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Ata da Primeira Sessão Ordinária da Câmara Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, 

em três de fevereiro de dois mil e dezessete. 

 

Aos 03 (três) dias do mês fevereiro de dois mil e dezessete, na Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema, Estado de Alagoas, às 09:00 (nove horas), esteve a frente dos 

trabalhos o Senhor Presidente Mário Siqueira Silva. Sob a proteção de Deus e em nome da 

comunidade declara aberta a sessão, informa que a formação das comissões permanentes desta 

Casa, que seria realizada no dia de hoje foi adiada para a próxima semana. Consulta o Plenário para 

decidir se será permitido o Primeiro Secretário secretariar a Presidência e foi autorizado. Seguindo, 

passa a palavra ao Senhor Secretário, Moacir Júnior, para chamada dos Senhores Vereadores. 

Compareceram os seguintes: Eudes Vieira da Paixão (Meirica), Jacson Humberto Chagas Santos, 

Josefa Eliana Silva Bezerra (Fofa), José Lourenço da Silva Neto (Zé Del), José Lucas Júnior, José 

Marciano Augusto dos Santos, José Vaz, Maria Audilene da Silva Apolinário (Audilene da Saúde), 

Mário Siqueira Silva (Mário do Laboratório), Moacir Júnior Alves Aquino e Roberto Cezar Oliveira 

Silva. Havendo presença unânime de vereadores em plenário, o Senhor Presidente determina que 

seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após, submete a ata a discussão e votação; não havendo 

discussão, declara a mesma aprovada, publica e certifica. Seguindo, determina a leitura das matérias 

do pequeno expediente. Consta o seguinte: Ofício Circular nº 0012017 da Uveal – União dos 

Vereadores do Estado de Alagoas, apresentando votos de profícua gestão a todos os Edis deste 

Poder Legislativo. Ofício nº 022017 do Sinteal – Sindicato dos Trabalhadores da Educação de 

Alagoas (Núcleo Regional de Santana do Ipanema), solicitando as dependências desta Casa para 

viabilizar Assembleia Geral Deliberativa dos Trabalhadores em Educação Básica de Santana do 

Ipanema, no próximo dia 06 (seis). Ofício da Secretária Municipal de Saúde de Santana do 

Ipanema, Normanda da Silva Santiago, solicitando o espaço físico desta Casa para realização do 

Seminário de Encerramento do 1º Módulo do Curso para Agentes Comunitários de Saúde, 

promovido pela Escola Técnica Professora Valéria Hora da Uncisal, a acontecer no próximo dia 15 

(quinze). Seguindo, concede a palavra aos Senhores Vereadores pelo tempo de cinco minutos no 

pequeno expediente. Inicialmente, usa a palavra o Vereador José Vaz, que depois dos cumprimentos 

dar as boas vindas aos Senhores Vereadores que estão assumindo o cargo pelo primeiro mandato e 

um bom retorno aos que se reelegeram. Fala da importância do Poder Legislativo trabalhar com 

coerência, transparência e em harmonia com o Poder Executivo, uma vez que as decisões devem ser 
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as melhores em prol da comunidade, já que esta Casa é fazedora de leis e leis interferem na vida das 

pessoas. Seguindo, usa a palavra o Vereador Jacson Chagas e após os cumprimentos iniciais 

agradece aos seus familiares e amigos que acreditaram em sua pessoa e o elegeu para representar a 

classe dos agricultores, classe essa que considera “esquecida”. Na sequencia, usa a palavra a 

Vereadora Josefa Eliana Silva Bezerra, que após os cumprimentos afirma não estar sendo fácil o 

Prefeito Isnaldo Bulhões reconstruir o município, por isso, pede a população que peça a Deus em 

orações, para dar forças ao mesmo, bem como aos Vereadores para fazer o melhor pelo povo, 

principalmente da zona rural, devido a grande dificuldade ora enfrentada em virtude do longo 

período de estiagem. Diante disso, faz um apelo ao Governo Municipal, Estadual e Federal para dar 

uma atenção especial aos agricultores. O Vereador Roberto Oliveira também se pronuncia no 

pequeno expediente e depois dos cumprimentos iniciais, agradece a Deus, aos seus familiares, em 

especial o seu irmão Adenilson e as pessoas que depositaram o voto em sua pessoa, pela 

oportunidade de estar nesta Casa como parlamentar. Diz acreditar que o grupo de Edis que se 

elegeu irá trabalhar com serenidade e muita responsabilidade em prol do desenvolvimento de 

Santana do Ipanema. Na sequencia, usa a palavra o Vereador Eudes Vieira da Paixão, que depois 

dos cumprimentos agradece a Deus por ter permitido voltar a esta Casa pela quinta vez e aos seus 

familiares e amigos terem confiado o voto em sua pessoal. Diz estar disposto a trabalhar em defesa 

dos interesses do povo. Não havendo mais oradores inscritos para usar a palavra no pequeno 

expediente, o Senhor Presidente concede a palavra novamente aos mesmos pelo tempo de quinze 

minutos, no grande expediente. Volta a tribuna o Vereador José Vaz, que após renovar os 

cumprimentos fala sobre a estrutura do Poder Executivo, dividido por secretarias e diz que ainda 

não fez cobranças aos secretários por ser início de governo e os novos titulares das pastas 

precisarem de um tempo para se inteirar dos problemas antes de começar a realizar o trabalho de 

fato. Mas, afirma que está fazendo uma peregrinação pelas secretarias para entender como é o 

funcionamento de cada uma porque segundo ele (Vereador José Vaz), “há muita omissão”, 

principalmente para esta Casa. Afirma que em Santana do Ipanema existe um problema muito sério 

na “área da saúde”, principalmente no que se refere ao Hospital Regional Doutor Clodolfo 

Rodrigues de Melo, que segundo ele (Vereador José Vaz), está “capenga” há sessenta dias, apesar 

de dizer que houve uma melhora insignificante. Diz esperar que o atual gestor trabalhe para 

solucionar todos os problemas do hospital para voltar a funcionar a contento. Informa que o chefe 

do Poder Executivo pediu noventa dias para se inteirar dos problemas e começar a trabalhar em 

busca de soluções. Por isso, ele (Vereador José Vaz) espera esse tempo para poder fazer as 
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cobranças que forem necessárias e diz que realmente espera que seja o governo da “reconstrução”, 

conforme slogan. Ainda com a palavra, o Vereador José Vaz justifica a ausência na sessão 

extraordinária em que foi aprovada a Lei Delegada dizendo que tinha agendado compromisso antes 

de ser convocado, mas redigiu um requerimento ao Senhor Presidente desta Casa solicitando que a 

votação fosse adiada para que houvesse mais tempo para análise, por achar que a justificativa de 

urgência deveria ter sido mais detalhada. Sobre o requerimento, diz que o mesmo terminou sendo 

modificado porque os Vereadores Jacson Chagas e Marciano pediram para subscrever e teve que 

mudar algumas das argumentações. Diz acreditar que a intenção do gestor do município, com a Lei 

Delegada, é colocar “ordem na casa” para reconstruir o município. Pede ao Senhor Presidente que o 

Procurador Jurídico contratado por esta Casa seja para prestar assistência a todos os vereadores e 

não apenas ao Presidente. Diz se sentir entusiasmado neste início de governo e mais ainda porque 

tomou conhecimento que irá chegar “dinheiro do Fundef (Fundo de Desenvolvimento da Educação 

Básica) no município e eles (os Edis) devem ficar atentos para saber como esse dinheiro vai ser 

empregado. Defende a lei da transparência e diz acreditar que o atual gestor saberá conduzir os 

destinos do município da melhor forma, tendo em vista a experiência que tem na vida pública. 

Sobre a formação das comissões, sugere que seja baseado num consenso, e a distribuição seja 

dentro da habilidade de cada um. Informa que uma das primeiras secretarias que irá visitar será a de 

Obras porque o povo do sertão está “morrendo de sede” e precisa de água. Diz que apesar de saber 

das dificuldades financeiras, sabe que há ações paliativas que poderão ser feitas, além da ajuda que 

os vereadores já dão às comunidades rurais na distribuição de água. Comunica que no próximo mês 

eleição para nova diretoria da Uveal (União dos Vereadores de Alagoas); diz que faz parte da chapa 

encabeçada pelo Vereador Edinho de Coruripe e pede o voto dos Edis desta Casa e de toda região 

sertaneja para a mesma. Estando com a palavra, o Senhor Presidente registra a presença do Doutor 

Leonardo, diz que o mesmo irá estar presente em todas as sessões ordinárias e que não será apenas 

Procurador Jurídico do Presidente, mas de todos os Vereadores desta Casa. Seguindo os 

pronunciamentos do Grande Expediente, usa a palavra a Vereadora Josefa Eliana Silva Bezerra, que 

depois dos cumprimentos de praxe, agradece a todos que votaram em sua pessoa para que pudesse 

se eleger, como também a toda equipe que se empenhou durante a campanha em busca de voto. 

Mas, afirma que irá trabalhar por todos os munícipes, independentemente de quem votou nela ou 

não. Sobre a escassez de água, diz que ajuda dentro das suas possibilidades para atender a demanda 

e diz não quando realmente não tem condições de ajudar. Diz que participou de uma reunião na 

Associação São Francisco de Assis, na Comunidade Camoxinga I e o tema foi a questão da falta 
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d’água porque foi iniciada uma reforma no poço artesiano que abastecia o local, mas não foi 

colocado em funcionamento. Por essa razão, informa que nesta sessão apresenta uma indicação ao 

Secretário de Estado de Recursos Hídricos solicitando a conclusão das obras dos poços artesianos 

do Salgado e Pinhãozeiro e em seguida passado para operacionalização do município para suprir a 

falta d’água hoje vivida pelos agricultores. O Vereador Jacson pede a palavra para dizer que os 

poços artesianos da região dele não é diferente porque o que existe na comunidade Serrote dos 

Franças jorra muita água de boa qualidade, mas está sem funcionar há seis meses por falta de uma 

bomba. Diz que a mesma situação acontece em Olho D’Água do Amaro que tem dois poços, no 

Serrote dos Bois e em Remetedeira II, onde nenhum dos poços funciona pelo mesmo motivo. 

Mostra-se indignado alegando que as pessoas, e principalmente os animais, estão passando sede. 

Diante disso, faz um apelo ao Secretário Municipal de Agricultura – Jorge Santana, que veja a 

possibilidade de regularizar os poços das referidas comunidades para amenizar a situação caótica 

que se encontram em virtude da falta d’água, uma vez que as pessoas estão pegando água no 

Município de Carneiros. Afirma que irá cobrar junto com a Vereadora Eliana, providências ao 

Secretário de Estado de Recursos Hídricos. A Vereadora Eliane segue com a palavra reforçando os 

apelos por providências para minimizar os problemas da falta d’água nas comunidades rurais e diz 

que em Santana do Ipanema há locais com poços artesianos completos com bombas, dessalinizador, 

piscinas para criatório de peixes, mas não funcionam e isso ocorre porque o Governo do Estado 

“não entregou” ao município. Afirma que no ano dois mil e doze, se dirigiu a prefeita da época, 

juntamente com o Secretário de Agricultura daquele ano, o mesmo de agora – Jorge Santana, em 

busca de soluções para resolver os problemas dos poços artesianos e a ex-prefeita autorizou o 

Secretário fazer a aquisição do material para solucionar os problemas. Reforça a indicação de sua 

autoria que irá entrar na pauta, mais adiante, que trata desse assunto de poços artesianos. Fala que 

Santana do Ipanema será contemplada com mais dez poços artesianos, aplaude, mas pede que sejam 

colocados em funcionamento os que já existem. Diz que o Governo do Estado irá fazer a 

distribuição de ração para os animais e que os agricultores devem procurar os líderes comunitários 

para se inteirar e providenciar a documentação necessária para serem contemplados; que a quadra 

de esportes da Escola Municipal Cleodon Teodósio precisa de uma reforma e acredita que o 

“governo da reconstrução” veio realmente para trabalhar. Parabeniza o trabalho do Secretário 

Municipal de Obras e toda a equipe pela limpeza da cidade. Seguindo, usa a palavra o Vereador 

Eudes Vieira da Paixão, que depois dos cumprimentos solicita ao Senhor Presidente Mário Siqueira 

que seja encaminhado ofício ao Excelentíssimo Senhor Governador Renan Filho, ao Secretário de 
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Estado da Agricultura – Álvaro Machado, ao Senador Renan Calheiros pedindo que os mesmos 

reivindiquem ao Governo Federal isenção do valor do pis confins dos agricultores do sertão 

alagoano, como também o Icms da ração dos animais. Diz que essa medida deve ser tomada para 

que a ração fique mais acessível aos agricultores. Faz apelo para que o Governo do Estado faça a 

distribuição de ração animal aos agricultores de Santana do Ipanema e de toda região ao alto sertão. 

Assim como fez os oradores anteriores, cobra a manutenção e funcionamento dos poços artesianos. 

Faz um apelo Senhor Prefeito Isnaldo Bulhões e a Secretária Municipal de Educação, Jeane 

Maranhão, para construir um refeitório na Escola Municipal Senhora Santana. Informa que no 

próximo mês irá entrar nos cofres do município quarenta milhões de reais do Fundeb, por isso 

acredita que a área da educação irá melhorar bastante. Informa que tem recebido inúmeros pedidos 

de água, atendeu alguns, mas por não ter condições de arcar com as despesas, faz um apelo ao 

Senhor Prefeito e ao Secretário responsável pela distribuição d’água para abastecer as comunidades, 

alegando que muitas delas estão “morrendo de sede”. Assegura que como sempre fez, irá 

acompanhar a aplicação dos recursos públicos destinados a este município. Acredita que com a 

vontade que o gestor está de trabalhar, será muito importante para o crescimento e desenvolvimento 

do município. Coloca-se a disposição para orientar os vereadores novatos sobre o funcionamento 

desta Casa Legislativa, diz que irá desempenhar a função de fiscalizador das ações desenvolvidas 

no município diuturnamente, pede ao Senhor Presidente para não colocar na pauta matérias para 

votação de última hora; repete as considerações acima e encerra. Continuando os pronunciamentos, 

usa a palavra o Vereador Moacir Júnior, que depois dos cumprimentos diz que o Brasil passa por 

uma situação “complicadíssima”, tanto na esfera econômica, como política, por isso eles (os 

políticos) tem o dever de fazer o melhor pelo povo. Diante disso, se compromete em cobrar e 

fiscalizar as ações executivas. Agradece ao Doutor Isnaldo Bulhões por ter atendido as suas 

reivindicações em benefício do Povoado Areia Branca, como a limpeza e iluminação pública. Diz 

ao Vereador José Vaz que já começou a fazer visitas nas secretarias municipais e demais órgãos 

públicos, e, ao Vereador Meirica, que o hospital está funcionário quase em sua plena capacidade. 

Quanto ao problema da fossa do referido hospital, diz que já foi resolvido porque agora tem uma 

empresa, chamada Aprisco que faz o tratamento para revitalizar os componentes químicos e os 

dejetos. O Vereador Meirica se pronuncia para dizer que o problema era na fossa existente logo na 

entrada da “Floresta”, mas já foi resolvido e agradece ao gestor pelo empenho e pelo atendimento 

ao seu pedido de conserto. O Vereador Moacir Júnior segue com a palavra mostrando-se 

preocupado com as questões que causam a proliferação do mosquito causador do zika vírus, dengue 
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e chikungunya, como o lixo, por exemplo, e parabeniza o Secretário Municipal de Obras – Genildo 

Bezerra, pela grande quantidade de lixo que já recolheu no município – mais de  “mil de toneladas” 

é a estimativa. Mostra-se preocupado também com a seca que assola o sertão há seis anos; roga a 

Deus que manda chuva; diz esperar que os poços artesianos amenize o sofrimento do homem do 

campo e acredita que essa crise irá passar. Estando com a palavra, o Senhor Presidente Mário 

Siqueira convida o Vice-Presidente José Lourenço para ocupar o seu lugar enquanto usa a palavra 

na tribuna. Após os cumprimentos iniciais, o Senhor Presidente agradece aos 1.854 (Um mil, 

oitocentos e cinquenta e quatro) votos que obteve nas últimas eleições; diz que irá trabalhar não 

somente pelas pessoas que votaram em sua pessoa, mas por toda a população e assegura que o seu 

compromisso é trabalhar em prol do desenvolvimento de Santana do Ipanema. Lembra que faz parte 

da base do Prefeito Isnaldo Bulhões, fala das dificuldades financeiras que o mesmo enfrenta na 

Prefeitura para administrar, tendo em vista a retenção do FPM (Fundo de Participação do 

Município) no dia 10 (dez), 20 (vinte) e parte do dia 30 (trinta). Mas, afirma que mesmo diante das 

dificuldades, soluções estão sendo encontradas e esta Casa irá apoiá-lo. Revela que foi feita uma 

visita da equipe do prefeito, onde ele fez parte, ao aterro sanitário localizado no Povoado Pedrão, 

município de Olho D’Água das Flores, onde até o último dia 18 (dezoito) foi retirado de Santana do 

Ipanema e colocado lá quase mil toneladas de lixo. Informa que foi lançado, no início da atual 

administração, o Plano de Limpeza Urbano (Plu), com carros coletores adequados, com os 

funcionários usando os Equipamentos de Proteção Individual – EPI e o trabalho de limpeza está 

sendo realizado, mesmo com grande dificuldade. Quanto aos animais que andavam soltos pela 

cidade, diz que já foram recolhidos mais de duzentos e informa que caso alguém veja algum solto 

na rua pode comunicar a administração que será recolhido. Faz um apelo a população para ajudar a 

manter a cidade limpa e só colocar o lixo na rua nos dias de coleta de cada rua, conforme foi feita a 

planilha de coleta e distribuída à população. Diz que o lixo recolhido era colocado no lixão em 

Areia Branca, coisa que prejudicava muito a saúde da comunidade local e adjacente, mas desde a 

primeira coleta do atual governo deixou de ser colocado lá e foi para o aterro sanitário. Sobre a 

questão da seca, diz que mesmo antes de assumir a prefeitura, o Doutor Isnaldo Bulhões já estava 

procurando resolver os problemas do município, por isso ano passado, juntamente com ele 

(Vereador Mário), com o então vereador Genildo Bezerra e com o Deputado Isnaldinho, o Doutor 

Isnaldo Bulhões estiveram na Secretaria de Estado de Recursos Hídricos e conseguiram poços 

artesianos para as comunidades Óleo, com uma vazão de trinta mil litros, Poço Dantas lançado o 

Programa Água Doce na comunidade Araçá. Adianta que o Governo do Estado já fez promessas ao 
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Senhor Prefeito para disponibilizar mais poços para Santana do Ipanema. Coloca-se a disposição 

dos onze vereadores para manter a união e com muito trabalho desenvolver ações em prol do 

desenvolvimento de Santana do Ipanema. Dando prosseguimento a sessão, determina a leitura das 

matérias do grande expediente. Constam duas indicações, as seguintes: Indicação nº 01/2017, de 

autoria do Vereador Eudes Vieira da Paixão, que solicita ao Chefe da Unidade Local II do Dint – 

Departamento Nacional de Infraestrutura – Doutor Jonathan da Fonseca Trindade, que seja 

construído um redutor de velocidade no perímetro urbano da BR 316, na saída de Santana do 

Ipanema em direção ao Município de Poço das Trincheiras, precisamente defronte a Distribuidora 

Pontual. Indicação nº 02/2017, de autoria da Vereadora Josefa Eliana Silva Bezerra, solicitando ao 

Exmº Sr. Governador Renan Filho e ao Secretário de Estado de Recursos Hídricos, Alexandre 

Ayres, que sejam concluídas as obras de reforma dos poços artesianos das comunidades Poço 

Salgado e Pinhãozeiro e em seguida repassada a responsabilidade ao município para 

operacionalização. Solicita ainda, que sejam colocados transformadores para garantir um bom 

funcionamento. Terminada a leitura das matérias, o Senhor Presidente submete as indicações a 

discussão e votação, sendo as mesmas aprovadas por unanimidade. Os autores das mencionadas 

indicações (Vereador Eudes Vieira e Josefa Eliana) se manifestaram na ordem do dia para reforçar 

os apelos acima citados. A Vereadora Eliana solicita ao Vereador Eudes para subscrever a indicação 

que o mesmo apresenta por considerar a implantação de um redutor de velocidade do referido local 

de suma importância. Acrescenta que além do redutor já sugeriu ao Superintendente da SMTT 

(Superintendência Municipal de Trânsito e Transportes) para ver a possibilidade de solicitar ao Dnit 

a instalação de algumas placas indicativas determinando que alguns horários funcione apenas uma 

via da Rodovia para possibilitar tranquilidade e segurança às pessoas que fazem caminhada no 

local. O Senhor Presidente também solicita ao Vereador Meirica para subscrever a indicação. O 

Vereador José Vaz se pronuncia relatar a situação do poço artesiano da comunidade Pedra D’Água 

e a dificuldade que as comunidades adjacentes estão passando por falta d’água. Diz que irá reenviar 

as indicações que já fez aos órgãos competentes para ver se os problemas serão solucionados. A 

Vereadora Eliana repete as colocações já feitas e diz que o atual gestor está empenhado para mover 

ações que possam minimizar o sofrimento dos agricultores em virtude da falta d’água. Não havendo 

manifestação de mais nenhum Edil, em nome de Deus encerra a sessão determinando que seja 

lavrada esta ata que segue assinada por ele (Mário Siqueira Silva) e por todos os vereadores 

presentes. Eu, Maria da Assunção Araújo Nobre, lavrei a presente ata. Sala das Sessões da Câmara 

Municipal de Santana do Ipanema/Alagoas, três de fevereiro de dois mil e dezessete.  
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