
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

Alagoas, em vinte e seis de maio de dois mil e dezessete.

Aos 26 (vinte e seis) dias do mês maio 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 e 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  (Jacson  Chagas),  Josefa  Eliana  Silva  Bezerra  (Fofa),  José

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

do Couro), José Vaz, Maria Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde), 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,  o Vereador José Lourenço 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. Por não haver nenhuma matéria no pequeno expediente, o Senhor Presidente concede

a  palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo  tempo de  cinco minutos.  O Vereador  Eudes  Vieira  da

Paixão se pronuncia  e  depois  dos  cumprimentos  informa que  no dia  de  ontem aconteceu uma

reunião entre os marchantes (pessoas que abatem bois) e o Senhor Prefeitos (com a presença de

vereadores), onde foi tratada a questão do matadouro público de Santana do Ipanema, pelo fato da

interdição do que ora existe. Fala que os marchantes sentem muita dificuldade e tem que arcar com

uma  grande  despesa,  mas  terão  que  abater  os  animais  em  Maceió  ou  Arapiraca  para  poder

comercializar  a carne.  Diz que o Senhor Prefeito  falou que está  empenhado para construir  um

matadouro público adequado com as normas técnicas o mais rápido possível. No entanto, explica

que o processo não é tão simples pelo fato de ter que cumprir todo o trâmite legal para realização da

licitação e posteriormente iniciar a obra. Mas, acredita que o Senhor Prefeito resolverá a problema e

Santana do Ipanema terá um matadouro público para o abate de animais dos municípios do alto

sertão. Diz que o local será na Sementeira, em um terreno doado pelo Governo do Estado. Faz um

apelo  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  para  passar  a  máquina  na  estrada  de  acesso  ao  Sítio

Roçadinho, alegando que se encontra em péssima qualidade. Na sequencia,  o Senhor Presidente
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determina a leitura das matérias do grande expediente. Consta 01 (uma) indicação e 01 (um) projeto

de lei, a saber: De autoria do Vereador José Lourenço da Silva Neto foi apresentado o Projeto de Lei

nº 02/2016 denominando de Jacinta Severo dos Santos o Posto de Saúde da Família do Povoado

São  Raimundo,  neste  município.   O  Vereador  Eudes  Vieira  apresenta  a  Indicação  nº  38/2017

solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros  que inclua no projeto de

pavimentação asfáltica de Santana do Ipanema a via de acesso a AL 130 que inicia na Rua São

Pedro, passa pela ponte lavada da Rua São Paulo, segue pela principal rua do Bairro Santa Luzia,

passando na entrada da microondas e saindo por traz do Posto Lemos, na AL 130.  Terminada a

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

mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Por não haver nenhum orador inscrito para usar

a palavra na ordem do dia, o Senhor Presidente explica que esta sessão ocorreu de forma rápida pelo

fato  deles  (os  Senhores  Vereadores)  irem  prestigiar  a  solenidade  de  assinatura  do  Senhor

Governador  na  ordem de  serviço  para  recapeamento  da  AL 130  (Santana  do  Ipanema a  Olho

D’Água das Flores), como também da AL 130 ao Município de Olivença.  Não havendo outros

assuntos a tratar, em nome de Deus o Senhor Presidente 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, vinte e seis de maio 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                       
                   Segunda Secretária                                                      Vereador                                          

      Josefa Eliana Silva Bezerra        José Marciano Augusto dos Santos            José Lucas Júnior
                           Vereadora                                   Vereador                                           Vereador

                                               José Vaz                        Eudes Vieira da Paixão                  
                                               Vereador                                  Vereador         
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