
PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS
CASA TÁCIO CHAGAS DUARTE

CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

9ª Sessão Ordinária Legislativa de 06 de abril 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 06 (seis) de abril 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 Vaz, Josefa Eliana Silva Bezerra, 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 da

Secretária Municipal  de Saúde encaminhando respostas  aos Requerimentos nº  11/2018 e

12/2018, bem como a Indicação nº  25/2018. Memorando nº  05 da Presidente do Fundo

Municipal de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos

Profissionais da Educação – Fundeb, encaminhando a Resolução nº 002/2018. Na sequencia,

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

Vereador José Vaz, após os cumprimentos iniciais comentou em relação à palestra “apreenda

Santana” que houve nesta Câmara Municipal,  promovida pela instituição IFAL (Instituto

Federal de Alagoas) e UFAL (Universidade Federal de Alagoas), sob a coordenação do Sr.

Ermani. Diz que estiveram presentes dois palestrantes para falar de empreendedorismo e
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considera  que  foi  muito  interessante  para  os  alunos  das  referidas  instituições.  Ainda na

oportunidade,  falou  da  Resolução  01/2018  (mencionada  no  pequeno  expediente).  Teceu

criticas  a  SMTT onde diz  que a  mesma está  deixando a desejar  e  pede  providência  do

Presidente Xogoió.  Ato seguinte:  O vereador Jacson Chagas iniciou seu pronunciamento

lamentando  o  falecimento  de  Jânio  da  Farmácia  conhecido como “médico  dos  pobres”.

Parabenizou a Drª. Renilde Bulhões pela Comenda que recebeu desta Casa, diz que foi uma

justa homenagem por afirmar que a mesma fez muito pelos agricultores no mandato dela

como  prefeita.  Passou-se,  então,  ao  Grande  Expediente.  O  vereador  José  Vaz  iniciou

informando que foi publicado nos sites que o Superintendente da SEGIP afirma que não será

devolvido o dinheiro  que a  população pagou indevidamente  referente a  taxa iluminação

pública. Diz que quem tem a obrigação de rever a questão é a Prefeitura. Lembra o fato que

afirma  ter  ocorrido  sobre  a  taxa  de  iluminação  pública,  dizendo  que  o  projeto  de  lei

aprovado por esta Casa foi fraudado, por isso os vereadores Meirica, Marciano, Jacson e ele

(José Vaz) levaram o problema ao Ministério Público. Pede ao Presidente que encaminhe

expediente  ao  prefeito  solicitando  o  ressarcimento  à  população  do  que  foi  pago

indevidamente da taxa de iluminação pública. Na oportunidade falou da indicação que fez

em  2015  solicitando  a  melhoria  da  rede  de  energia  de  Areia  Branca  que  vai  atender

Cacimbinhas e Major Isidoro e diz que isso irá “desafogar” Dois Riachos e Areia Branca.

Em aparte, o Vereador Jacson Chagas confirma as palavras do Vereador José Vaz, de que os

vereadores  não votaram projeto que tratava da taxa de iluminação e  pede que o Gestor

devolva o dinheiro do povo. Continuando, o Vereador José Vaz relatou que foi ao PSF de

Areia Branca e viu a “desumanização e a vergonha” que é para o município, pois afirma que

não tem veículos para levar os funcionários e as condições do PSF são críticas. Em aparte, o

Vereador Meirica informa que recebeu várias denúncias sobre o referido PSF e informa que

não  discursará,  pois  chegou  atrasado.  Continuando,  o  Vereador  José  Vaz  frisa  que  os

funcionários não estão recebendo o PMAQ (Programa de Melhoria e Acesso da Qualidade

da Atenção Básica)  e na próxima sexta feira  esclarecerá essa situação.  Ato seguinte:  O

Vereador  Moacir  Júnior  começou  agradecendo  ao  Senhor  Genival  Bezerra  Lima  –

Comandante do 7ª  Batalhão da Polícia  Militar  pelo “empenho e competência” enquanto

comandou  àquele  Batalhão.  Informa  que  o  mesmo  irá  se  aposentar;  saúda  o  novo

Comandante,  Major  George,  e  diz  esperar  que  o  mesmo  realize  um  ótimo  trabalho.

2



PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL
SANTANA DO IPANEMA ALAGOAS
CASA TÁCIO CHAGAS DUARTE

Parabenizou o diretor da Uneal (Universidade Estadual de Alagoas – Campus Santana do

Ipanema,  Professor  Júnior  Genuíno  pela  inauguração  da  “casa  do  estudante”  Na

oportunidade informou que o papel desta Casa é fiscalizar; parabeniza a equipe do Hospital

Dr. Clodolfo Rodrigues dizendo que os funcionários são comprometidos com o que fazem.

Em aparte, o Vereador Meirica disse que fiscaliza e que tem funcionários que acham que

estão fazendo favor, mas ressalta que eles tem obrigação de atender bem. Informa que será

aberta uma CPI (Comissão Parlamentar de Investigação) e os vereadores engajados nisso

estão  sendo  auxiliados  pelo  DANASUS.  Continuando,  o  Vereador  Moacir  informa  que

acredita na idoneidade do hospital, que a administração está de portas abertas para qualquer

esclarecimento  e  frisa  que  cada  vez  mais  tem orgulho  de  ser  santanense.  Comentou  a

situação do ex-Presidente Lula dizendo que o mesmo com o jeito de servidor, de sindicalista,

operário, vindo de baixo e humilde, fez mudar a maneira de fazer política no Brasil. Ato

Seguinte: A vereadora Eliana falou sobre a homenagem feita a Drª Renilde, com a entrega da

Comenda  Sinhá  Rodrigues,  diz  que  a  mesma  foi  merecedora  pelos  relevantes  serviços

prestados a Santana do Ipanema, destacou cada um deles e agradeceu aos vereadores pela

presença na solenidade. Informa que participou da inauguração da Casa do Estudante Cosme

e Damião na UNEAL e parabenizou o Reitor Jairo Campos pela  obra. Agradeceu a todos

que  fazem  parte  do  Projeto  Sine  Cultural  pela  apresentação  neste  município.  Na

oportunidade  falou  sobre  o  “médico  dos  pobres”  -  Jânio  da  Farmácia  e  lamenta  o  seu

falecimento.  Ato  Seguinte:  O  Vereador  Jacson fez  críticas  ao  Gestor  do  município  em

relação à taxa de iluminação, afirmando que esta Casa votou um projeto e o gestor fraudou e

a população é quem está pagando. Informa que estava recebendo várias denúncias sobre a

merenda nas escolas da rede municipal, foi investigar, mas alguns diretores tentaram impedir

o seu trabalho. Em aparte, o Vereador Meirica diz que os diretores escolares não podem

impedir os vereadores fiscalizar. Continuando, o Vereador Jacson informa que tem orgulho

de poder ajudar as crianças do município. Em aparte, o Vereador José Vaz informa que o

Professor Hevson falouk, na Rádio Milênio,  que a culpa,  na questão da merenda,  é dos

diretores e das merendeiras que deixaram a merenda estragar, uma vez que afirmou que a

empresa entregou a merenda em dia. Diz que o referido diretor informou ainda, que a Escola

São Cristóvão tem merenda porque as merendeiras de lá são comprometidas, ao contrário

dos diretores e merendeiras das demais escolas.  Continuando, vereador Jacson disse que
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educação é a base de uma família e de uma sociedade. Prosseguindo, o Presidente determina

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

das matérias do grande expediente. Constam: 02 (dois) projetos de lei, 03 (três) indicações) e

01 (uma) moção. Oriundo do Poder Executivo foram apresentados dois projetos de lei, a

saber:  Projeto  de  Lei  nº  02/2018  que  “autoriza  a  Procuradoria  do  Município  a  realizar

acordos judiciais  em processo de natureza trabalhista  e  cível  e  dá outras  providências”.

Projeto de Lei nº 03/2018 que “autoriza o Poder Executivo Municipal a firmar convênios

com governos, órgãos e entidades diversas integrantes da administração pública municipal,

estadual e/ou federal, direta e indiretamente, e dá outras providências”. As indicações fazem

reivindicações ao solicitando ao órgão executor deste Município. O Vereador Jacson Chagas

apresenta  duas  indicações,  como  segue:  Indicação  nº  53/2018  solicita  a  conclusão  das

reformas das UBS (Unidade Básica de Saúde). Indicação nº 54/2018 pede a revitalização da

Praça São Pedro. De autoria da Vereadora Josefa Eliana foi apresentada uma indicação e

uma moção, a saber: Indicação nº 55/2018 pedindo que seja disponibilizado um veículo para

fazer  o transporte  dos  usuários do Centro de Atenção Psicossocial  Irmã Leontia  (Caps).

Moção nº 07/2018-A, subscrita pelos demais Edis, com votos de pesar pelo falecimento do

Senhor Jânio da Farmácia. Após,  o Presidente submete encaminha os  projetos  de lei  em

pauta às comissões, para emissão dos pareceres, e submete as demais matérias a discussão e

a votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Na ordem do dia, o Vereador José

Vaz usou a tribuna para informar que subscreveu a moção da Vereadora Eliana. A Vereadora

Eliana,  por  sua  vez,  agradece  a  todos  que  subscreveram  a  moção  e  aprovaram  a  sua

indicação.  Na  oportunidade,  o  Vereador  Jacson  Chagas  agradeceu  e  divulgou  as  suas

indicações apresentadas na sessão do dia.  Não havendo mais oradores, antes de encerrar a

sessão, o Presidente parabeniza o Comandante do 7º Batalhão da Polícia Militar, Senhor

Genival, pelo trabalho executado em Santana e desejou ao novo, Major George, as boas

vindas.  O  Vereador  Jacson,  pediu  questão  de  ordem,  para  parabenizar  o  Comandante

Genival pelo trabalho realizado em Santana e parabenizou a ascensão do Major George. O

Presidente  Mário  apresentou  condolências  a  família  do  Jânio  da  farmácia  pelo  seu

falecimento e por não haver nada mais a tratar 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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