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CÂMARA  MUNICIPAL  DE  SANTANA  DO  IPANEMA  ESTADO  DE

ALAGOAS

12ª Sessão Ordinária Legislativa de 27 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 27 (vinte e sete) 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), José  Lucas  Júnior,  José  Marciano

Augusto dos Santos (Marciano do Couro), José Vaz, 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 o Vereador José Lourenço 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  nº  002/2018

Convite  da  coordenação  do Polo UAB  de  Santana  do  Ipanema  para formatura dos

concluintes dos cursos Matemática e Geografia do IFPE- DEAD que acontecerá nesta

data. Oficio do Presidente da OAB subseção SI agradecendo ao Presidente desta Casa

pela disponibilização do  plenário  desta  Casa,  no  último  dia  10,  para  realização  da

palestra sobre INSS digital e prerrogativas do advogado. Por não haver mais matérias

no pequeno expediente, o Presidente concede a palavra aos Vereadores pelo tempo de
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cinco minutos. Usa a palavra inicialmente o Vereador José Vaz que cobra ao Executivo

o conserto das estradas da Serra do Gurgi, Araçá e Serrote dos Braz, solicitando para

essa última também a colocação de piçarra.   Diz ter visitado a Escola Municipal Sônia

Pereira  e  constatado  que  a  mesma  está  sendo ampliada  com recursos  do  programa

“dinheiro direto na escola” e diz que vai melhorar a qualidade da energia. Informa que

os servidores da educação, saúde e assistência social estão reunidos em discussão sobre

o reajuste salarial que não ocorre desde o ano 2016, mesmo existindo a data base para

isso. Lamenta e diz que a categoria tem que se mobilizar sem ter medo e denunciar. Ato

seguinte: O Vereador  Eudes Vieira diz que várias ruas do Povoado Areia Branca estão

intransitáveis e nada foi feito pela atual administração em quase dois anos. Pede que o

Gestor mande colocar material nas referidas ruas, principalmente na Rua do Sol, como

também que mova ações para proporcionar mais segurança à comunidade, colocando

policiamento  a  noite  pata  fazer  rondas. Cobra  ainda,  que  seja  disponibilizado  um

veículo  pelo  município  para  fazer  o  transporte  dos  usuários  do  Caps  (Centro  de

Atendimento  Psicossocial).  Ato  seguinte:  O Vereador  Jacson Chagas  tece  críticas  a

administração dizendo que o PSF do Bairro São José está sem médico e sem carro, por

isso  considera  que  seja  a  prova  “do descompromisso do  prefeito  com a  população”.

Tece críticas a esse respeito dizendo que tem quatro vereadores de mandato que residem

no referido bairro e falta médico no PSF. Ressalta que sente orgulho em fazer parte do

bloco de oposição ao governo. Diz que uma senhora ligou para a rádio para reivindicar

os direitos dela. Elogia a atitude, fala que a mesma é corajosa, fez isso pela “arrogância

do  gestor”,  mas  acredita  que  irá  “pagar  caro  por  isso”.  Informa  que  esta

semana aconteceu um evento onde o governador veio a Santana do Ipanema entregar

máquinas e critica o gestor deste município, bem como os de outros que dizem que eram

eles (os prefeitos) que estavam entregando. Diz que para o setor da agricultura está bom,

o município já deveria ter disponibilizado máquinas para aração de terras. Informa que a

comunidade Sementeira tinha um trator doado pelo Estado, mas a “prefeitura tomou”.

Afirma que os secretários municipais não tem autonomia, quem manda é o gestor, por

isso solicita que o mesmo mande fazer a aração de terra dos agricultores - tece várias
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críticas. Estando com a palavra, o Presidente explica que o PSF do Bairro São José está

sem médico porque o profissional que havia recebeu uma proposta de trabalho melhor e

foi embora, mas assegura que a administração já está providenciando a contratação de

outro. Ato seguinte: o Vereador Marciano cobra o conserto da estrada da comunidade

Mata  Verde.  diz  que  há  muitas  localidades  que  ainda  sofrem  em  virtude  da  má

conservação das estradas e tece críticas a administração por afirma que ano passado a

desculpa  eram  as  chuvas,  no  entanto,  nem  no  período  de  estiagem  o  trabalho  de

recuperação  foi  realizado.  Acredita  que  foi  feito  apenas 20% (vinte  por  cento)  das

estradas do município. Cita as estradas já mencionadas pelos oradores anteriores e diz

saber a dificuldade que os moradores da zona rural estão passando. Diz que a estrada de

Mata Verde foi uma das promessas do gestor em ser a primeira a ser recuperada, mas

não cumpriu. Diz que mais um processo eleitoral está chegando, por isso acredita que

vai haver mais promessas de estradas em busca de votos. Por essa razão, pede que as

pessoas não esqueçam. Cobra um agente de saúde e um varredor de rua para a Rua das

Pedrinhas.  Termina  questionando  o  “governo  da  reconstrução”  e  diz:  Nossa  cidade

continua sem prefeito e sem jeito. Ato seguinte: O Presidente inicia o grande expediente

concedendo a palavra aos Vereadores pelo tempo de quinze minutos.  O Vereador José

Vaz repete o que o Vereador Marciano disse “Santana continua sem prefeito”. Diz se

preocupar com a situação dos servidores da saúde , educação e assistência social porque

estão  sem reajuste  salarial  há  três  anos.   Mas,  diz  que  mesmo sem aumento  estão

recebendo e considera difícil  para os transportadores escolares que estão trabalhando

sem receber. Diz que o prefeito alega que não pagou aos transportadores de estudantes

porque esta Casa não aprovou um projeto que ele encaminhou e explica que o projeto

do Poder Executivo que chegou é “mais uma lei  delegada”.  Tece críticas ao gestor

dizendo que o mesmo tem a maioria dos vereadores neste Poder, mas por não confiar

neles envia um projeto (que considera uma lei delegada) para não precisar mais desta

Casa. Diz que como presidente da Comissão de Justiça e Redação ele (Vereador José

Vaz)  pediu  um  parecer  ao  procurador  jurídico  desta  Casa  sobre  os  projetos  do

Executivo, mas o mesmo ainda não deu resposta. Reafirma que está preocupado com a
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situação dos transportadores de estudantes porque os mesmos  podem parar, mas diz ter

ligado  para  a Secretária Municipal  de Educação perguntando  se  o  dinheiro  para

pagamento aos transportadores está na conta, mas recebeu a resposta que o projeto que

trata do referido dinheiro ainda veio para a Câmara. Por isso tece várias críticas. Diz que

há transportadores que apenas recebe sem trabalhar e os que estão reclamando são os

que trabalham. Repete que o projeto de lei ainda não chegou a esta Casa e acredita que

os vereadores da base de situação deveriam se pronunciar sobre isso. Convida os demais

Edis  para  irem  a Seduc  (Secretaria  de  Estado  da  Educação) saber  o  que

está ocorrendo para  não  está  pagando  aos transportadores de  alunos.  Sugere  que  os

transportadores não parem por acreditar que se pararem não irão receber o pagamento.

Incentiva os alunos e transportadores para virem a esta Casa e na porta da prefeitura

cobrar os seus direitos. Afirma que a municipalização do transporte escolar foi muito

pior do que antes. Diz que os transportadores da prefeitura irão receber o mês de março

agora no mês de abril. Pede que o presidente desta Casa solicite a presidente do Fundeb

(Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica se já recebeu resposta

das perguntas que apresentou na resolução nº 02 que encaminhou a esta Casa.  Informa

que tomou conhecimento em houve uma reunião do Povoado Areia Branca em que foi

dito que iam demitir transportadores porque ele Vereador José Vaz) havia filmado um

deficiente dirigindo carro de estudante. Desmente isso e critica a administração dizendo

que “trazem governador, deputado” ao município, mas nada foi feito com os recursos

próprios. Informa que as pessoas que ornamentaram as ruas no carnaval até hoje não

receberam pelo trabalho que realizaram. Fala de uma pessoa do Povoado Areia Branca –

Ana  Paula, que  foi  a  rádio  desesperada  fazer  denúncias  sobre  o  transporte  escolar.

Afirma que esta Casa recebeu a 4ª lei delegada e será aprovada porque considera os

vereadores  da  situação  subservientes  ao  prefeito. Adentra  no  recinto  os  servidores

municipal  da educação,  saúde  e  assistência  social  em  mobilização  reivindicando

reajuste  salarial. Ato  seguinte:  O  Vereador Eudes  Vieira,  começou  seu  discurso

informando que o prefeito falou em praça pública que tem 85 dias que os pagamentos

estão em dias.  Para o orador, o prefeito está sendo mal assessorado. Tece críticas em
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relação  ao  pagamento  em  atraso  dos  garis,  transportadores  escolares  e  até  dos

ornamentadores do carnaval. Registra a presença da manifestação da categoria da saúde,

da educação e da assistência social. Em aparte o Presidente Mário desejou a todos da

manifestação às boas vindas. Continuando, o Vereador Eudes informa que o prefeito não

quer dar aumento as categorias e ressalta ainda que os vereadores estão ao lado dos

munícipes. Ato  seguinte:  O Vereador Jacson  saudou a  todos  e  começou  seu  discurso

tecendo críticas ao gestor do município em relação ao matadouro público, onde teve

uma  manifestação  com  os  marchantes  e  as fateiras reivindicando  solução.  Na

oportunidade relatou críticas em relação às estradas, a educação, aos carros e a merenda

escolar (que falta para as crianças). Aponta também, as promessas de campanha que,

segundo ele (Vereador Jacson), o gestor falou e não cumpriu. Informou ainda, que os

transportadores  escolares  não receberam devido  à  falta  da  assinatura  “do convênio”.

Destacou a falta de médicos, oftalmologistas, dentistas e outras especialidades. Falou

ainda sobre “a fraude da lei do código tributário” e diz que está à disposição do prefeito

para discussão.  Ato seguinte: O Vereador Marciano começou seu discurso saudando a

todos das categorias de funcionários presentes e informa que está a disposição deles.

Tece críticas ao gestor do município em relação à falta de reajuste aos funcionários da

educação, saúde e assistência social. Afirma que a folha de pagamento do município

está “altíssima”. Ainda na oportunidade, informa que a o projeto de lei que veio para

câmara é outra lei delegada, por afirmar que a mesma dar poderes ao Executivo. Tece

críticas a pasta da saúde em relação à falta da realização de exame de ultrassonografia e

de  médicos.  Falou da  Emancipação Política de  Santana  e  da  entrega  “dos  carros”  e

criticou a ausência de alguns vereadores nesta sessão. Solicitou ao Presidente Mário que

cobre ao gestor o reajuste salarial dos servidores das categorias presentes. Fala das suas

dificuldades  que  teve  quando  criança,  diz  ter  superado  e  encerra  dizendo  que  é

representante do povo. O Presidente informa que esta Casa estará  sempre de portas

aberta à população. Em questão de ordem, o Vereador Jacson solicita ao Presidente que

reúna os 11 vereadores e marque uma audiência com o gestor municipal para que todos

cobrem uma posição e o mesmo defina o dia em que vai receber os trabalhadores. Por
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não haver mais oradores inscritos para usar a palavra, o Presidente determina a leitura

das matérias do grande expediente. Consta o seguinte: 01 (um) projeto de resolução, 01

(um) projeto de lei e 06 (seis) indicações. De autoria da Mesa Diretora foi apresentado o

Projeto  de Resolução 02/2018 -  Institui  o  Código de Ética Parlamentar  e  dá  outras

providências.  O  Vereador  Mário  Siqueira  apresenta  o  Projeto  de  Lei  nº  01/2018  –

Reconhece  de  utilidade  pública  o  Instituto  Santana  Canté. O  Vereador  José  Vaz

apresenta o Projeto de Lei nº 02/2018 denominando de Jânio Gomes dos Santos (Jânio

da  Farmácia)  Posto  de  Saúde  Baraúna.  As  indicações  são  de  autoria  do  Vereador

Marciano  do  Couro  e  versam  sobre  o  que  segue:  Indicação  56/2018,  solicita  a

recuperação do calçamento da Rua Tereza Maria de Jesus. Indicação 57/2018, solicita a

contratação de um dentista para o UBS Santa Quitéria no sítio Remetedeira. Indicação

58/2018,  pede  a  reforma  da  UBS  Santa  Quitéria  no  Sítio  Remetedeira.  Indicação

60/2018, solicita a recuperação do calçamento da Rua Santa Ana. Indicação 61/2018,

pede a recuperação do calçamento da Rua Prefeito Pedro Gaia. Indicação 62/2018, pede

a  recuperação  do calçamento  da  Travessa  José  Amorim.  Após  leitura,  o  Presidente

encaminha os projetos de lei, como também o de resolução às comissões para emissão

dos pareceres e submete as demais matérias à discussão e votação, sendo aprovadas por

unanimidade. Na ordem do dia, o Vereador José Vaz usa a tribuna para relatar o projeto

de lei, onde o mesmo solicita o nome de Jânio da farmácia no PSF da Baraúna. Em

seguida, o  Vereador  Jacson relatou  seu  requerimento.  Na  oportunidade o

Vereador Marciano  divulgou as suas indicações e registra um projeto de emenda à Lei

Orgânica para a próxima sexta-feira. Por não haver mais nenhum orador para usar a

palavra, o Presidente parabeniza Santana do Ipanema pela Emancipação Política, relata

a programação e declara 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.


