
Ata  da  Trigésima  Quinta  Sessão  Ordinária  da  Câmara  Municipal  de Santana  do

Ipanema, Estado de Alagoas, em três de novembro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 03 (três) dias do mês de novembro 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, comunica que será uma

sessão  curta  devido,  na  sequencia,  haver  uma  audiência  pública  da  Comissão  de

Finanças,  Orçamento  e  Fiscalização  deste  Poder  Legislativo,  para  apresentação  e

avaliação das metas fiscais do município de Santana do Ipanema. Passa a palavra ao

Primeiro Secretário, Vereador Moacir Júnior, para chamada dos Senhores Vereadores.

Compareceram  os  seguintes: Eudes  Vieira  da  Paixão  (Meirica),  Jacson  Humberto

Chagas Santos, Josefa Eliana Silva Bezerra, 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) 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, o Senhor

Presidente acata o pedido, declarada a mesma 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,  mas  por  não  haver  nenhuma  matéria  a  ser

apresentada, concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo e cinco minutos.

Usa a palavra, inicialmente, o Vereador Jacson Chagas que após os cumprimentos de

praxe, afirma que foi eleito com o voto popular. Por isso, busca cumprir o mandato

dignamente em defesa da população e  a  sua função é  cobrar, indicar  e  legislar. No

entanto, diz ter ouvido uma entrevista do Senhor Prefeito, em emissora de rádio, ocasião

em que disse, segundo o orador, que o Vereador Jacson Chagas torce para o “quanto

pior melhor” por ter passado a máquina na estrada do lugar em que mora três vezes e

mesmo assim cobrar o conserto. Afirma que pensa o contrário “quanto melhor, melhor”

1



e  diz  que quando cobra  o conserto  das  estradas  é  porque até  agora  não foi  feita  a

recuperação em nem vinte por cento das mesmas. Diz não entender como é dito que ele

torce por “quanto pior melhor” por fazer cobranças em benefício da população, como:

oftalmologista para fazer o atendimento no Centro Diagnóstico, dentistas para os postos

de saúde da família da zona rural, o funcionamento do tomógrafo do Hospital Regional

e  de  um mamógrafo  no  município,  o  conserto  da  estrada  de  remetedeira  e  outras.

Reafirma não entender como foi taxado de torcer contra a administração e cita outras

cobranças que já fez nesta Casa para beneficiar o povo santanense, como: limpeza de

barragens que segundo ele, não foi feita. Termina reafirmando que torce pelo “quanto

melhor, melhor”; diz ser “vítima do descaso do Poder Público” porque nunca foi rico e

precisa dos órgãos públicos. Por isso, diz que defende a população, principalmente a

mais  carente.  Seguindo,  usa  a  palavra  o  Vereador  José  Vaz  que  depois  dos

cumprimentos  informa  que  no  último  final  de  semana  aconteceu  o  “encontro  dos

carreiros” no Parque de Exposição deste município, localizado as margens da AL 130 e

no dia desse encontro houve um acidente envolvendo um veículo e um carro de boi.

Lamenta  e  diz  que  temia  e  previa  que  isso  acontecesse  há  tempos,  por  isso  havia

apresentado indicações, na gestão anterior e na atual, solicitando aos órgãos de trânsito

a colocação de uma sinalização indicando a entrada do referido parque, como também

para redução da velocidade dos veículos, por ser um local onde são realizados vários

eventos, mas não foi atendido. Lembra que está acontecendo o Censo Demográfico, mas

os recenseadores estão encontrando dificuldade pelo fato das pessoas não estarem dando

as respostas corretas. Diz que “o agropecuarista” está preocupado em dizer o que tem

por  medo  de  perder  o  benefício  do  “Bolsa  Família”,  o  “Seguro  Safra”.  Por  isso,

esclarece que uma coisa nada tem haver com a outra e que as informações devem ser

prestadas corretamente porque é bom para o município, já que é através das estatísticas

que  surgem  as  políticas  públicas.  Para  encerrar,  solicita  que  o  Senhor  Presidente

encaminhe  expediente  ao  Secretário  Municipal  de  Infraestrutura,  Genildo  Bezerra,

solicitando a limpeza do mato existente na Rua Ormindo Barros e adjacências, alegando

que  as  mesmas  estão  tomadas  pelo  mato.  Continuando,  usa  a  palavra  o  Vereador

Marciano do Couro, que depois dos cumprimentos  tece críticas a campanha “outubro

rosa”  de  Santana  do  Ipanema,  dizendo  que  mais  de  dez  mulheres  foram a  Maceió

realizar o exame de mamografia, mas voltaram por não terem conseguido vaga. Além

disso, diz que mais de uma mulher, no dia de hoje, lhe pediu ajuda porque está com um

módulo mamário, precisa fazer uma ultrassonografia e a Secretaria Municipal de Saúde
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disse que não podia ajudar – critica. A respeito da iluminação pública, diz que no dia 31

de agosto  enviou  ofício  à  prefeitura  solicitando  informações,  não  recebeu nenhuma

resposta e as ruas continuam. Por isso, diz ter realizado uma pesquisa e constado que o

município de Santana do Ipanema arrecada cento e vinte e seis mil reias de iluminação

pública e que esses recursos são usados para pagar as contas de energia dos prédios do

município e as que não “conseguem pagar” são cortadas, como aconteceu nos prédios

do mercado da carne e do mercado da farinha, segundo o orador. Critica, dizendo que é

por isso que as ruas não são iluminadas. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Eudes

Vieira, que depois dos cumprimentos cobra reforma no mercado da farinha alegando

que o mesmo se encontra em péssimas condições estruturais. Pede que o Gestor tome a

iniciativa de procurar saber se o Povoado São Raimundo pertence a Santana do Ipanema

ou  Águas  Belas,  por  alegar  que  recebe  constantemente  cobranças  com  relação  a

iluminação pública, como também sobre outros problemas e a comunidade não sabe a

que município recorrer. Diz ter orientado as pessoas do lugar a chamar a imprensa para

que a municipalidade deles seja definida.  Por não haver mais oradores inscritos para

usar a palavra, o Senhor Presidente convidou o Presidente da Comissão de Finanças,

Orçamentos e Fiscalização para se fazer presente a mesa e após o encerramento desta

sessão, abrir os trabalhos e conduzir a audiência pública acima mencionada. 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, três de novembro de dois mil e dezessete. 

 

Mário  Siqueira  Silva     Moacir  Júnior  Alves  Aquino
         Presidente                                                            Primeiro Secretário 

 Eudes Vieira da Paixão        José Marciano Augusto dos Santos           José Vaz 

           Vereador                                        Vereador                                Vereador 
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 José Lucas Júnior        Jacson Humberto Chagas Santos     Josefa Eliana Silva Bezerra  

         Vereador                                 Vereador                                 Vereadora

  Maria Audilene da Silva Apolinário        José Lourenço da Silva Neto      

                    Vereadora                                 Vice- Presidente                                             
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