Povoado Areia Branca. Afirma que sempre lutou para que isso acontecesse e que as pessoas daquela 

região estão se sentindo felizes. Seguindo, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos 

cumprimentos parabeniza o Governo Municipal pela limpeza que está fazendo na cidade e diz que 

no governo anterior acumulou muito lixo pelas ruas e as pessoas estavam insatisfeitas. Corrobora as 

palavras do Vereador José Vaz no que falou a respeito da PEC 287/2016 e diz que seria interessante 

se todos os vereadores puderem marcar presença na mobilização organizada pela OAB contra 

aprovação da mesma. Sobre a reunião que aconteceu nesta Casa com os coordenadores da Defesa 

Civil, diz que foi dado várias explicações a respeito da distribuição d’água, inclusive que um dos 

critérios é que as comunidades que existe água encanada ou esteja numa proximidade de quinhentos 

metros, não receberá água por carro pipa, daí  ela (Vereadora Eliana) explicou que a comunidade 

Água Fria fica distante da rede d’água (da comunidade Barroso) e não estava sendo contemplada. O 

Vereador Eudes Vieira pede a palavra para solicitar ao Senhor Presidente que envie ofício ao 

Coordenador da Defesa Civil Municipal solicitando a relação das pessoas/comunidades 

beneficiadas com água da Defesa Civil. A Vereadora Josefa Eliana segue com a palavra dizendo 

que já estava em sua pauta fazer tal solicitação ao Coordenador da Defesa Civil do Município, 

inclusive diz que já conversou com o referido coordenador sobre o assunto, o mesmo se 

comprometeu em atender, e, acrescenta que além da relação das pessoas e comunidades, deve ser 

pedida a quantidade de carros pipas que cada comunidade está sendo beneficiada. Mostra-se 

indignada com a PEC de reforma da Previdência Social e fala praticamente a mesma coisa que o 

Vereador José Vaz falou sobre o tema. Diz que os agricultores e os professores, principalmente, não 
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tem condições de trabalhar até sessenta ou setenta anos para poder se aposentar. Por isso, espera que 

os deputados federais e senadores não aprovem o referido projeto. Sobre a dívida dos agricultores, 

diz que é uma questão antiga e que já participou de vários eventos em prol dos agricultores e roga a 

Deus que os mesmos (agricultores) tenham condições de saldar as duas dívidas. Para encerrar, pede 

as comunidades rurais que dispõe de poços artesianos para zelar pela manutenção dos mesmos. 

Continuando os pronunciamentos, usa a palavra o Vereador José Vaz que depois de renovar os 

cumprimentos diz que a falta de chuva (a seca) influencia na geração de energia elétrica, por isso 

quanto mais tempo de seca, pior a qualidade da energia. Por isso, torce que chova porque com a 

chuva acontece a melhoria em todos os setores, como alimentação para o consumo animal e 

humano, tem água em abundância e até melhora a qualidade da energia. Revela que na gestão 

anterior solicitou a manutenção da iluminação pública dos Conjuntos Marinho, Santa Quitéria e 

Cajarana, principalmente no final do hospital devido a escuridão, mas não foi atendido. Diz ter 

solicitado também a colocação de piçarra no Conjunto Cajarana alegando que não existe acesso a 

veículos no local, impedindo a entrada de carros como: polícia, corpo de bombeiros, carro do lixo e 

de qualquer outro que necessite realizar algum tipo de trabalho. Diante desses problemas e não ter 

sido atendido pela gestão passada, solicita ao Senhor Presidente que encaminhe ofício ao Secretário 

Municipal de Obras para agilizar a execução desses trabalhos. Acrescenta que além dos conjuntos 

citados acima, nas Ruas Joel Marques, Lourival Amaral e Abdias Teodósio há lâmpadas queimadas 

e precisam ser substituídas. Pede também a reposição das lâmpadas queimadas no Conjunto Brisa 

da Serra II.  Estando com a palavra, o Senhor Presidente anuncia o início da votação da relatoria da 

Comissão de Justiça e Redação, conforme registrou no início desta sessão. Lembra que os dois 

candidatos são os Vereadores Eudes Vieira da Paixão e José Lourenço da Silva Neto por não ter 

havido consenso na reunião interna realizada no dia de ontem para formação das comissões 

permanentes desta Casa para o biênio 2017/2018. Sendo assim, inicia o processo de votação 

convidando um vereador por vez, em ordem alfabética, para votar. Ao apurar o resultado, 

constatou-se a vitória do Vereador José Lourenço da Silva Neto. Após, o Senhor Presidente faz a 

promulgação do resultado de todas as comissões, ficando assim constituídas: Comissão de Justiça e 

Redação – Presidente: José Vaz, Relator: José Lourenço da Silva Neto, Membro: Moacir Júnior 

Alves Aquino. Comissão de Finanças, Orçamentos e Fiscalização: Presidente: José Lucas Júnior, 

Relator: José Lourenço da Silva Neto, Membro: Josefa Eliana Silva Bezerra. Comissão de 

Urbanismo e Infraestrutura Municipal - Presidente: José Marciano Augusto dos Santos, Relator: 

Moacir Júnior Alves Aquino, Membro: Maria Audilene Apolinário da Silva. Comissão de Educação 
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e Cultura, Saúde e Meio Ambiente - Presidente: Roberto Cezar Oliveira Silva, Relator: Jacson 

Humberto Chagas Santos, Membro: Josefa Eliana Silva Bezerra. Comissão de Controle Interno - 

Presidente: Jacson Humberto Chagas Santos, Relator: José Marciano Augusto dos Santos, Membro: 

José Vaz. Dando prosseguimento a sessão, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do 

grande expediente. Constam duas indicações de autoria do Vereador Jacson Humberto Chagas 

Santos, ambas subscritas pelos Vereadores José Lourenço da Silva Neto e Mário Siqueira Silva, que 

versam sobre o que segue: Indicação nº 06/2017, solicita ao Chefe da Unidade Local II do Dnit – 

Departamento Nacional de Infraestrutura, Senhor Jonathan da Fonseca Trindade, que seja 

construída uma passarela paralela a Ponte da Barragem, situada no perímetro urbano da BR 316, na 

saída de Santana do Ipanema em direção ao Município de Poço das Trincheiras. Indicação nº 

07/2017 solicita ao Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e ao Secretário Municipal de Obras, Genildo 

Bezerra, que sejam recuperadas (passada a máquina e colocado piçarra) na estrada que dar acesso 

ao Sítio João Gomes, Várzea da Ema, Lages dos Barbosa e Povoado Olho D’Água do Amaro.  

Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as indicações a discussão e votação, 

sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. O Vereador Jacson usa a palavra na ordem do dia 

para reforçar as indicações em pauta. Sobre a indicação que solicita a construção de uma passarela 

ao lado da ponte da barragem diz que foi procurado por moradores e comerciantes do Bairro Clima 

Bom, que alegam não ter condições de trafegar pela referida ponte porque a mesma não tem cal 

haver calçada. Por essa razão e em nome dos moradores do mencionado bairro, apresenta a 

indicação para que seja construída uma passarela com sinalização e toda infraestrutura para garantir 

a segurança dos transeuntes e para melhoria da cidade como um todo. A respeito do pedido de 

conservação das estradas diz que as estradas de acesso a Remetedeira, Olho D’água do Amaro e 

Lages dos Barbosas estão em péssimo estado de conservação, por isso, espera que a sua 

reivindicação seja atendida. O senhor presidente parabeniza o Vereador Jacson Chagas e pede para 

subscrever as indicações; o Vereador José Lourenço também solicita a subscrição e são autorizados.  

O Vereador Eudes Vieira pede a palavra para dizer que se sente triste porque o Senhor Presidente 

não o declarou como eleito para o cargo de relator da comissão de Justiça e Redação na reunião que 

aconteceu no dia de ontem, já que afirma que tinha os votos dos Vereadores: Roberto Oliveira, José 

Lucas, Jacson Chagas, José Vaz e Marciano, e, considerar que era a maioria. Agradece aos que 

continuaram votando em seu nome, já que houve a diferença de dois votos dos que se declararam 

em seu favor no dia de ontem, mas afirma que ainda vai ver se tem o direito a fazer parte da 

comissão a que disputou o cargo de relator. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra 
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na ordem do dia e nem outros assuntos a tratar, em nome de Deus encerra a sessão determinando 

que seja lavrada esta ata que segue assinada por ele (Mário Siqueira Silva) e por todos os 

vereadores presentes. Eu, Maria da Assunção Araújo Nobre, lavrei a presente ata. Sala das Sessões 

da Câmara Municipal de Santana do Ipanema/Alagoas, dezessete de fevereiro de dois mil e 

dezessete.  

 

 

     Mário Siqueira Silva              José Lourenço da Silva Neto            Moacir Júnior Alves Aquino 

          Presidente                                     Vice-Presidente                             Primeiro Secretário 

 

 

         Maria Audilene da Silva Apolinário                  Jacson Humberto Chagas Santos 
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               Josefa Eliana Silva Bezerra                                            José Lucas Júnior 

                           Vereadora                                                                Vereador 

 

 

                       José Vaz                                                Eudes Vieira da Paixão  

                       Vereador                                                            Vereador 

 

         José Marciano Augusto dos Santos                                   Roberto Cezar Oliveira Silva 

                          Vereador                                                                      Vereador 

                                    Vereador 

 


