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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

5ª Sessão Ordinária Legislativa de 02 de março de 2018.

Presidente: Mário Siqueira Silva

1º Secretário: Moacir Júnior Alves Aquino

2º Secretário: Maria Audilene da Silva Apolinário 

Às 09h30m do dia 02 (dois) de março de dois mil e dezoito, na Sala de Sessões da Câmara

Municipal  Tácio  Chagas  Duarte  número  160 -  Monumento,  nesta  cidade  reuniu-se,  em

caráter  ordinário,  o  Poder  Legislativo  do  Município  de  Santana  do  Ipanema,  Estado  de

Alagoas. Depois de procedida à chamada, constatou-se a presença dos seguintes Vereadores:

Eudes  Vieira  da Paixão (Meirica),  Jacson Humberto  Chagas  Santos,  Josefa  Eliana Silva

Bezerra, José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, 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. Na hora Regimental

e  verificado  o  quórum  legal,  o  Presidente,  declarou  aberto  os  trabalhos  Legislativos

Ordinários e abrindo o Expediente do Dia autorizou o redator a fazer a leitura da ata da

sessão anterior. Após iniciada a leitura da ata a Vereadora Eliana solicitou a dispensa da

mesma e foi atendido na forma regimental. Ato seguinte, o Senhor Presidente autorizou o

secretário a fazer a leitura das matérias do pequeno expediente, consta o seguinte: Ofícios do

Gabinete  do  Senhor  Prefeito  Isnaldo  Bulhões,  a  saber:  Ofício  nº  01.12.001/2018

encaminhando a Lei  Municipal  nº  1.022/2017;  Ofício nº  07.01.001/2018 em resposta  as

indicações nº 100/2017 e 101/2017. Ofício nº 02.19.001/2018 em resposta as indicações nº

140/2017 e 165/2017. Ofício nº 02.19.004/2018 em resposta as indicações nº 134/2017 e

144/2017. Após leitura das matérias do pequeno expediente o Senhor Presidente franqueou a

palavra aos Senhores Vereadores. O Vereador José Vaz usa a palavra e inicia falando sobre a

falta de transporte escolar para os alunos da rede estadual de ensino. Conta que existe o

regime de colaboração entre  Estado e  Município para  esse  fim,  no entanto,  o  termo de

adesão de 2017 findou em trinta e um de dezembro e de acordo com as informações do

orador, a Secretaria Municipal de Educação informou que o interesse é da rede estadual, por

isso aguarda que a Seduc (Secretaria de Estado da Educação) envie o termo de adesão para o

1



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS
CASA TÁCIO CHAGAS DUARTE

município  assumir  o  transporte  escolar  de  2018.  Conta  detalhes  sobre  o  caminho  que

percorreu  para  obter  essas  informações  e  tece  a  Seduc pelo  fato  de  não  ter  tomado as

providências  cabíveis  para  o  transporte  dos  estudantes.  Diante  disso,  solicita  ao  Senhor

Presidente que envie ofício ao Dr. Sérgio Paulo Caldas Newton, Secretário de Gestão Interna

da Seduc cobrando providências urgentes  para enviar  o termo de adesão entre  Estado e

Município referente ao transporte escolar. O Vereador Marciano do Couro usa a palavra na

sequencia e agradece aos santanenses pela manifestação nas redes sociais para criticar os

vereadores dizendo que esta Casa foi a responsável pelo aumento da taxa de iluminação e

diz que isso fez com que houvesse uma verificação no projeto de lei e encontrado onde

estava o erro. Sobre o transporte escolar, diz que semana passada apresentou uma indicação

a pasta da educação da rede municipal cobrando o transporte escolar da rede estadual, mas

não  obteve  resposta.  Fala  sobre  as  eleições  deste  ano  dizendo  que  vai  aparecer  cabos

eleitorais e até vereadores oferecendo de cem reais para a compra de votos. Acredita que

quem receber estará “matando os filhos”, uma vez que afirma que irá faltar saúde, educação

e demais serviços sociais que devem ser executados pela administração pública em prol do

bem comum. Alerta as pessoas para prestar atenção a quem chega nas portas pedindo voto.

Diz que fez o “cinema do vereador” na rua das Pedrinhas e o “conselho do vereador” ouviu

um caso  de  um morador  que  fez  um eletrocardiograma  neste  município,  mas  não  tem

cardiologista para emitir o laudo - critica. Fala que na Rua das Pedrinhas não tem varredor

de rua.  Questiona para onde estão indo os recursos administrador  pelo gestor  e diz  que

quando envia requerimentos e indicações não obtém respostas do executivo. Afirma que o

Centro  de  Especialidades  Odontológicas  (CEO)  deste  município  está  fechado,  mas  o

município continua pagando oito mil reais do aluguel de uma casa para esse fim; fala dos

recursos destinados para esse centro e tece várias críticas ao gestor. Diz que o mamógrafo

existente  no município está  quebrado e fala  que o “outubro rosa”,  bem a administração

municipal é de “fachada” – critica. Avisa que tem um calendário de fiscalização e a próxima

semana fará isso na área da saúde. Prosseguindo, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira fala

sobre o PSF do povoado Areia Branca dizendo que lá faltam medicamentos contra o diabetes

e depressivos e o dentista não está fazendo o atendimento pelo fato do ar condicionado está

quebrado - cobra a regularidade. Diz no ano 2017 foram gastos cento e trinta e dois milhões

de reais neste município. Informa que em Santana do Ipanema é feita a arrecadação de oito
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milhões  de  reais,  só  de  recursos  próprios,  mas  considera  as  ações  poucas.  Fala  do

requerimento de sua autoria que vai entrar na ordem do dia fazendo cobranças a empresa

Core (responsável pela limpeza e coleta do lixo do município). Ato seguinte: Usa a palavra o

Vereador Jacson Chagas, fala da taxa de iluminação pública, diz que não compactua com

falcatruas e nem tem “rabo preso” com a prefeitura, por isso foi a emissora de rádio explicar

o que foi aprovado por esta Casa. Afirma que este Poder não aprovou o aumento da referida

taxa, mas que houve alteração no projeto e consequentemente na lei sancionada. Explica a

tramitação dos projetos nesta Casa e diz que alguém mudou as folhas para fraudar o projeto,

inclusive consta a assinatura do prefeito. Diz que não irá aprovar o projeto do Executivo

revogando a taxa porque “quem fez a falcatrua que conserte”. Faz um apelo para que quem

pagou a mencionada taxa seja ressarcido. Acredita que se esta Casa aprovar a revogação da

lei estará errada porque é referente a que afirma ter sido adulterada. Repete, por vezes, que o

projeto aprovado por esta Casa foi adulterado e que a adulteração foi feito pelo Executivo.

Vai  analisar um projeto para propor que quem receba menos de um salário mínimo em

Santana do Ipanema não pague taxa de iluminação pública. Pede que os demais projetos de

lei  aprovados  por  esta  Casa,  como  a  Lei  Orçamentária  Anual,  Lei  de  Diretrizes

Orçamentárias e outros, seja conferidos para verificar se há alterações. Por não haver mais

oradores inscritos do pequeno expediente, o Senhor Presidente inicia o grande. Usa a palavra

o Vereador José Vaz informa que está intermediando a abertura da Faculdade São Bento em

Santana do Ipanema. Sobre a polêmica da taxa de iluminação pública afirma que esta Casa

não teve culpa porque aprovou um projeto que não constava nada referente a essa taxa, mas

depois  dos  reclames  da  população a  respeito  da  mencionada taxa,  eles  (os  vereadores),

foram verificar e constataram que o projeto aprovado por esta Casa havia sido fraudado.

Conta que houve muitas críticas a esta Casa nas redes sociais, inclusive que o disk luz só foi

implantado porque haveria o aumento da taxa de iluminação pública. Fala que devido a isso,

o prefeito mandou um projeto revogando a taxa, mas não existe nada para esta Casa revogar

pelo fato de não tratar do projeto que esta Casa aprovou. Diante disso, esclarece que esta

Casa não tem culpa nenhuma do aumento na taxa de iluminação e que o procedimento deve

ser o presidente deste Poder promulgar o projeto que de fato foi aprovado sobre o Código

Tributário que não consta a tabela da taxa de iluminação pública. Com relação ao Poder

Executivo  diz  que  cabe  entrar  em  contato  com  a  Eletrobrás  para  resolver  e  fazer  o
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ressarcimento à população da mencionada taxa. Acredita que o pior dos crimes é trocar as

folhas de um projeto de lei e que como isso ocorreu, precisa ser apurado. Para tanto, diz que

cabe a esta Casa abrir inquérito administrativo e concorda com o Vereador Jacson disse que

é preciso verificar se ocorreu o mesmo – a troca de folhas, nos demais projetos já aprovados.

O Presidente, por sua vez, afirma que irão ser adotados novos critérios para tramitação dos

projetos e que irá abrir inquérito administrativo para apurar o que ocorreu com relação as

acusações feitas pelos Edis. Estando com a palavra o Presidente informa que já conversou

com o consultor jurídico desta Casa para definir novos critérios para tramitação dos projetos

e afirma que irá abrir inquérito administrativo para apurar o que ocorreu com relação ao

projeto que trata do código tributário. Ato seguinte: O Vereador Eudes usa a palavra e diz

que o mais grave sobre a polêmica da taxa de iluminação pública foi os vereadores ter sido

acusados  de  ter  autorizado  o  aumento  da  taxa  de  iluminação  pública.  Acredita  que  a

substituição das folhas no projeto foi a pedido de alguém e afirma que é preciso apurar.

Sobre as ações do Poder Executivo diz que antes das últimas eleições municipais haviam

vários  caminhões  pipas  distribuindo  água  na  zona  rural  pelo  o  então  candidato  e  atual

prefeito, mas depois que assumiu o mandato isso não foi feito. Tece críticas ao gestor por

afirmar que enquanto não é feita a distribuição d’água na zona rural, foram gastos mais de

seis mil reais com água mineral servida no camarote da prefeitura nos dias de carnaval deste

além, além de três mil e seiscentos reais com pizzas. Diz que recebe cobranças da população

quanto à  falta  de medicamentos,  tece muitas  outras  críticas a administração,  inclusive a

respeito das leis delegadas, mas destaca que votou contra as mesmas. Informa que o prefeito

cortou gratificações de pessoas que trabalham, mas paga de três mil e quinhentos reais a

quem não trabalha. Revela que vários projetos serão executados com recursos federais e

estaduais, a exemplo do matadouro e outros de grande porte, e, critica a gestão municipal

dizendo  que  são  poucas  ações  desenvolvidas  no  município  em relação  ao  montante  de

recursos que entram nos cofres da prefeitura. Fala as mesmas coisas frisadas pelos oradores

anteriores,  a  respeito  da  “fraude”  no  projeto  do  Código  Tributário;  sobre  o  atraso  no

pagamento  dos  garis  e  informa  que  está  solicitando  oficialmente  a  presença  de  um

representante da empresa responsável pela limpeza e coleta do lixo para vir a esta Casa

prestar esclarecimentos. Finaliza solicitando a promulgação do projeto que trata do Código

Tributário, da forma que foi aprovado pelos Edis. Ato seguinte: Usa a palavra o Vereador
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Marciano do Couro que  critica  a  vinda  de  um projeto  de  lei  do  Executivo  propondo a

revogação da taxa de iluminação pública sem que essa taxa tenha sido aprovado e afirma

que é preciso ser devolvido o dinheiro à população que já pagou a conta de energia com essa

taxa. Sobre o código tributário diz que esta Casa aprovou o projeto, mas na lei sancionada há

várias alterações nos artigos. Acredita que isso não foi feito equivocadamente, mas foi de

caso pensado e de forma bem articulada. Tece críticas ao administrador e afirma que tais

alterações mostram a capacidade do mesmo. Fala que no Hospital Regional Doutor Clodolfo

Rodrigues registra  serviços não executados,  em um simples atendimento médico,  com o

objetivo de gerar despesas para contabilizar. Diante disso, informa que irá abrir um CPI para

investigar. Afirma ainda, que há falcatruas nas secretarias municipais de educação, saúde,

SMTT e em todos os outros setores públicos municipais.   Em aparte, o Vereador Eudes diz

que em vários postos de saúde da família não tem medicamentos, por isso deve haver uma

fiscalização  para  averiguar  o  que  está  acontecendo.  O Vereador  Marciano  segue com a

palavra falando dos valores gastos com lanche e água no camarote da prefeitura no período

do carnaval deste ano (frisados acima) e critica a falta d’água nos Psfs. Volta a mencionar a

“adulteração” feita no Código Tributário, diz que isso foi um abuso, é caso de polícia e tem

que ser  apurado.  Por  isso,  irá  acionar  o  Ministério  Público  Termina  pedindo que  todos

acessem a página dele (Vereador Marciano) nas redes sociais para acompanhar o trabalho

que realiza. Após, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas que diz querer fazer parte da

comissão sugerida pelo Vereador Marciano para acionar o Ministério Público e apurar o caso

de “adulteração no código tributário” o mais rápido possível. Acredita que isso seja caso de

“cadeia” e espera que quem tiver culpa seja punido. Diz que a administração municipal é

“toda tronxa”, mas esta Casa deve fazer o que é “certo”. Sobre o programa disk luz diz que o

atendimento é para ser feito em setenta e duas horas, mas se o pedindo de reposição de uma

lâmpada for feito por uma pessoa comum esse tempo não é cumprido, mas se for feito por

um vereador do bloco de situação é atendido em duas horas – critica. Acusa “o programa” de

não ter trocado a lâmpada queimada a pedido de uma pessoa só porque votou nele (Vereador

Jacson).  Fala  que  foi  cortada  a  gratificação de  alguns  funcionários  da  prefeitura  e  tece

críticas. Sobre o carnaval, diz que os valores gastos com lanches e água mineral no camarote

do prefeito poderiam ter sido revertidos em cestas básicas ou na distribuição d’água na zona

rural. Diz que nos finais de semana não há transporte para pessoas doentes nos finais de
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semana e nem para os usuários da saúde do Povoado Areia Branca e critica. Diz que tem a

lista dos medicamentos da farmácia básica, mas faltam alguns itens nos postos de saúde. Diz

não ser melhor que ninguém, mas se considera diferente. Tece críticas ao Poder Executivo

dizendo que não passa a máquina nas estradas que ele pede. Fala que a comunidade Serra do

Jardim  “está  com  sede”,  que  falam  do  ex-Prefeito  Mário  Silva,  mas  o  mesmo  fez  a

distribuição  de  vários  caminhões  d’água  na  referida  comunidade.  Cobra  o  conserto  da

estrada de acesso àquela Serra e critica o tempo que passou da administração e ainda não foi

executado o conserto.  Fala sobre um acidente que ocorreu esta semana com um ônibus,

vinculado  a  Secretaria  Municipal  de  Educação,  que  faz  o  transporte  escolar  e  atribui  a

responsabilidade  ao  gestor  dizendo  que  não  é  feita  a  manutenção  dos  veículos.

Prosseguindo, o Senhor Presidente determina a leitura das matérias do grande expediente.

Constam 03 (três) indicações e 03 (três) requerimentos. As Indicações e os requerimentos

fazem solicitações ao Poder Executivo Municipal. O Vereador Marciano do Couro apresenta

três indicações e dois requerimentos, a saber: Indicação nº 26/2018 solicita a recuperação do

calçamento da Rua Santa Sofia; Indicação nº 27/2018 solicita a reposição de materiais de

sinais  vitais  (SSVV) do PSF Lageiro  Grande.   Indicação nº  28/2018 solicita  que sejam

destinados garis para fazer a limpeza da Rua e Travessas Gilvan Soares; Requerimento nº

14/2018 solicita reforma e ampliação do Centro de Referência de Assistência – Cras do

Bairro  Floresta;  Requerimento  nº  15/2018  solicita  informações  sobre  o  Centro  de

Especializações Odontológicas – CEO. De autoria do Vereador Eudes Vieira foi apresentado

o Requerimento nº 16/2018 solicita que a Mesa Diretora convoque o empresário proprietário

e/ou responsável pela Empresa Core Ambiental Eireli – ME para vir a esta Casa prestar

esclarecimentos sobre o atraso no pagamento dos garis de Santana do Ipanema.  Após, o

Senhor  Presidente submete as  matérias a discussão  e  a  votação,  sendo aprovadas  por

unanimidade. Na ordem do dia, o Vereador Marciano usou a tribuna para agradecer o voto

em  suas  proposições e  tece  comentários  a  respeito  de  das  mesmas,  como  também  de

algumas  cobranças  que  fez  ao  Senhor Presidente  na sessão passada  e  foi  atendido. Em

seguida,  o  Vereador  Eudes  reiterou  o  requerimento  de  sua  autoria  solicitando  que  o

proprietário e sócios da Empresa CORE vir a esta Casa prestar esclarecimentos a respeito da

prestação  de  serviços  à  população  de  Santana  de  Ipanema,  como  também esclarecer  o

motivo do atraso no salário dos garis. Informa que cortaram a energia do mercado de carne
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pela segunda vez e diz que isso é inaceitável. O Vereador José Vaz fala em seguida sobre as

matérias aprovadas nesta sessão e critica a administração pública do município questionando

se é preciso um vereador apresentar uma indicação para fazer a limpeza de uma rua, como

também sobre os outros pedidos. Para ele, são coisas que não era preciso ser solicitado por

esta Casa por afirmar que são obrigações do poder público. Reforça o pedido do Vereador

Eudes para que o dono da empresa CORE venha a esta Casa prestar esclarecimentos sobre a

prestação de serviço no município, principalmente com relação ao atraso no pagamento dos

garis. Pede ao Senhor Presidente para melhorar a qualidade do som desta Casa, alegando que

está de má qualidade. Na oportunidade o Vereador Jacson pede a palavra para criticar a

notícia de que a energia do mercado de carne foi cortada. O Vereador José Vaz complementa

o assunto sobre o corte de energia e encerra.

O Presidente Mário diz que as cobranças dos vereadores são pertinentes porque são em favor

da população e comunica que a energia do mercado e carne foi religada. Por não haver nada

mais a se tratar o presidente declarou encerrada a presente sessão. E para constar, eu Moacir

Júnior Alves Aquino, 1º Secretário, autorizei o registro da presente Ata,  que após lida e

achada conforme segue devidamente assinada. 
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