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Exmª. Srª. Procuradora de Justiça do Ministério Público do Estado 

Viviane Karla da Silva Farias 

José Marciano Augusto dos Santos, brasileiro, divorciado, vereador, 

portador de cédula de identidade de N° 1965667 – SSP/AL, e CPF: 037.719.344-

51, residente e domiciliado na Rua Professor Aloisio Ernande Brandão, CEP: 

57500-000, no município de Santana do Ipanema/AL, vem oferecer 

representação contra a gestão da prefeitura municipal de Santana do Ipanema, 

a referente representação se dá por conta do possível caso de adulteração de 

documento oficial, no tocante as possíveis adulterações foram detectadas no 

Projeto de Lei Nº 07 de 24 de agosto de 2017, que dispõe sobre o novo código 

tributário do município de Santana do Ipanema. 

Para melhor entendimento irei apresentar passo a passo da tramitação 

dessa lei na Casa legislativa Vereador Tácio Chagas Duarte: 

O Projeto de Lei Nº 07 de 24 de agosto de 2017 chegou a secretaria da 

casa legislativa de Santana do Ipanema aos 25 dias do mês de agosto de 2017, 

sendo encaminhado para as comissões no mesmo dia, onde foi analisado pelos 

componentes da comissão de justiça e redação, que tem como Presidente o 

Vereador José Vaz, relator José Lourenço da Silva Neto e Membro Moacir Júnior 

Alves Aquino.  
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Imagem 1. Capa do projeto, na parte superior da imagem consta a data que o projeto 

foi encaminhado para as comissões. (segue no anexo I) 

 

Aos 14 (quatorze) dias do mês de setembro de 2017, ás 19h (dezenove 

horas) a comissão de justiça e redação se reuniu em caráter extraordinário na 

Câmara Municipal de Santana do Ipanema onde leram e discutiram o parecer 
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acerca do projeto de Lei 07/2017, originário do poder executivo e que dispunha 

sobre o novo Código Tributário, na ocasião todos os membros da comissão 

estavam presentes como consta na ata do dia.   

 

Imagem 2. Ata da reunião da comissão. (segue no anexo II) 

 

 

No mesmo dia em que houve a reunião da comissão de justiça e redação, 

foi formulado, apreciado e enviado o parecer para a mesa, (segundo as datas 
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que constam no referente parecer e na ata da reunião), nesse documento os 

membros deram parecer favorável para o acolhimento do Projeto 07/2017 de 

iniciativa do poder executivo. 

Imagem do parecer 

 

imagem 3. O parecer da comissão. (segue no anexo III) 
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Imagem 4. Parecer de acolhimento do Projeto 07/2017. (segue no anexo IV) 

 

 

Sendo acolhido de acordo com o parecer da comissão, o projeto foi para 

a mesa, e foi colocado para primeira votação aos 22 dias do mês de setembro 

de 2018, onde foi aprovado com 08 (oito) votos a favor, 01 (um) voto contra e 01 
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(uma) ausência. Sendo também aprovadas 02 (duas) emendas, a Emenda 

Modificativa Nº 01/2017 e a Emenda Supressiva Nº 01/2017, ambas foram 

aprovadas com a mesma votação do Projeto. 

 

Imagem 5. Emenda modificativa. (segue no anexo V) 
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Imagem 6. Emenda supressiva (segue no anexo VI) 

 

Sendo supostamente feitas as alterações que constavam nas 02 (duas) 

emendas aprovadas, o projeto é posto novamente em votação aos 29 (vinte e 

nove) dias do mês de setembro de 2017, onde é aprovado por unanimidade. 
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Depois de aprovado o projeto foi guardado na secretaria da Câmara, onde 

os vereadores tinham pleno acesso a qualquer hora. Porém só no período que 

vai do fim de fevereiro ao começo de março de 2018 é que surge o interesse por 

parte de muitos de folear novamente esse projeto, pois a população começava 

a receber a conta de luz e se mostravam indignados pelo aumento repentino na 

taxa de iluminação pública, que segundo algumas pessoas em casos específicos 

passaram de 100% (cem por cento).  

Devido à grande repercussão, começa-se a especular que os vereadores 

teriam aprovado esse aumento junto com a aprovação do novo Código Tributário 

o que gerou estranheza, pois supostamente nenhum dos edis possuía 

conhecimento que o Projeto de Lei 07/2017 “Novo código tributário”, versava 

sobre a taxa de iluminação pública.  

Dessa forma na quarta-feira dia 28 de fevereiro de 2018, os vereadores 

José Marciano Augusto dos Santos e José Vaz, foram até a secretaria para pedir 

uma cópia do Projeto 07/2017 que no momento já estava vigorando como Lei. 

Foleando a lei e comparando com os projetos que estavam em seus gabinetes, 

os mesmos encontraram varias anomalias, artigos modificados, acrescentados, 

suprimidos, anexos onde os conteúdos foram trocados e outros que foram 

unificados para se tornarem apenas 01 (um). 

Após uma rápida análise no gabinete, foi possível encontrar as seguintes 

diferenças entre o projeto analisado e aprovado pelos vereadores, e o que estava 

no arquivo da secretaria, supostamente adulterado:  

• As páginas de ambos os documentos não estão enumeradas como 

também não possuem sumário, o que dificulta a identificação dos 

tópicos; 

• O documento supostamente adulterado tem formatação diferente 

do documento aprovado pela casa, fazendo com que a sequência 

do texto fique diferenciado entre as páginas dos dois documentos;  
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• Percebesse que as assinaturas (do Prefeito) nas páginas do 

documento supostamente adulterado estão em locais diferentes 

das que estão no documento aprovado, sendo que as duas 

primeiras folhas são iguais, o que pode configurar uma possível 

tentativa de fazer parecer que os documentos são iguais; 

• Não constam no documento supostamente adulterado os 

parágrafos §1º e §2º, do inciso IV do Art. 122 do documento 

aprovado; 

• Não constam no documento aprovado os incisos X e XI do Art. 123 

do documento supostamente adulterado; 

• Não constam no documento supostamente adulterado os incisos 

XXIV e XXV do Art. 123 do documento aprovado; 

• Os parágrafos §1º §2º §3º e §4º do inciso XXV do Art. 123 do 

documento aprovado estão fixados no inciso XXIII do Art. 123 do 

documento supostamente adulterando com acréscimo de um outro 

parágrafo (§5°), parágrafo este inexistente no documento 

aprovado; 

• O inciso XXVIII do Art. 129 do documento supostamente adulterado 

não consta no documento aprovado, onde os parágrafos deste 

mesmo inciso (§1º ao 8º) estão fixados no inciso XXVII do Art. 129 

do documento aprovado.    

• Há uma diferença na letra d do parágrafo único do Art. 133 de 

ambos os documentos; 

• Há uma diferença no parágrafo único do Art. 134; 

• Existe um erro de repetição na digitação do Art. 135 no documento 

aprovado, o que coloca em confusão a comparação dos dois 

documentos: 
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• Percebesse que há uma grande confusão e anomalias a partir do 

Art. 136 até o artigo 174 do documento supostamente adulterado 

com relação ao documento aprovado pela câmara; 

• Percebesse que a Emenda Supressiva nº 01/2017 que solicita a 

retirada dos incisos I e II, bem como os parágrafos §1º e §2º do Art. 

155 não foi atendida; 

• O fato mais grave está no que se refere aos ANEXOS XII e XIII dos 

referidos documentos: 

• O ANEXO XII do documento aprovado está se referindo a TABELA 

PARA COBRANÇA DA TAXA DE FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA; 

• Já no ANEXO XII do documento supostamente adulterado, este se 

refere a tabela da COSIP – CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIO DA 

ILUMINAÇÃO PÚBLICA.  

• Vale ressaltar que esta tabela (COSIP) não consta em nenhuma 

das páginas do documento que foi aprovado pela Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema no dia 29 de setembro de 2017 

em segunda votação. 

• O ANEXO XIII do documento aprovado se refere apenas sobre a 

tabela de COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE 

QUALQUER NATUREZA;    

• Já no ANEXO XIII do documento supostamente adulterado, se 

encontra a tabela que se refere a COBRANÇA DA TAXA DE 

FISCALIZAÇÃO SANITÁRIA, como também a tabela que se refere 

a COBRANÇA DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER 

NATUREZA; 

• Essas duas tabelas que estão expressas no ANEXO XIII do 

documento supostamente adulterado então fixadas no ANEXOS 

XII e XIII do documento aprovado respectivamente. 


