
Estado de Alagoas
CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA

Vereador Tácio Chagas Duarte

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

Alagoas, em nove de junho de dois mil e dezessete.

Aos 09 (nove) dias do mês junho 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),  Moacir  Júnior  Alves  Aquino  (Júnior  do  Detran)  e  Roberto  Cézar  Oliveira  Silva.

Havendo presença unânime de vereadores em plenário, o Senhor Presidente determina que seja feita

a leitura da ata da sessão anterior. No decorre da leitura o Vereador José Lourenço pede dispensa, o

Senhor  Presidente  acata  o  pedido,  declarada  a  ata  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,  determina  a  leitura  das  matérias  no  pequeno

expediente. Consta o seguinte: Ofício nº 01/2011, de 08 de junho de 2017, encaminhando as Leis

Municipais  nº  1.010  e  1.011/2017.  Convite  do  Prefeito  do  Município  de  Palmeira  dos  Indios

convidando o  Senhor  Presidente  para  prestigiar  a  abertura  dos  festejos  juninos  a  acontecer  no

próximo dia 12 (doze). Seguindo, o Senhor Presidente concede a palavra aos Senhores Vereadores

pelo tempo de cinco minutos. O Vereador José Marciano se pronuncia e depois dos cumprimentos

informa que participou do Segundo Conselho do Vereador  Daniel  Felisdório,  do Município  de

Caruaru-PE, que colheu muitas informações e que na próxima quarta-feira ele (Vereador Marciano)

realizará o seu primeiro Conselho. Por isso, deixa o convite para quem tiver interesse em participar.

Instrui a quem interessar que deverá preencher um cadastro em seu site que a sua equipe entrará em

contato. Diz ser importante o Conselho do Vereador para o município porque serão discutidos os

problemas entre uma equipe de pessoas que o ajudarão a cumprir melhor o seu papel de fiscalizador

das  ações  públicas  do Executivo.  Informa ainda,  que na última terça-feira  assistiu  a  sessão na

Assembleia  Legislativa de Alagoas e  o Deputado Rodrigo Cunha apresentou um projeto de lei

propondo a redução das férias dos deputados de noventa para sessenta dias, mas não foi votado

porque a maior parte dos deputados saiu do Plenário no momento que o projeto ia ser submetido a
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votação. Afirma que achou um absurdo isso e encerra. Em seguida, usa a palavra o Vereador Jacson

Chagas, que depois dos cumprimentos diz que várias e várias gestões passaram em Santana do

Ipanema e não tiveram a preocupação de fazer algo que pudesse propiciar condições dignas para os

moradores da periferia,  como Clima Bom, Conjunto Marinho, Cajarana e Santa Quitéria,  como

também Lagoa do Junco. Mas, destaca a Lagoa do Junco dizendo que foi colocada uma placa na

comunidade dizendo que as obras de pavimentação em paralelepípedos de várias ruas iniciaram em

03 de março de 2017 e terminaram em 03 de junho de 2017; que o valor da obra foi de quinhentos e

trinta e nove reais e algumas frações de centavos. No entanto, nenhum trabalho foi executado no

sentido  de  pavimentar  as  ruas  da  referida  comunidade.  Para  ele  (Vereador  Jacson),  isso  é  um

absurdo e os moradores estão indignados. Tece críticas ao Poder Executivo dizendo esperar que eles

(os vereadores) sejam convidados para a festa de inauguração. Não havendo mais oradores inscritos

para usar a palavra no pequeno expediente, o Senhor Presidente dar início ao grande concedendo a

palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo  tempo  de  quinze  minutos.  Volta  a  tribuna  o  Vereador

Marciano, que depois de renovar os cumprimentos dirige a palavra ao Vereador Jacson dizendo que

uma placa semelhante a que tem na Lagoa do Junco foi colocada na rua da Creche e da quadra de

esportes da Santa Sofia, informando o início e o valor das obras do calçamento de diversas ruas

(quinhentos e trinta mil reais), mas o que tem feito é cem metros (em média) de calçamento. Tece

críticas e diz que irá solicitar informações a respeito disso. O Vereador Eudes Vieira pede a palavra

para dizer que ao ver a placa na Lagoa do Junco, (a que os oradores anteriores se referem acima),

entrou  em contato  com o Secretário  de  Obras  para  se  perguntar  porque o  calçamento  não foi

realizado e o mesmo informou que foi feito o “aditivo” pedindo mais tempo para realizar as obras e

que a previsão para iniciar é entre quinze e vinte dias. O Vereador Jacson também pede a palavra e

demonstra não aceitar a justificativa do Vereador Eudes dizendo que o mesmo quer justificar o que

não tem justificativa, uma vez que afirma ter os recursos em caixa, ter sido publicado o valor, início

e término das obras, o prazo já ter expirado e nada foi executado. O Vereador Marciano segue sua

fala dizendo concordar com o Vereador Jacson sobre a questão da falta de calçamento da Lagoa do

Junco. Antecipa comentários a respeito de uma indicação de sua autoria que irá entrar na pauta do

grande  expediente  solicitando  a  incorporação  do  aplicativo  Colab  na  gestão  do  município  de

Santana  do  Ipanema.  Explica  que  esse  aplicativo  permite  a  inserção  de  qualquer  problema  e

direciona ao setor responsável em tempo real. Com isso, segundo o orador, não precisa o vereador

fazer denúncias. Como exemplo, diz que caso tenha um problema em uma escola, basta qualquer

cidadão fotografar e publicar no aplicativo (rede social) que o gestor e/ou o responsável verá e se
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quiser  resolve  rapidamente.  Explica  ainda,  que  com  o  Colab  não  precisa  o  gestor  e  nem  os

secretários ir às ruas, porque a própria população irá apontar os problemas dos seus bairros. Diz

acreditar ser importante para o município. Informa que o site alagoasnanet divulgou o valor do FMP

(Fundo de Participação do Município) deste município, referente ao mês em curso que será de R$

960.000,00 (novecentos e sessenta mil reais). Desse montante, diz que vinte por cento irá direto

para o Fundeb (Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica); quinze por cento para a saúde; um

por cento destinado ao Pasep e o restante, seiscentos mil reais, fica a critério do Poder Executivo a

destinação. Explica que informa para as pessoas tomem conhecimento que não é da forma que é

dito - que o município não tem dinheiro, e ressalta: “vem pouco, mas vem e dar para resolver alguns

problemas”. Cobra o conserto das estradas e encerra. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Jacson

Chagas que depois dos cumprimentos diz que foi resolvido o problema da falta de merenda nas

escolas, no entanto, faltam funcionários para fazer a merenda em algumas escolas. Fala que falta

cuidadores de crianças em muitos ônibus que fazem o transporte escolar. Por isso, faz um apelo a

Secretária Municipal de Educação solucionar esses problemas. Revela que ônibus que transporta os

alunos da Escola Militão Damasceno quebrou semana passada, por isso os alunos estavam sendo

transportados em um Fiat uno (que não cabia todos) e depois em uma vam e por constatar que é

inadequado, pede a Secretária da pasta para providenciar um transporte adequado. Cobra também a

mesma secretária que verifique as caixas d’água das escolas por afirma que o armazenamento não

está sendo adequado. Diz ter sido procurado por moradores das imediações da Academia Municipal

de Saúde” que reclamaram da falta de vigilante no referido prédio. Por isso, solicita que o gestor do

município coloque uma pessoa para vigiar o local, alegando que os moradores estão incomodados

porque está acontecendo ensaio de uma quadrilha junina no local e depois do ensaio acontece coisas

indevidas por trás do prédio.  Cobra ao Senhor Prefeito que disponibilize um transporte para os

alunos  de  Santana  do  Ipanema que estudam em Palmeira  dos  Indios,  alegando que as  gestões

anteriores disponibilizavam. Faz um apelo para que o poder público execute o conserto das estradas,

porque a situação está tão grave que os moradores da Remetedeira e de Olho D’Água do Amaro

sugeriram que ele (Vereador Jacson) contratasse uma patrol que eles pagariam. Diz que houve a

sugestão do gestor do município para que os transportadores de estudantes comprassem vans para

transportar os alunos (já que é proibido o transporte  em carros abertos),  que ele consertaria as

estradas, mas já está com seis meses e essa promessa não foi cumprida. Informa que vai consultar o

procurador jurídico desta Casa para ver se a contratação da máquina para o conserta das estradas é

legal e caso seja irá contratar a máquina para consertar as estradas de acesso as duas comunidades
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acima mencionadas. Mas, diz esperar que o Secretário Municipal de Obras veja a gravidade do caso

e agilize a execução do trabalho de recuperação das estradas. O Vereador Marciano pede a palavra

para  dizer  que  está  na  mesma  situação  do  Vereador  Jacson  porque  moradores  de  algumas

comunidades lhe pediram que fornecesse um caminhão para que eles próprios tapassem os buracos

das estradas, mas por não saber se é legalmente ele, como legislador, fazer isso, ainda não fez. Por

isso, também solicita providências ao secretário da pasta. O Vereador Jacson segue com a palavra

dizendo que o município tem dinheiro para o conserto das estradas. Diz ainda, que foi procurado

mais uma vez por comerciantes para que falasse sobre uma indicação de sua autoria que solicitou ao

Poder Executivo a construção de uma passagem molhada sobre o riacho camoxinga para ligar o

comércio a margem do rio Ipanema e diz que cobra mas até o momento não recebeu nem resposta.

Por essa razão, faz a cobrança novamente. Cobra a pavimentação do Largo Cônego José Bulhões

alegando que o local é ponto de parada dos transportes alternativos e as condições são inadequadas

porque o que tem é lama, lixo, esgoto a céu aberto e fedentina. Diz que nenhum benefício foi feito

no  lugar,  que  não  há  banheiros  e  o  que  os  órgãos  competentes  fizeram  foi  mandar  uma

determinação judicial para desmanchar as barracas lá existentes. Sobre o matadouro público diz que

o problema das condições sanitárias existe há vinte anos. Afirma que é uma questão política e que

se algum político quisesse ver “Santana bem” e não ver “os marchantes desempregados” já tinha

resolvido o problema, no entanto, afirma também, que até o momento nenhuma ação foi movida.

Tece críticas a administração municipal e termina o discurso dizendo que há seis meses de governo

a  SMTT  (Superintendência  Municipal  de  Trânsito  e  Transporte)  não  foi  implantada  de  fato.

Continuando os discursos no grande expediente, o Vereador José Vaz usa a palavra e confirma as

palavras do Vereador Jacson de que ele (Vereador José Vaz) fotografou a fossa da Escola Municipal

Maria Ferreira, na Maniçoba, publicou na internet e no dia seguinte o problema foi solucionado.

Agradece  ao  Secretário  Municipal  de  Obras  por  isso  e  diz  que  o  atendimento  dos  problemas

apresentados pelos Edis, mostra a importância do trabalho do vereador. Sobre a placa colocada na

Lagoa do Junco sobre o período das obras de pavimentação das ruas que não foram realizadas diz

que é possível  haver  um aditivo de data,  conforme informou o Vereador  Eudes Vieira,  mas as

críticas acontecem porque a população não tem o conhecimento disso, então considera salutar os

questionamentos. Cobra ao Secretário de Obras que realize uma operação tapa buraco nas ruas,

alegando que em muitas há muitos buracos no calçamento. Como exemplo, cita as ruas Ormindo

Barros e Santa Luzia. Pede o conserto das estradas dizendo que muitas estão em péssimas condições

e fala que o ex-vereador Ademeildo Soares dizia que época de consertar estrada é quando chove.
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Sobre o mercado de carne diz que um cidadão concedeu uma entrevista na Rádio Milênio e disse

que no último sábado chegou ao mercado as dez horas e a carne que tinha lá já estava estragada.

Acredita ser verdade pelo fato de explicar que a carne abatida e vendida sem ser resfriada passa

vinte e quatro horas sem estragar, mas, ao contrário, quando é retirada do freezer não dura nem doze

horas  e  já  começa  a  estragar.  Assim  como  o  Vereador  Jacson  mostrou  preocupação  com  o

“desemprego dos marchantes”, o Vereador José Vaz também mostra-se preocupado, já que o poder

público  não  tem emprego  para  oferecer  ao  grande  número  de  munícipes  que  precisam de  um

emprego para garantir o sustendo das famílias. Diz que o problema do matadouro tem urgência em

ser resolvido e diz não acreditar que o problema seja político, uma vez que afirma que foram os

órgãos fiscalizadores que estão fazendo as exigências dentro das normas técnicas. No entanto, diz

ser preciso ver se a fiscalização está ocorrendo em todas as regiões do Estado ou é apenas no

agreste e no sertão. Informa que fez uma visita a Secretaria Municipal de Educação e coversou

sobre  diversos  assuntos.  Sendo  um dos  assuntos  merenda  escolar,  diz  que  seria  importante  se

houvesse a descentralização da mesma por acreditar que dessa forma o diretor da escola não ia

deixar faltar. Revela que na conversa que teve com a Secretária, a mesma mostrou preocupação com

o Programa Mais Educação, pelo fato de não ter sido implantado em algumas escolas por falta de

merendeiras  outras  por  não  ter  espaço.  Diz  ter  questionado  o  espaço  da  Creche  da  Rua  Joel

Marques, alegando que se fosse ampliada caberia para crianças e informa que a Creche da Lagoa do

Junco está realizando pré-matrícula para começar a funcionar no segundo semestre. Diz que isso é

muito bom para Santana do Ipanema, mas a Creche do Lageiro Grande (comunidade carente) está

abandonada. Reforça o apelo do Vereador Jacson ao Senhor Prefeito para disponibilizar transporte

aos universitários que estudam em Palmeira dos Indios e informa que na gestão anterior apresentou

uma indicação ao gestor da época no mesmo sentido. A respeito do transporte escolar dos estudantes

da  Educação  Básica,  da  rede  estadual  de  ensino,  diz  que  o  Estado  está  tentando  passar  a

responsabilidade para o município e isso vai gerar uma despesa, mas se o município absorver é

porque tem dinheiro para cobrir as despesas. Ressalta que não importa se a responsabilidade será do

Estado ou do Município, o que não pode acontecer são os alunos ficarem sem frequentar as aulas e

nem os transportadores ficarem sem saber quem é que vai efetuar o pagamento pelos serviços que

prestam. Diz que o impasse deve ser resolvido com urgência e que foi dito que o dinheiro para

pagamento de quinze dias do mês de maio seria repassado para as escolas efetuarem o pagamento

aos referidos transportadores. O Senhor Presidente Mário Siqueira pede a palavra para dizer que leu

em um site  da  internet  a  notícia  de  que  o  contrato  dos  transportadores  de  estudantes  irá  ser
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prorrogado por mais três meses, enquanto é feita uma nova licitação. Diz que de fato os alunos não

podem ser prejudicados e diante desse problema não resolvido, entende que o Secretário de Estado

da Educação deixa a desejar. O Vereador José Vaz segue com a palavra dizendo que o problema dos

motoristas continuarem trabalhando é porque não existe nenhum documento firmando legalmente

as decisões tomadas. Por isso, não há garantias que irão receber e nem sabem quem irá assumir o

ônus. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Roberto Oliveira, que depois dos cumprimentos cobra

ao Secretário Municipal de Obras que envie a esta Casa o cronograma de recuperação das estradas,

diz que é a terceira vez que pede e não foi atendido. Por essa razão, pede ao Senhor Presidente para

enviar ofício reiterando o seu pedido. Assim como fez o Vereador José Vaz, pede que o Secretário

de Obras conserte os buracos que há no calçamento das ruas de Santana do Ipanema, principalmente

um que há no início da Rua Benedito Melo (ao lado da Praça do Toco) e outros existentes na Rua

Santa Marta,  Rua José Amorim. Cobra iluminação pública na subida do Conjunto Habitacional

Brisa da Serra. Faz um apelo para que a Casal (Companhia de Abastecimento e Saneamento de

Alagoas) conserte um vazamento d’água na Rua da Baraúna, que segundo ele existe há vários anos.

Sobre a questão do carne que está sendo vendida no mercado de carne, diz que no último sábado

constatou que logo as oito da manhã a carne que havia no mercado já estava com mal cheiro. (Isso

devido os animais terem sido abatidos em um frigorífico na capital, ter sido resfriada e transportada

para comercialização, conforme explanado pelos Vereadores Jacson Humberto e José Vaz). Diz não

saber até quando os marchantes irão suportar as despesas pelo fato das vendas estarem caindo. Diz

que ocorreu um caso sério com uma gestante, no hospital, mas só irá revelar depois que investigar e

tiver  certeza  dos  fatos.  O Vereador  Eudes  Vieira  usa  a  palavra  logo  em seguida  e  depois  dos

cumprimentos volta a explicar o que explicou acima a respeito da placa colocada na comunidade

Lagoa  do  Junco  para  pavimentação  das  ruas  e  reafirma  que  foi  feito  um aditivo  de  data  e  a

divulgação dos valores e do prazo de realização de obras, em nível municipal e estadual, é uma

exigência do Ministério do Desenvolvimento quando faz a liberação dos recursos. Faz um apelo ao

Secretário de Obras para consertar a estrada de acesso a localidade Curral do Meio e construir meio

fio na rua de acesso a subestação, alegando que por falta disso há o acúmulo de muita água e em

conseqüência disso, pode ocorrer a proliferação do mosquito transmissor da dengue. O Vereador

José Vaz pede a palavra para confirmar as palavras do Vereador Eudes de que na rua a que se refere

não tem linha d’água, tem muita água no meio da rua como se fosse uma nascente é a passagem está

péssima. Diz que nas imediações do local em que o Vereador Eudes se refere a Eletrobrás contratou

uma empresa  para  fazer  uns  buracos  para  locação de uns  postes  de  energia  de alta  tensão,  os
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buracos foram abertos, mas o serviço ainda não foi realizado, por isso os buracos estão abertos e

cheios d’água, podendo juntar mosquitos e acontecer acidentes. Diz que esta Casa deve fazer a

cobrança  a  Eletrobrás  ou a  Secretaria  de Obras  para  ir  entupir  os  buracos.  Pede  ao  Secretário

Municipal de Obras para fazer uma limpeza na rua que o prefeito mora, alegando que o mato está

“alto”. O Vereador Eudes segue com a palavra corrobora as palavras do Vereador José Vaz dizendo

que o Secretário mande limpar o mato ou pulverizar para o mesmo secar. Após, usa a palavra a

Vereadora Josefa Eliana, que depois dos cumprimentos que o Senhor Prefeito se preocupa muito

com o município, por isso, a convite dele (do Senhor Prefeito), juntamente com outros Vereadores,

com a Secretária Municipal de Saúde e com o chefe de gabinete, na última sexta-feira, fez uma

visita às obras de construção da Upa (Unidade de Pronto Atendimento) ao lado do Hospital local,

obra essa iniciada na gestão anterior e devido a burocracia ainda não foi concluída. Informa que

quando  essa  Upa  estiver  em  funcionamento,  irá  desafogar  os  atendimentos  de  urgência  e

emergência do Hospital, que segundo ela (Vereadora Eliana) existe uma grande demanda. Volta a

falar sobre a grande burocracia para conseguir desenvolver alguma ação pública e informa que nos

mandatos anteriores conseguiu, junto ao Deputado Givaldo Carimbão recursos de duas emendas

parlamentares, sendo uma para colocar água encanada no Povoado Camoxinga dos Teodósios, mas

não deu certo e os recursos voltaram devido a grande burocracia. Sobre os recursos da outra emenda

parlamentar, diz que foi para construção de uma quadra, mas não revelou em que local. Fala que

muitas obras foram iniciadas e não concluídas pela gestão anterior, a exemplo de postos de saúde

(como a comunidade Camoxinga dos Teodósios) e quadras de esportes, e, em virtude da burocracia

demora para que a atual administração possa da continuidade. Diz que a Secretária Municipal de

Saúde mostrou a todos os vereadores as condições de precariedade que encontrou as unidades de

saúde. Afirma que em cinco meses de administração não tem como o gestor já ter resolvido todos os

problemas que encontrou no município. Mas afirma também, que o mesmo já fez muita coisa e está

bastante empenhado para fazer o melhor pelo município. Sobre a creche da Lagoa do Junco diz que

as obras de construção foram iniciadas há vários anos e somente nesta administração será concluída.

Diz  ter  visitado alguns postos  de  saúde e  constatou “algumas dificuldades”,  mas  já  entrou em

contato  com  a  coordenadora  da  atenção  básica  e  com  a  secretária  de  saúde  para  verem  a

possibilidade de melhorar. Diz se sentir muito feliz pelo fato de ter constatado que na equipe médica

do Posto de São Saúde da comunidade São Pedro, o dentista também faz as visitas domiciliares. Diz

que todas as administrações passam por dificuldades, mas faz vários elogios a atual gestor pelo

trabalho que já fez neste mandato e pede paciência a população por acreditar que o mesmo irá fazer
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o melhor pelo município e resolver muitos problemas – como o conserto das estradas, por exemplo.

Por não haver mais oradores inscritos para usar a palavra, o Senhor Presidente determina a leitura

das matérias do grande expediente. Constam 04 (quatro) indicações, 01 (um) requerimento e 01

(uma) moção. De autoria do Vereador Roberto Cezar Oliveira Silva foi apresentada a Indicação nº

40/2017  solicitando ao  Excelentíssimo Senhor Prefeito  Isnaldo Bulhões  Barros  e  ao  Secretário

Municipal  de  Obras,  Senhor  Genildo  Bezerra,  que  seja  feita  a  construção  do  calçamento  do

Povoado  Pedra  D’Água  dos  Alexandres.  O  Vereador  Jacson  Chagas  apresenta  a  Indicação  nº

41/2017 solicitando ao  Excelentíssimo Senhor  Prefeito  Isnaldo Bulhões  Barros  e  ao  Secretário

Municipal de Obras, Senhor Genildo Bezerra, a pavimentação das ruas localizadas na Lagoa do

Junco. De autoria do Vereador José Marciano Augusto dos Santos são apresentadas duas indicações

e  um requerimento,  a  saber:  Indicação nº  42/2017 indicando ao  Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo

Bulhões  a  incorporação  do  aplicativo  Colab  na  gestão  do  município  de  Santana  do  Ipanema.

Indicação  nº  43/2017  indicando  ao  Exmº  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões  que  seja  feito  um

trabalho  de  fomento  ao  empreendedorismo  em parceria  com a  sala  do  empreendedor  com os

marchantes do mercado municipal da carne. Requerimento nº 08/2017 solicitando o Requerimento

nº  08/2017 solicitando ao Secretário Municipal  de Transportes e  Obras informações acerca dos

veículos e máquinas próprios e a serviço do município e o uso de combustíveis e lubrificantes dos

mesmos, no período de janeiro até maio do corrente ano. O Vereador José Vaz apresenta a Moção nº

03/2017  com  votos  de  pesar  aos  familiares  do  Senhor  Abdias  Serafim  de  Oliveira  pelo  seu

falecimento. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as matérias a discussão

e  votação,  sendo  as  mesmas  aprovadas  por  unanimidade  dos  presentes.  Na  ordem do  dia,  os

Vereadores  José  Marciano  e  Jacson  Chagas  usam  a  palavra  para  reforçar  as  matérias  que

apresentaram no grande expediente. O Vereador José Marciano fala da importância do aplicativo

Colab para o município, já tratado na fala do mesmo no pequeno expediente e quanto a Indicação nº

43/2017 reforça o pedido para que seja feito um treinamento com os marchantes para capacitá-los

no ofício que desempenham. Pede que o Senhor Prefeito tome as medidas necessárias e cobre ao

Governador para resolver o problema do matadouro alegando que a carne resfriada como está sendo

comercializada  está  causando prejuízos  aos  marchantes,  já  que  logo  cedo da  manhã começa  a

estragar. O Vereador Jacson, ao se pronunciar, volta a falar sobre a questão da placa colocada na

Lagoa do Junco informando o valor e o prazo das obras do calçamento que não foi construído

dentro do prazo estabelecido e diz não concordar com a defesa feita pelo Vereador Eudes de que as

obras não foram realizadas porque foi feito um aditivo. Para ele (Vereador Jacson), já poderiam ter
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sido concluídas e não aceita as desculpas por afirmar que os recursos estão na conta da prefeitura e

começou a ser repassado desde o ano 2012.  Não havendo outros oradores inscritos e nem 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, nove de junho de dois mil e dezessete. 

     Mário Siqueira Silva               José Lourenço da Silva Neto      Moacir Júnior Alves Aquino     
          Presidente                                     Vice-Presidente                        Primeiro Secretário

         Jacson Humberto Chagas Santos                 Maria Audilene da Silva Apolinário
                        Vereador                                                    Segunda Secretária           

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

          José Vaz                        Eudes Vieira da Paixão                  Roberto Cezar Oliveira Silva           
          Vereador                                  Vereador                                              Vereador         
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