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CÂMARA MUNICIPAL DE SANTANA DO IPANEMA ESTADO DE ALAGOAS

11ª Sessão Ordinária Legislativa de 20 de abril de 2018.

Vice-Presidente: José Lourenço da Silva Neto

Secretário Substituto: José Vaz

Às 09h30m do dia 20 (vinte) 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 (Zé Del), Josefa Eliana Silva Bezerra (Fofa), José Lucas Júnior,

José Marciano Augusto dos Santos (Marciano do Couro), José Vaz e Mário Siqueira Silva

(Mário  do  Laboratório).  Na  hora  Regimental  e  verificado  o  quórum  legal,  o  Vice-

Presidente, Vereador José Lourenço, 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 o Vereador Eudes Vieira 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

007/2018  do  Conselheiro  Diretor  do  Tribunal  de  Contas  de  Alagoas  convidando  os

Vereadores para participar da 4ª Edição do Projeto “A Escola de Contas Conversando com

o Gestor”,  que  acontecerá  neste  município,  nesta  data.  Ato  seguinte:  o  Presidente  em

exercício concedeu a palavra aos Vereadores no pequeno expediente. O primeiro orador,

Vereador  José  Vaz,  justifica  a  sua  ausência  na  sessão  passada  informando  que  estava

participando de um que congresso em Maceió. Tece comentários sobre o oficio 6/2018 do

TCE/AL, onde solicita a esta Casa o detalhamento da tramitação dos projetos que versam

sobre  o  PPA,  LDO  e  o  LOA do  exercício  de  2018.  Parabeniza  o  Deputado  Givaldo

Carimbão e comentou o oficio circular 129/2018, onde informa que tem 800 mil na conta

da  prefeitura  para  implantação  de  uma  hemodiálise  e  diz  que  o  parlamentar  está
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preocupado com os munícipes. Ato seguinte: usa a palavra Jacson Chagas onde fez um

convite  aos  marchantes  de  Santana  do  Ipanema,  das  cidades  vizinhas,  bem como aos

agricultores para participar de uma manifestação às 09 horas em relação ao matadouro

público de Santana. Sobre o mercado público informa que há 18 anos que não passou por

uma reforma. Atribui a responsabilidade aos vereadores de gestões anteriores dizendo que

os mesmos não cobravam. Afirma que irá fazer o trabalho que lhe caba - fiscalizar.  Ato

seguinte:  Usa  a  palavra  o  Vereador  Meirica onde  solicitou  que  a  população,  os

agricultores e os vereadores das cidades vizinhas que façam parte do movimento em prol

do matadouro público de Santana. Relata ainda, que de 15 a 20 municípios estão sendo

prejudicados pela inexistência do matadouro nesta município. Diz que os fazendeiros estão

receosos em mandar seus animais para Maceió, pelo fato de ir com um peso e voltar com

outro. Afirma que em razão disso os mesmos estão tendo perdas.  Ato seguinte: Usa a

palavra o vereador Marciano do Couro que cobra ao gestor o conserto das estradas de

acesso ao Sítio Mata Verde. Agradeceu aos vereadores que compareceram a licitação da

merenda  escolar.  Na  oportunidade  também agradeceu  a  comunidade  Remetedeira  pela

receptividade que houve em relação ao projeto que lá desenvolveu “o cinema do vereador”.

Por não haver mais oradores inscritos para usar a palavra no pequeno expediente, passou-

se, então, ao grande expediente. O vereador José Vaz começou seu discurso falando de

uma reunião que houve no Povoado Areia Branca, aonde informaram aos transportadores

escolares que eles seriam demitidos devido a uma denúncia feita, por ele (vereador José

Vaz),  junto  ao  Ministério  Público,  sobre  um  vídeo  que  o  vereador  possui,  onde  um

deficiente estava dirigindo o carro transportando alunos. No entanto, afirma que não fez

nenhuma denúncia  sobre  transportador  de  estudante,  ao  contrário,  só  tem defendido  a

categoria.  Ressalta  que  a  única  denúncia  que  fez  foi  a  respeito  do  Código Tributário.

Informa ainda, da palestra que está havendo no hotel Privilegie em relação à “Escola de

contas, conversando com o gestor”. O Deputado Givaldo Carimbão adentrou ao recinto e

foi convidado para fazer parte da mesa. Ainda com a palavra, o Vereador José Vaz tece

críticas à secretaria de saúde, a SMTT e ao setor de Obras do município, e, confessa ter

vontade  de  ser  prefeito  desta  cidade.  Continuando,  o  Vereador Jacson começou seu

discurso saudando o Deputado Givaldo Carimbão e ao mesmo tempo o parabenizando pela
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emenda parlamentar para implantação do setor de hemodiálise no Hospital Regional Dr.

Clodolfo Rodrigues. Teceu críticas ao prefeito em relação aos transportadores escolares, ao

matadouro público de Santana do Ipanema, a secretaria de saúde e a secretaria de obras.

Relatou e criticou o projeto do executivo que criou leis delegadas. Em aparte, o Vereador

Meirica relata sobre os carros que foram comprados há noventa dias pela gestão municipal

e ainda estão parados.  Continuando, o vereador Jacson Chagas solicitou que o gestor

devolva à população o valor pago pela contribuição de iluminação pública. Continuando,

a  vereadora  Eliana começou  seu  discurso  parabenizando  Santana  do  Ipanema  pelo

aniversário de emancipação, no próximo dia 24, e convidou os colegas vereadores, como

também o Deputado Carimbão, para prestigiar os eventos que irão acontecer. Comentou

sobre o evento do Tribunal  de Contas que está  acontecendo no Hotel  privilegie,  nesta

cidade.  Informa que  participou  do  hasteamento  da  bandeira  no  alto  da  fé  e  relatou  a

programação  dos  eventos  da  emancipação  política  de  Santana.  Comentou  sobre  o

matadouro público e pediu ajuda ao deputado para que seja o problema seja resolvido.

Ressalta  ainda,  que  Camoxinga  dos  Teodósio  foi  contemplada  com  uma  quadra

poliesportiva. O Presidente em exercício, José Lourenço convidou o Deputado Givaldo

Carimbão para usar a palavra na tribuna. Após as saudações iniciais o Deputado Givaldo

Carimbão conta que decidiu disponibilizar oitocentos mil reais para implantação de uma

hemodiálise  neste  município  depois  que  conversou  com  o  gestor  e  com  a  secretária

municipal para saber de que o município mais precisava. Diz que ao fazer essa pergunta o

gestor respondeu que Santana estava precisando de uma hemodiálise e de um matadouro,

então ele,  Deputado Carimbão, disponibilizou os referidos recursos para a hemodiálise,

mas, a implantação depende agora das providências do gestor. Diz que estão chegando dois

gabinetes de consultório dentário e relatou alguns recursos que enviou para Santana do

Ipanema e que foram perdidos. Em aparte, a Vereadora Josefa Eliana comentou sobre as

emendas  que  o  deputado  já  colocou  para  Camoxinga  dos  Teodósio  e  pede  que  envie

recursos  para  cobertura  da  quadra  poliesportiva  do  referido  lugar.  Continuando,  O

deputado Givaldo Carimbão  fez suas  justificativas  referente ao  assunto  pautado pela

Vereadora Eliana. Em aparte, o Vereador Jacson ressaltou que é falta de compromisso do

gestor do município a falta de providências para resolver a falta de um matadouro público
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em Santana  do Ipanema.  Em aparte,  o  Vereador José Vaz,  solicitou  que o deputado

disponibilize uma emenda para murar e colocar a iluminação nas quadras esportivas de

Areia  Branca  e  de  Pedra  D’Água.  Continuando,  o  Deputado  Givaldo  Carimbão

solicitou ao vereador José Vaz o documento dos terrenos para tomar as providências. O

Presidente em exercício, Zé Del, agradeceu a presença do deputado Givaldo Carimbão e

deu continuidade a sessão concedendo a palavra ao Vereador Meirica. Este, por sua vez,

agradeceu a presença do deputado e informou que o mesmo irá falar com o governador

para agilizar a construção do matadouro público, juntamente com o gestor do município.

Relatou que fez uma convocação a empresa CORE (empresa de limpeza da cidade) para

esclarecimentos sobre pagamentos em atrasos. Frisou ainda, que vai fazer parte da marcha

referente  ao  matadouro  público.  Fez  cobrança  em relação  à  iluminação  da  quadra  do

Povoado Areia  Branca,  por  alegar  que a mesma está  às  escuras.  Cobrou a limpeza do

mercado da carne e do mercado da farinha. Solicitou do prefeito que estude uma proposta

de aumento para a categoria da Educação e da Saúde.  Em aparte, o Vereador Jacson

acusa que está havendo descaso no Bairro São José, por informar que há muito mato e

esgoto  á  céu  aberto.  Continuando,  o  Vereador  Marciano começou  seu  discurso

informando que não vai participar dos eventos da emancipação de Santana do Ipanema.

Frisa  ainda,  que  recebeu  um  convite  da  AGRIPA (Associação  dos  Guardiões  do  Rio

Ipanema). Teceu críticas em relação ao matadouro público. Falou sobre o projeto de Lei

Executivo, onde o mesmo não concorda com os termos e pede que os Edis reflita antes de

assinar. Fez  cobranças  a  secretaria  de  saúde referente  a  unidade  de  Remetedeira  e  ao

mesmo tempo sobre a demora para um paciente conseguir um exame. Afirma que a gestão

atual não tem compromisso com a população. Teceu críticas a municipalidade dizendo que

faltam medicamentos e médicos no município. Por isso, pede que a população analise bem

as  propostas  dos  candidatos  nas  eleições  deste  ano.  Diz  que  o  matadouro  público  de

Santana do Ipanema é promessa de campanha do prefeito e encerra o discurso.  Por não

haver nada mais a se tratar o Presidente em exercício declarou encerrada a presente sessão.

E para constar, eu José Vaz, Secretário Substituto, autorizei o registro da presente Ata, que

após lida e achada conforme segue devidamente assinada. 
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