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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

8ª Sessão Ordinária Legislativa de 23 de março de 2018.

Presidente: Mário Siqueira Silva

Vice-Presidente: José Lourenço da Silva Neto

1º Secretário: Moacir Júnior Alves Aquino

2º Secretário: Maria Audilene da Silva Apolinário

Às 09h30m do dia 23 (vinte e três) 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, José Lourenço da Silva

Neto, José Lucas Júnior, José Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Josefa Eliana Silva

Bezerra,  Maria Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde),  Mário Siqueira Silva

(Mário  do  Laboratório)  e  Moacir  Júnior  Alves  Aquino  (Júnior  do  Detran).  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: Ofício Circular nº 01/2018 da Presidente do Conselho do Conselho Municipal de

Saúde  encaminhando  o  Edital  de  convocação  às  entidades  para  participar  do  processo

eleitoral  para  composição  do referido  Conselho para  o  biênio  2017/2018,  para  que  seja

afixado no quadro de avisos desta Casa, a título de publicidade.  Na sequencia, o Presidente

concede  a  palavra  aos  Vereadores  no  pequeno  expediente.  Usa  a  palavra  o  Vereador

Marciano do Couro que agradece ao Repórter Fernando Valões pelo mesmo ter elogiado o

seu trabalho e informa que não pensa em se candidatar novamente, apenas pensa em fazer

um bom trabalho em prol da comunidade, e, pede que o Gestor também assim o faça. Fala

sobre uma polêmica que houve a respeito da Rua das Pedrinhas, assume que ultrapassou um
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pouco nas palavras, mas afirma que a população está satisfeita com o trabalho feito. Diz que

necessita de três assinaturas (não diz que quem) para abrir uma CPI (Comissão Parlamentar

de Investigação)  contra  o Hospital  Doutor  Clodolfo Rodrigues  e  termina  agradecendo a

população pelos elogios, bem como pelas críticas que recebeu durante esta semana. Usa a

palavra, na sequencia, o Vereador Jacson Chagas, que começa saudando a família do Senhor

Benício Vieira pelo falecimento do mesmo e pede que os demais Edis subscrevam uma

moção de pesar que entrará na pauta. Cobra ao Secretária de Infraestrutura, bem como ao

Gestor do Município para que façam uma visita a Serra do Jardim para constatar a situação,

que segundo ele, é desumana em relação a saúde, educação, estrada, e, principalmente água.

A Vereadora Eliana usa a palavra e começa informando que, juntamente com a Secretária de

Saúde,  Normanda  Santiago,  fez  visita  nas  unidades  de  saúde  CEO  –  Centro  de

Especialidades Odontológicas e I Centro e testemunha a preocupação da Secretária com o

andamento das obras que estão realizadas nesses locais e por isso a mesma (a secretária)

pediu urgência. Informa que na próxima terça-feira haverá uma solenidade nesta Casa para

outorga  da  Comenda Sinhá  a  Doutora  Renilde  Silva  Bulhões  Barros  e  convida  todos  a

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

Consta apenas a Moção nº 07/2018, de autoria do Vereador Jacson Chagas, com votos de

pesar pelo falecimento do Senhor Benício Vieira Rego, que foi aprovada por unanimidade.

Tendo em vista  a  realização de  duas  audiências  públicas,  uma sobre  a  apresentação  da

prestação de contas dos quadrimestres de 2017 da Secretaria Municipal de Saúde, e outra,

para avaliação das Metas Fiscais do 3º quadrimestre de 2017 do Poder Executivo, após o

encerramento desta sessão. O Presidente, em comum acordo com os demais pares, limitou-

se a conceder a palavra aos Vereadores apenas no pequeno expediente e autorizou a entrada,

no grande expediente,  apenas da moção supracitada.  Por não haver nada mais a 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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