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Vereador Tácio Chagas Duarte

Ata da Décima Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado de

Alagoas, em vinte e oito de abril de dois mil e dezessete.

Aos 28 (vinte e oito) dias do mês abril 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, mas informa que a mesma será rápida em virtude de todos os

Edis apoiar a greve geral (paralisação nacional) organizada pelas centrais sindicais no Brasil para

esta data, onde já estão acontecendo protestos por todo o País, inclusive em Santana do Ipanema,

contra as reformas da Previdência e Trabalhista e a Lei da Terceirização. Após, 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 Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Mário Siqueira

Silva (Mário do Laboratório) e Moacir Júnior Alves Aquino (Júnior do Detran). Havendo número

suficiente 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 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. Não haverá a apresentação de nenhuma proposição do pequeno e nem do grande

expediente. Conforme acordo firmado entre os Senhores Vereadores, o Edil que se inscrever usará

da palavra apenas no pequeno expediente. O primeiro Vereador a se pronunciar foi o Vereador José

Vaz, que depois dos cumprimentos iniciais começa falando a respeito da motivação dos protestos

que estão ocorrendo em todo País, conforme frisado acima e logo adentra no recito desta Casa as

pessoas que estão protestando, munidas de faixas e unidas num só grito de “Fora Temer”. Com a

chagada dos mesmos, o Senhor Presidente informa que esta Casa apoia o movimento, diz que a

sessão será rápida para que todos os Edis possam acompanhar a manifestação pelas ruas. Diz que o

grito desta Casa ecoa pelos ares, já que esta sessão está sendo transmitida, via emissora de rádio, e

dessa forma chega aos sítios e povoados. Mostra-se totalmente a favor da manifestação e contra as

reformas  previdenciária,  trabalhista  e  da  terceirização.  Fala  com  detalhes  sobre  cada  item  já

aprovado  pela  Câmara  Federal.  Defende  a  permanência  dos  direitos  do  trabalhador  e  termina

acompanhando a plateia com o grito “Fora Temer, Fora Temer...”. Não havendo oradores inscritos

para  usar  a  palavra,  o  Senhor Presidente  irá  encerrar  a  sessão para que todos os  Edis  possam
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acompanhar os manifestantes. Sendo assim, em nome de Deus o Senhor declara o encerramento

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, vinte e oito de abril de dois mil e

dezessete. 

                  Mário Siqueira Silva                         Moacir Júnior Alves Aquino
                        Presidente                                             Primeiro Secretário

         Jacson Humberto Chagas Santos              José Marciano Augusto dos Santos               
                         Vereador                                                       Vereador      

               Josefa Eliana Silva Bezerra                                            José Lucas Júnior
                           Vereadora                                                                Vereador

                       José Vaz                                                Eudes Vieira da Paixão 
                       Vereador                                                            Vereador
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