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

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

Aos 16 (dezesseis) 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)  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  decorre  da  leitura  o  Vereador  Jacson  Chagas  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

apenas um o ofício nº 132/2017 do Sinteal (Sindicato dos Trabalhadores em Educação – Núcleo

Regional de Santana do Ipanema) em resposta a solicitação de informação do Vereador Jacson, feita

no dia 14 (quatorze) do corrente,  responde que o Gestor Municipal tem atendido as audiências

solicitadas pelo sindicato, porém a negociação para reajuste salarial dos servidores está a passos

lentos, tendo em vista “a não entrega de documentos”. Seguindo, o Senhor Presidente concede a

palavra  aos  Senhores  Vereadores  pelo  tempo  de  cinco  minutos.  O Vereador  Jacson  Chagas  se

pronuncia e depois dos cumprimentos diz ter sido convidado por uma catequista do Sítio Caracol

para participar da Primeira Comunhão de crianças do local, prestigiou e agradece a recepção que

teve. Diz se sentir indignado porque junto com a sua equipe elaborou um projeto de lei que visa a

transparência do dinheiro público que a Prefeitura patrocinar qualquer evento, expondo em placas

com os valores do patrocínio e esse projeto foi arquivado, a pedido da Comissão de Justiça, sem que

tenha siso apreciado pelo Plenário. Diz que está tratando desse assunto com uma equipe jurídica

para analisar o projeto e colocá-lo a apreciação do Plenário, e, afirma que mesmo que não seja

aprovado, ficará satisfeito porque haverá discussão e votação. Fala que este ano só foram votados

três  projetos  de lei  nesta  Casa e  o primeiro foi a  Lei  Delegada,  que afirma ter  sido dentro da
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legalidade, mas o seu voto foi contra por entender que não deve ser tirado o poder desta Casa.

Referindo-se a outro projeto diz que foi aprovado o que tratava do “pagamento do IPTU (Imposto

Predial  e  Territorial  Urbano)”  e  votou  a  favor  por  considerar  de  relevância  para  a  população.

Estando com a palavra o Senhor Presidente explica ao Vereador Jacson que o projeto a que se refere

acima foi analisado pela Comissão de Justiça e Redação e essa comissão pediu arquivamento depois

de  consultar  o  Procurador  Jurídico  desta  Casa  e  o  mesmo  ter  emitido  parecer  mostrando  a

inconstitucionalidade do mesmo.  Seguindo, usa a  palavra o Vereador  Marciano que depois  dos

cumprimentos fala a respeito da primeira reunião do Conselho do Vereador que realizou nesta Casa

no último dia 14 (quatorze), agradece a quem participou e diz que se sentiu muito satisfeito em

poder contar com pessoas das mais diversas áreas de atuação. Relembra que o objetivo do referido

Conselho é trazer a população para perto do vereador e ouvir as reclamações de cada um. Coloca-se

a disposição de todos e diz que o seu gabinete está aberto a qualquer cidadão santanense que queira

tirar dúvidas ou fazer reclamação em favor de uma comunidade e faz o convite para o Segundo

Conselho que irá realizar no próximo mês. Explica que conselhos desse tipo existem em outros

municípios, explica ainda, que a finalidade é atender as necessidades da população, é aberto para

quem quiser participar e todas as reclamações que recebeu em seu primeiro conselho estão sendo

estudadas e apresentará proposições (como requerimento e projetos de lei) que atendam os anseios

do povo. Diz ainda, que com isso as população toma conhecimento do que está acontecendo no

município e ele (Vereador Marciano) fica sabendo o que está acontecendo nas comunidades. Revela

que  foi  criado  um  grupo  no  WhatsApp  com  vereadores  de  diversas  cidades  que  irão  trocar

informações. Garante que estudará o projeto de lei do Vereador Jacson para ver o motivo dele não

ter sido submetido a apreciação do Plenário. Estando com a palavra, o Senhor Presidente volta a

falar sobre o projeto de lei tratado pelo Vereador Jacson dizendo que a inconstitucionalidade do

mesmo é pelo fato se gerar ônus ao Poder Executivo. O Vereador José Vaz usa a palavra, logo em

seguida,  e  depois  dos  cumprimentos  iniciais,  agradece  ao  Senhor  Presidente  por  ter  cedido  as

dependências desta Casa, na última quarta-feira, para o Lions Clube dar posse a nova diretoria do

Leo Clube de Santana do Ipanema. Explica que o Leo Clube é patrocinado pelo Lions ambos tem a

finalidade de desenvolver ações sociais,  desinteressadamente,  em benefícios das pessoas menos

favorecidas.  Diz ao Vereador  Marciano que não participou da  reunião do Conselho do mesmo

porque é integrante do Lions Clube e  a posse da diretoria do Leo coincidiu com a reunião do

referido  conselho.  Sobre  o  projeto  de  lei  do  Vereador  Jacson  que  foi  arquivado,  fala  como

presidente da Comissão de Justiça e Redação e explica que o projeto seguiu todos os trâmites legais,
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pois entrou na pauta de uma sessão ordinária, foi encaminhado à comissão, a comissão analisou e

ocorreu dúvidas quanto à constitucionalidade, consultou o Procurador Jurídico desta Casa, que por

sua  vez,  analisou  e  emitiu  parecer  mostrando  a  inconstitucionalidade.  Diz  que  repassou  a

informação ao Vereador Jacson e a assessoria do mesmo; que pediu o projeto fosse melhorado e que

se quisesse que o mesmo fosse discutido em Plenário fizesse um requerimento à Mesa solicitando,

mas  isso  não  foi  feito.  Explica  que  seguiu  as  orientações  do  Procurador  Jurídico  sobre  a

inconstitucionalidade e diz que cabe ao Vereador Jacson solicitar a mesa a apreciação do projeto

pelo Plenário. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, o

Senhor Presidente inicia o grande concedendo a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de

quinze minutos.  Foi  à  tribuna,  mais  uma vez,  o  Vereador  Jacson Chagas,  que após renovar  os

cumprimentos volta a falar a respeito do projeto de lei de sua autoria que foi arquivado, dizendo que

o mesmo é simples, que não traz grandes custos para o município, que propõe a obrigatoriedade de

ser divulgado, com detalhes, os valores dos patrocínios dados pela Prefeitura e reitera que está

estudando junto com uma equipe jurídica para fazer algumas adequações e reapresentá-lo. Diz que

não ver o motivo do citado projeto não ter sido discutido em plenário e diz que as proposições que

apresenta é a pedido da população porque se reúne com vários segmentos da sociedade. Destaca o

seguinte: “Não pode ficar fazendo festa e não colocar a placa”. Tece várias críticas pelo fato do

projeto ter sido arquivado sem que tenha sido submetido a discussão e votação do plenário e volta a

dizer que um projeto que não deveria ter sido aprovado era a Lei Delegada e reafirma que votou

contra e caso viesse novamente votaria contra mais uma vez. Diz ter apresentado uma indicação

solicitando  a  administração  que  cumprisse  a  data  base  para  reajuste  salarial  dos  servidores  da

educação e recebeu a resposta que o Poder Executivo está tratando desse assunto diretamente com o

Sinteal. Por isso, solicitou a Presidente do Sinteal que lhe enviasse um ofício informando como

estavam as negociações com o Executivo e a mesma informou que está a passos lentos e que se não

houver  acordo  até  a  próxima  segunda-feira  a  categoria  da  educação  fará  uma  paralisação  de

advertência no dia 21 (terça-feira). Mostra-se insatisfeito pelo fato de uma pessoa que não revelou o

nome  ter  usado  os  microfones  de  uma  emissora  de  rádio  para  dizer  que  nesta  Casa  só  tem

“vereadores catengas”. Explica que esse termo é usado para quem não se pronuncia e concorda com

tudo. Diz não ser o caso dele nesta Casa, que quem fala isso é porque não escuta as sessões da

Câmara, acredita que fala por ter frustração de não conseguir se eleger e cita várias das suas ações,

como exemplo: ter sido contra a lei delegada, solicitou a construção de uma passarela paralela a

ponte da barragem para evitar acidentes com os pedestres; reivindicou a limpeza das barragens, o
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conserto das estradas e a construção de passagens molhadas; cobrou o conserto do tomógrafo do

Hospital  Regional.  Aconselha  a  quem falou  que  eles  (os  Senhores  Vereadores)  de  catengas  a

trabalhar se espelhando nele (Vereador Jacson) para tentar “chegar a esta Casa”. Seguindo, usa a

palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão que depois de renovar os cumprimentos agradece ao

Secretário  Municipal  de Obras  por  ter  atendido o seu apelo  quanto  à  limpeza  do mato  da rua

localizada nas proximidades da subestação e cobra ao mesmo secretário uma maior agilidade para

consertar as estradas, alegando que tem sido procurado por várias pessoas para fazer essa cobrança.

O Vereador Jacson pede a palavra para informar que cobrou muito o conserto das estradas de acesso

a Olho D’Água do Amaro, Remetedeira, Lages dos Barbosas, Serrote dos Angicos e Serrote dos

Bois, cobrou tanto que chegou ao ponto dos moradores dizer que ele (Vereador Jacson) conseguisse

uma máquina que eles arcarem com as despesas, até que conseguiu com o Vereador José Lourenço e

na terça-feira passada iria iniciar o trabalho, mas logo na segunda-feira o Poder Público iniciou o

conserto  nas  estradas  do  Batatal,  Olho  D’Água  do  Amaro  e  Serrote  dos  Franças  e  ainda  não

concluiu devido a grande intensidade de chuva. Diz que no momento nem cobra e nem elogia,

apenas faz o registro que os serviços estão sendo feitos porque é uma obrigação do Poder Público.

O  Vereador  Eudes  segue  com  a  palavra  dizendo  que  acreditar  que  todas  as  estradas  serão

recuperadas e frisa que isso demanda tempo pelo fato da área territorial do município ser extensa.

Mas, diz também, que solicitou ao Secretário de Obras que arrume outras máquinas e equipamentos

para acelerar o mencionado conserto. Sobre o discurso do Vereador Jacson de que uma pessoa teceu

críticas a todos os vereadores desta Casa em emissora de rádio, diz que tudo mundo precisa ter

cuidado para não falar inverdades porque caso fale, corre o risco do caso terminar na justiça. Na

sequencia, usa a palavra o Vereador Marciano, que depois de renovar os cumprimentos diz que irá

falar  das  proposições  que  apresentou  e  até  o  momento  não  recebeu  resposta,  pelo  fato  da  lei

estabelecer vinte dias para isso e algumas já está com três meses que apresentou. Afirma que se

continuar sem resposta irá seguir o “caminho mais correto” para obter. Diz que está sendo preciso a

população se manifestar para poder esta Casa ter resposta das reivindicações que faz. Diz isso, se

referindo as pessoas da região de Olho D’Água do Amaro que pediram ao Vereador Jacson para

arrumar  uma máquina  para  eles  fazerem o  conserto  da estrada  e  um dia  antes  de  iniciarem o

trabalho o poder público tomou a atitude de começar as obras. Tece críticas a administração e diz

que há quase trinta dias foi dito que o conserto das estradas de São Félix iria começar e ainda não

começou. Cobra o conserto dos buracos no calçamento da cidade, inclusive de um existente ao lado

da praça conhecida por “Praça do Toco” e faz a relação entre a obrigação do pagamento do IPTU e
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o direito do povo ver os recursos revertidos em benefícios comuns a todos. O Vereador Jacson pede

a palavra para dizer que há buracos na cidade que são inaceitáveis, a exemplo do que existe ao lado

da Praça do Toco, pelo fato de ser numa curva e já ter sido solicitado o conserto três vezes pelo

Vereador Roberto.  Diz que na Rua Santa Luzia também há outro buraco no calçamento que já

deveria ter sido consertado por ser de grande proporção. O Vereador Marciano segue com a palavra

dizendo que o município não pode alegar que não realiza os serviços por falta de dinheiro porque no

período de cinco meses a Prefeitura “recebe” mais quarenta e três milhões de reais.  Diz que na rua

em que mora tem uma lâmpada apagada há mais de noventa dias e um buraco muito grande no

calçamento. Cobra providências ao Secretário de Obras quanto a reposição da lâmpada e o conserto

dos buracos; como também para autorizar as pessoas da Rua das Pedrinhas consertar um lageiro que

existe no local que está causando a queda de pedestres e de motociclistas. Informa que irá se juntar

a  comunidade e  realizar  os  serviços.  Diz  que  as  ruas  continuam às  escuras  e  mesmo fazendo

cobranças nesta Casa, há as pessoas que quando o encontram reclamam, mas, eles (os vereadores)

cobram e não recebem nem resposta. Quanto ao calçamento das ruas da Lagoa do Junco, diz esperar

que seja colocada outra placa dizendo quando os serviços irão começar e terminar. A respeito do

“saneamento básico de Santana do Ipanema”, diz que a taxa está sendo cobrada, mas os serviços

não estão feitos como deveria. Como exemplo, diz que na rua em que mora, como também na Rua

Tertuliano Nepomuceno as caixas feitas nas calçadas para receber o esgoto das residências estão

estourando  e  exalando  odor.  Acredita  que  o  problema  é  a  falta  de  bombeamento  do  esgoto.

Questiona se há fiscalização da vigilância sanitária, tece várias críticas a respeito e diz acreditar que

se fosse para arrecadar fundos para o município haveria fiscalização. Seguindo, usa a palavra o

Vereador José Vaz que depois dos cumprimentos diz se preocupar quando alguns vereadores fazem

cobranças  ao  Poder  Executivo  e  dizem que se  o  município  não fizer  eles  fazem pelo  fato  de,

segundo ele (Vereador José Vaz), causar a impressão que esta Casa tem recursos suficientes para

executar serviços, como também por não resolver os problemas existentes. Por isso, diz discordar

desse tipo de atitude de querer executar e ressalta que a função do vereador é fiscalizar, cobrar e

legislar. Tece comentários a respeito de uma indicação de sua autoria que irá entrar na pauta desta

sessão,  que  solicita  ao  Chefe  do Poder  Executivo  que  disponibilize  um funcionário  do  quadro

efetivo para prestar serviços na Delegacia do Trabalho deste município. Justifica o pedido dizendo

que há pessoas que tem que passar a noite na fila para conseguir atendimento no dia seguinte.

Afirma  que  isso  é  desumano,  mas  acontece  porque  a  referida  delegacia  é  regional,  atende  a

demanda de quinze municípios e tem apenas um funcionário e mais uma pessoa voluntária. Diz ter
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procurado o chefe da Delegacia do Trabalho de Alagoas e a saída encontrada foi reivindicar apoio

das  prefeituras  para  disponibilizar  funcionários.  Por  isso,  faz  um apelo  ao  Senhor  Prefeito  de

Santana do Ipanema e diz ser importante que os gestores dos demais municípios que dependem do

atendimento na Delegacia do Trabalho deste município a também ceder funcionários para prestar

serviços na mesma. Diz ter agendado uma audiência no gabinete do Senhor Prefeito na próxima

segunda-feira entre o Senhor Prefeito e membros da Ufal (Universidade Federal de Alagoas) para

tratar a questão da energia do entorno do campus da referida universidade (que vai abrir no próximo

ano), como também da questão do saneamento básico. Diz que essa instituição mostra interesse em

firmar  parceria  para  resolver  esses  dois  problemas.  Por  isso,  diz  que  deve  ser  aproveitada  a

oportunidade e  a Prefeitura,  a Casal  (Companhia de Abastecimento e  Saneamento de Alagoas),

como também a Codevasf (Companhia de Desenvolvimento dos Vales São Francisco e do Parnaíba)

devem se interessar, já que existe um órgão federal disposto a solucionar os problemas. O Vereador

Jacson pede a palavra para dizer que acha um descaso o atendimento da Delegacia do Trabalho e

acrescenta que o mesmo problema acontece no Instituto de Identificação. Quanto ao que o Vereador

José Vaz se reportou de que o vereador não tem recursos para executar nenhum trabalho, o Vereador

Jacson diz que ao informar que os moradores de uma comunidade rural pediram para arrumar uma

máquina para consertar a estrada, não quis dizer que era ele que iria pagar pelo trabalho, apenas fez

a ponte entre “os moradores e a máquina”. Deixa claro que vereador não tem condições de “fazer

estrada”. Com relação ao projeto de lei da própria autoria (Vereador Jacson), que foi arquivado sem

passar  pela  apreciação do Plenário,  diz  que  o Procurador  Jurídico  não disse que o mesmo era

inconstitucional, mas que “tinha vícios” e aconselhou a transformá-lo em indicação. Por isso, diz

que vai aprofundar a analisar, apresentar outro projeto e caso não seja aprovado apresentará uma

indicação porque segundo ele, deve uma satisfação à população de Santana do Ipanema. O Vereador

José Vaz segue com a palavra dizendo que orientou a assessoria do Vereador Jacson a melhorar o

teor do projeto a que se refere e diz não ser interessante esta Casa aprovar um projeto e o Poder

Executivo vetar. Diz ainda, que se o vereador Jacson tem interesse que o projeto seja discutido em

Plenário deve solicitar ao Senhor Presidente através de requerimento. Continuando, usa a palavra o

Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos informa que as Secretarias de Agricultura,

em nível Estadual e Municipal firmaram convênio e aumentaram a distribuição semanal de DAPs

(Declaração de Aptidão ao Pronaf) de quinze para sessenta. Chama a atenção dos municípios para

ter os devidos cuidados para evitar a proliferação do mosquito transmissor da dengue, chigungunya

e zika. Quanto a acusação de uma pessoa na emissora de rádio de que os vereadores desta Casa são
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“catengas”,  diz  não  aceitar  nenhuma  acusação  inverídica  porque  todos  os  vereadores  estão

cumprindo o papel de fiscalizador e legislador. E, caso haja a divulgação de inverdades, o caso

poderá ser levado a julgamento da justiça para apuração. O Senhor Presidente pede a palavra para

dizer que irá conversar com todos os vereadores para ver que atitude tomar a respeito da pessoa que

falou em emissora de rádio sobre eles (os vereadores) e se for o caso, será via judicial. O Vereador

Moacir Júnior segue com a palavra dizendo que apesar da grande dificuldade financeira que o País

está passando, deve parabenizar o gestor do município pelo que tem realizado porque o mesmo

assumiu a gestão com várias obras paradas, funcionários infelizes e a população com baixa estima.

Diz saber que nenhum gestor faz cem por cento, mas com a responsabilidade do atual a equipe de

governo está fazendo o que pode para chegar ao melhor possível. Afirma que o atendimento no

hospital melhorou consideravelmente; que já foram retomadas algumas obras que estavam paradas e

isso faz jus ao slogan da campanha do gestor – “a reconstrução do município”. Sobre ambulâncias

para o Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e para o município, diz acreditar que em

breve serão colocadas a disposição,  embora diga que “é complicado”. Lembra que no Povoado

Areia Branca existia um lixão que causava sérios incômodos aos moradores do lugar e da região,

mas o atual gestor acabou com esse problema. Sobre os buracos nas ruas, informa que o Secretário

Municipal de Obras já fez o mapeamento e iniciará o trabalho de recuperação de imediato. Sobre as

estradas  diz  que  o  cronograma  de  recuperação  já  começou  a  ser  cumprido.  Pede  ao  Senhor

Presidente para encaminhar requerimento para os Correios, solicitando a abertura de um posto de

atendimento no Povoado Areia Branca. Diz ter solicitado ao Deputado Isnaldo Bulhões a instalação

de todos os órgãos estaduais e federais neste município para engrandecer a economia local e evita o

deslocamento dos munícipes para outros centros em busca de determinados serviços. Continuando

os pronunciamentos do grande expediente, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana, que depois dos

cumprimentos diz ter visitado algumas unidades de saúde e ficou encantada com a dedicação de

alguns  coordenadores.  Elogia  a  equipe  de  médicos,  odontólogos  e  enfermeiros  que  fazem  o

atendimento na Casa da Mulher e informa que lá são feitos os seguintes exames: citologia, pré-

natal, teste rápido de HIV, sífilis, hepatite B e C e ultrassonografias. Diz que os Postos de Saúde da

Jaqueira  e  da  Barriguda,  precisam de  reforma,  mas  está  sendo feito  atendimento odontológico.

Solicita ao Secretário Municipal de Agricultura que mande podar as árvores e ao Secretário de

Obras para fazer a reposição das lâmpadas da rua por trás da Igreja Sagrada Família. Fala dos

festejos juninos e deseja sucesso aos organizadores das quadrilhas. Diz ter cobrado a Secretária

Municipal de Saúde e ao Gestor do Município que fossem colocados os vidros das janelas do I
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Centro de Saúde, foi atendida, mas se sente indignada porque já foram quebradas novamente. Sobre

a falta de ambulâncias do Samu, diz que a responsabilidade não é do gestor e nem da Secretária

Municipal de Saúde, mas do governo do Estado; que os mesmos e o Deputado Isnaldo Bulhões já

cobraram, mas ainda não foram atendidos. Por isso, solicita ao Senhor Presidente que encaminhe

ofício ao Secretário de Estado da Saúde e ao Excelentíssimo Senhor Governador solicitando as

referidas  ambulâncias.  Sobre a vontade de alguns vereadores quererem executar  obras,  diz  que

também  tem  vontade,  mas  nenhum  vai  conseguir  realizar  todas.  Por  isso,  devem  realizar  as

atribuições do vereador – fiscalizar e legislar. Sobre o calçamento das ruas da Lagoa do Junco,

Cajarana, Santa Quitéria, Conjunto Marinho, São Leopoldo e Clima Bom, diz ter sido promessa de

campanha do atual gestor, que está apenas com seis meses de atuação e tem até o ano 2020 para

cumprir  a  promessa.  Informa que  o  calçamento  da  Rua Gilmar  Pereira  Queiroz  e  a  passagem

molhada da Camoxinga dos Teodósios foram construídos a seu pedido. O Vereador Marciano pede a

palavra para dizer  que houve a  promessa  de vários  prefeitos,  inclusive no mandato do Doutor

Isnaldo Bulhões, de 1985 a 1990, para calçamento da Rua Gilmar Pereira Queiroz, no entanto a rua

só foi calçada porque o Governador da época da ex-prefeita passou lá em um período de chuva e viu

que não tinha as mínimas condições de ter uma escola dentro da lama. Revela que acompanhou as

obras de perto porque a equipe de engenharia se hospedou na casa da sua família. Com relação a

“tacar buracos da rua”, diz que se sente envergonhado em ter um pequeno buraco que com poucos

recursos resolver, não ser resolvido. E, diz que não disse que apoia a comunidade que quiser realizar

o trabalho e não ele próprio realizar. A Vereadora Eliana segue com a palavra reafirmando que o

calçamento  da Rua Gilmar Pereira  Queiroz  foi  realizado a  pedido dela,  da  ex-prefeita  Renilde

Bulhões e do Deputado Isnaldo Bulhões ao governador da época. Diz acreditar no atual gestor e

informa que algumas obras dos postos de saúde que estavam paradas já foram reiniciadas. Informa

que Santana do Ipanema foi agraciada com duas camionetes para fazer o transporte das equipes

médicas dos postos de saúde. Fala a respeito do pedido de apoio a esta Casa que o Oficial de Justiça

Ronaldo Merêncio pede para ajudar o seu filho Ronald Kelvin (professor de Educação Física) a

participar de dois campeonatos de fisiculturista em nível estadual e federal. Diz que o Deputado

Estadual  Isnaldo  Bulhões,  está  preocupado  com as  estradas  do  município,  por  isso  esteve  nas

comunidades Camoxinga dos Teodósios, Poço Salgado e Malembá, juntamente com o Vereador

José  Lourenço  para  conseguir  piçarra  para  colocar  nas  mesmas.  Por  isso,  ela  está  empenhada

também nesse sentido. O Vereador Jacson pede a palavra para solicitar ao Senhor Presidente cópia

dos  balancetes  da  Prefeitura  referentes  aos  quatro  primeiros  meses  deste  ano.  Estando  com a
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palavra, o Senhor Presidente fala da solicitação do Oficial de Justiça Ronaldo Merêncio para esta

Casa ajudar nas despesas do seu filho para participar de campeonatos de fisiculturista, conforme já

foi  citado pela  Vereadora  Eliana.  Parabeniza  a  Senhora  Marizete  pela  organização dos  festejos

juninos do Bairro São José e convida a população em geral para prestigiar. Por não haver mais

oradores inscritos para usar a  palavra,  o Senhor Presidente determina a  leitura das matérias do

grande expediente. Constam apenas 02 (duas) indicações.  O Vereador Jacson Chagas apresenta a

Indicação nº 44/2017 solicitando ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões Barros e a

Secretária Municipal de Saúde, Senhora Normanda da Silva Santiago, a reforma do Posto de Saúde

que abriga  o  PSF da comunidade Remetedeira.  O Vereador  José Vaz apresenta  a  Indicação nº

45/2017 sugerindo ao Excelentíssimo Senhor Prefeito  Isnaldo Bulhões que veja a possibilidade

ceder um funcionário da Prefeitura para prestar serviços na Delegacia do Trabalho em Santana do

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

votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade dos presentes. Na ordem do dia, o Vereador

Jacson usa a palavra para reforçar a matéria de sua autoria. Não havendo outros oradores inscritos, o

Senhor Presidente faz um apelo a sociedade santanense para participar dos festejos juninos da Casa

do Menor para ajudar pelo fato da mesma estar passado por dificuldades financeiras e 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, dezesseis 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                                            
          Vereador                                  Vereador                                     
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